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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 2021 encara ha estat un any marcat per la pandèmia de la covid-19. 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 2021 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: 94.399 habitants 

Densitat de població: 43,93 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, Maite Oliva Alsina, Marta 

Dorca Freixa i Anna Molas Canudas. 

Amb l’objectiu d’una millora contínua, aquest 2021 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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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 
2021 s’ha reunit 2 vegades, la primera per mitjans telemàtics i la segona presencialment. 

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 
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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) 

 

 

Pel que fa a la Junta de l’entitat, la seva composició en la data d’abast d’aquesta memòria és la 
següent: 

 

            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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Número de Juntes realitzades al llarg del 2021: 5 (3 juntes online donades les circumstàncies 
provocades per la crisi sanitària de la covid-19 i 2 juntes presencials) 

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 DACC 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 DACC Garrotxa Montserrat Colàs 

OC DACC Alt Empordà Jordi Vergés  

OC DACC La Selva Carles Ros 

En l’anualitat 2021 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’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda rural. 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 2021 ADRINOC ha participat en totes les reunions mensuals de coordinació gerents 
GAL– ARCA i en les juntes i assemblees organitzades per ARCA:  
 
Junta Directiva: 

• ON-LINE, en data 1 de març de 2021 – 12:00h (Junta Extraordinària nº50) 
• ON-LINE, en data 29 de març de 2021 – 11:00h (Junta Extraordinària nº51) 
• ON-LINE, en data 15 d’abril de 2021 – 11:00h (Junta Ordinària nº52) 
• ON-LINE, en data 29 d’abril de 2021 – 15:30h (Junta Extraordinària nº53) 
• ON-LINE, en data 20 de maig de 2021 – 13:00h (Junta Extraordinària nº54) 
• ON-LINE, en data 10 de juny de 2021 – 12:00h (Junta Ordinària nº55) 
• ON-LINE, en data 28 de juny de 2021 – 16:00h (Junta Extraordinària nº56) 
• ON-LINE, en data 14 de juliol de 2021 – 16:00h (Junta Extraordinària nº57) 
• ON-LINE i presencial a ALPENS en data 28 de juliol de 2021 – 16:00h (Junta Ordinària nº58) 
• ON-LINE, en data 22 de setembre de 2021 – 12:00h (Junta Ordinària nº59) 

Assemblea General: 
• ON-LINE i presencial a ALPENS, en data 28 de juliol de 2021 – 17:00h (Assemblea Ordinària) 

 
També ha participat en les següents jornades i formacions organitzades per ARCA: 
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 WEBINAR 1: Normativa urbanística d’activitat econòmica al medi rural - 7 d’abril (Sessió ON-
LINE) 

 WEBINAR 2: Política d’innovació transformadora – 20 de juliol (Sessió ON-LINE a càrrec de la 
Sra. Tatiana Fernández, cap de l’àrea de promoció econòmica i Vicepresidència de la 
Generalitat de Catalunya. La formació va girar entorn dels reptes de la innovació 
transformativa, des de la seva base més teòrica fins la posada en pràctica) 

 WEBINAR 3: Eines i instruments per al desplegament de l’Agenda rural – 26 de juliol (Sessió 
ON-LINE) 

 WEBINAR 4: Gestor annexa i tramitació d’ajuts Leader – 22 de setembre (Sessió ON-LINE) 

 WEBINAR 5: Agendes compartides i sistema multinivell –  17 de novembre (Sessió Presencial a 
DACC Barcelona) 

 

Aquest 2021 ha continuat “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.  

 

A nivell estatal ADRINOC també forma part de la Red Estatal de Desarrollo 
Rural (REDER), la federació espanyola d’associacions i entitats de 
desenvolupament rural. L’objectiu principal de REDER és el desenvolupament 
del medi rural mitjançant la coordinació dels diferents agents i institucions, així 

com la promoció de diferents mesures encaminades a afavorir el desenvolupament rural, 
organitzant totes aquelles activitats que siguin interessants per als seus associats 

 

A la vegada, ADRINOC també forma part de la Red Rural Nacional (RRN), una 
plataforma integrada pels principals actors implicats en el desenvolupament 

del medi rural, destinada a fortificar aliances, divulgar experiències i conformar un 
escenari comú per a la millor aplicació de la política de desenvolupament rural, així com 
difondre les oportunitats que aquesta ofereix a les persones potencialment beneficiàries i al 
públic en general.   
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Comptes de l’entitat 



 

15 
 

 

 



 

16 
 

 

 

 

 



 

17 
 

Durant l’anualitat 2021 s’han rebut un centenar de consultes relacionades amb els ajuts 
Leader i s’han gestionat les convocatòries d’ajut Leader següents:  

 

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 2014-2023 (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, a les quals 25 
se’ls va poder emetre resolució favorable un cop analitzada tota la documentació i atès el 
pressupost disponible, que es va veure incrementat per una reassignació posterior per part del 
Departament i degut a renúncies que havien rebut altres grups d’acció local que no tenien 
expedients en espera. Finalment, però, només es varen certificar 23 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 2019 
 

Comarca Projectes Import inversió % mitjà de l'ajut Import ajut 
Alt Empordà  8 1.304.405,94€ 32,30% 357.123,57€ 
Garrotxa 14 1.244.926,71€ 30,36% 514.855,12€ 
Gironès 1 27.439,55€ 35% 9.603,84€ 
La Selva 0 - - - 
Osona 0 - - - 
Pla de l'Estany 0 - - - 
TOTAL 23 2.576.772,20€ 31,23% 881.582,54€ 

 

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 2014-2023 (operació 19.02.01) 
amb Resolució ARP/2517/2020, de 9 d’octubre. 

En aquesta convocatòria d’ajuts, ADRINOC va rebre un total de 35 sol·licituds. No obstant, 
només a 20 se’ls va poder emetre resolució favorable atès el pressupost disponible i aprovat 
per aquesta anualitat. Així, a aquests 20 projectes se’ls ha estat acompanyant i assessorant 
durant el 2021 per tal que les seves inversions es duguin a terme i puguin certificar el seu ajut 
de cares a l’anualitat 2022. 

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

Projectes aprovats convocatòria ajuts Leader 2020 
 

Comarca Projectes Import inversió % mitjà de l'ajut Import ajut 
Alt Empordà  5 752.030,39€ 32,45% 187.712,46€ 
Garrotxa 12 1.024.468,86€ 32,71% 334.581,82€ 
Gironès 2 219.943,18€ 15,99% 46.357,73€ 
La Selva 1 267.916,64€ 37,32% 99.986,49€ 
Osona 0 - - - 
Pla de l'Estany 0 - - - 
TOTAL 20 2.264.359,07€ 31,20% 668.638,50€ 

 

Convocatòria 2021: Ordre ACC/177/2021, de 13 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 2014-2023 (operació 
19.02.01) amb Resolució ACC/3136/2021, de 12 d'octubre. 
  
D’aquesta setena 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, i es va realitzar 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 29 de setembre de 2021 
10.00h – Sessió informativa ajuts Leader 2021 (per videoconferència a través de la plataforma 
Zoom) 
  
 
 
 
 
 
 
 
Les sol·licituds d’ajut Leader 2021 rebudes a ADRINOC es reparteixen de la següent manera: 
 

Projectes presentats convocatòria ajuts Leader 2021 
 

Comarca Projectes Import inversió % mitjà de l'ajut Import ajut 
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Alt Empordà  14 1.534.692,10€ pendent pendent 
Garrotxa 25 3.378.457,12€ pendent pendent 
Gironès 1 137.963,83€ pendent pendent 
La Selva 2 246.039,47€ pendent pendent 
Osona 2 166.852,59€ pendent pendent 
Pla de l'Estany 1 392.314,93€ pendent pendent 
TOTAL 45 5.856.320,04€   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 
 
 
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 2021 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 2021, 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.  
 
V 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. 

Aquest 2021 s’havia de celebrar la V Edició del Dia a Cavall. La idea inicial, de l’equip 
d’ADRINOC i dels mateixos centres era mantenir el format presencial que tan bé ha funcionat 
en les 3 edicions celebrades fins al moment.  

Les conseqüències però de la COVID-19 i els efectes i condicionants que implicava en la 
celebració d’un event com aquest s’havien de tenir en compte a l’hora de fer-ne una 
preparació. És per aquest motiu que, després de la reunió d’equip i de centres celebrades el 
mes de gener, es va decidir una nou format: el Mes a Cavall.  

Projectes estratègics 



 

21 
 

La idea era que cada centre eqüestre interessat plantegés les activitats que volgués en les 
dates i horaris que li fos més fàcil; d’aquesta manera es podia controlar l’aforament a cada 
activitat, es marcaven unes dates límit (del 15 de maig al 15 de juny) però cada centre escollia 
la seva (o seves activitats) i se’n faria una difusió conjunta, amb les especificitats de cada 
centre al web de www.diaacavall.cat com en passades edicions.  

És a dir, cada centre tenia llibertat per escollir quines activitats dur a terme com a “Dia a 
Cavall” i en quines dates (dins del 15 de maig i 15 de juny). D’aquesta manera es podia tenir un 
control d’aforament, mantenir les condicions de seguretat i poder arribar a un major nombre 
de gent.  

Es requeria la mateixa documentació (excepte l’assegurança d’accidents) i es fixava un límit 
per acceptació de documentació i un mínim de centres per tirar-ho endavant. Es comptava de 
nou amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Hípica en tema de cartellera i fullets. 
Malauradament, aquestes dues condicions no es van complir i aquest format de Mes a Cavall 
no es va poder executar.  

Cal mencionar que els centres eqüestres, si bé van patir molt durant la pandèmia, s’han 
convertit en una activitat extra escolar i un esport molt de moda, fet que provoca que molts 
vagin desbordats a nivell de nombre de classes i organització. Per aquest motiu molts centres 
eqüestres es van disculpar en no poder aportar la documentació necessària. S’hi suma també 
com a maldecap dels centres un greu brot de rinoneumonitis equina amb focus a València 

però d’abast mundial que va paralitzar tot moviment equí durant 
gairebé dos mesos.  

En ser aquest l’últim any de projecte, i tenint en ment que la 
comunicació i difusió dels beneficis de la pràctica eqüestre i la 
voluntat de donar a conèixer tot el que envolta aquest esport, 
des de coordinació es va veure oportú crear un vídeo anunci 
publicitari divulgatiu que resulti un recurs a temporal i per a tots 
els centres eqüestres. Es va fer una crida al sector i de les 
propostes rebudes es va escollir la que tenia més experiència i 
coneixement del sector eqüestre, que facilitava peculiaritats de 
les filmacions.  
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Trobades Interdisciplinàries en TAC  

Tal i com ja es va iniciar el 2020, les trobades interdisciplinàries de Teràpies Assistides amb 
Cavalls es van reformular a trobades formatives.  
 
Per aquest 2021 se n’han preparat dues; la 1a, la part pràctica de la formació del coaching amb 
cavalls, tal i com s’ha explicat ja a l’apartat 3.1.1, ja que aquesta actuació podia ser també 
interessant per a professionals no estrictament del món de les TAC. Destacar que tan a la 
pausa cafè com a la ronda de preguntes posterior, es va crear un animat intercanvi d’opinions i 
de possibilitat de col·laboracions entre els diferents assistents.  
 
L’altra formació, celebrada el mes de setembre ens dues sessions també versarà sobre un 
tema escollit pels membres del grup de TAC, la equitació centrada i biomecànica. S’ha comptat 
amb Paula Ohlin, amb àmplia experiència en el sector amb qui es va pactar unes sessions 
dirigides a formadors, tècnic d’equitació, amb eines per a poder treballar aquests aspectes als 
alumnes. Les valoracions van ser molt positives i a nivell personal (de centres assistents) ja es 
van concretar futures formacions a nivell particular.  
 

 
    7ena Trobada TAC (Cànoves i Samalús)                     8ena Trobada TAC (Sant Gregori) 

 

Creació web de recursos eqüestres 

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a material tècnic i de qualitat per a una millora professional 
del sector eqüestre s’ha treballat en la creació d’aquesta web que inclou un recopilatori 
d’informació d’utilitat per als centres: www.recursosequestres.cat.  
 
S’han desenvolupat diferents apartats:  
• Recursos Adrinoc: on es poden trobar els documents generats a partir de les formacions 
Adrinoc (presentacions i documents resum) així com les diferents diagnosis de plantejament 
del projecte.  
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• Gestió de centre: recull de recursos sobre temes econòmics, legals, de salut, de didàctica, 
alimentació, etc. Documentació sobre el dia a dia d’un centre eqüestre.  
• Beneficis de l’equitació: cites i articles que expliquen les millores a nivell físic (augment del to 
muscular, de la capacitat respiratòria, millora postural, etc.) i psicològic (confiança, 
autoestima, tranquil·litat, confiança, respecte) que exposen que la relació amb els cavalls i, per 
extensió els animals, és terapèutica a molts nivells.  
• Coneixement del sector eqüestre: tastet de la recerca feta fins al moment ja sigui en l’àmbit 
del turisme (amb àmplia documentació), la promoció de l’equitació o l’impacte econòmic que 
genera indústria (segona edició del qual s’està preparant en aquest moment).  
• Clubs: Al llarg dels anys de projecte hem topat amb grans professionals que treballen amb 
passió i en el món de l’equitació; en aquest apartat citem els qui han donat suport al projecte 
des dels inicis del mateix, la nostra manera d’agrair-los la seva implicació en el projecte, ja que 
sense ells, això hauria quedat en res.  
• Federació Catalana d’Hípica: Des d’ADRINOC i el projecte d’activitats eqüestres hem 
mantingut sempre un contacte estret amb la FCH, i esperem que esdevingui el relleu natural 
de l’acció més rellevant que hem creat per a donar a conèixer el món eqüestre: el Dia a Cavall. 
És una manera de tenir recollit en un mateix espai tot allò generat pel projecte així com un 
petit resum de les accions dutes a terme al llarg dels 6 anys de projecte. 
 

  
 
V Consell d’Experts 

El Consell d’Experts es va reunir en dues ocasions, el 17 de febrer de 2021 mitjançant la 
plataforma ZOOM i el 20 d’octubre a les instal·lacions del C.A.V.A. Horse.  

En ambdues ocasions es va convocar als assistents en tots els passats Consell d’experts i en 
especial a la Federació Catalana d’Hípica, amb qui es feia evident la necessitat d’establir un 
contacte més proper per tal de materialitzar el relleu si s’esqueia.  

L’objectiu principal de la primera reunió era identificar les accions que havien estat més 
rellevants pel sector eqüestre i quines serien les que haurien de continuar. De la mateixa 
manera, es va debatre qui n’havia de ser el relleu; si bé es va comentar la predisposició de 
l’actual Junta i Gerència de la FCH, el mes de maig es van dur a terme eleccions que implicaven 
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canvis en la seva composició. Es va acordar que una vegada constituïda la nova Junta directiva 
s’hi contactaria per veure fins a quin punt es poden responsabilitzar del projecte.  

Cal destacar que molt dels centres que han col·laborat al Projecte d’Activitats Eqüestres d’ 
ADRINOC, sobretot els de l’àmbit TAC no estan federats, així que caldrà veure com es pot 
gestionar.  

L’objectiu de la segona reunió, era buscar una manera de poder seguir amb l’esperit de grup 
que havia assolit el projecte d’activitats eqüestres. A la reunió es va comptar amb la presència 
de dos membres de la junta de la Federació Catalana d’Hípica que van exposar quina possible 
continuïtat hi podia haver. 

 Tot i això, va quedar palesa la dificultat que, sense un ens extern i que incentivi i coordini les 
accions, serà molt difícil seguir la dinàmica establerta fins ara, ja que la autoorganització d’un 
grup tan dispers com aquest no és senzill. 

 

III Jornada tècnica: “Activitats eqüestres: una oportunitat real per les zones rurals. Sis anys 
de projecte creant lligams”.  

Després de debatre si el format de la jornada tècnica havia de ser presencial o virtual, i tenint 
en compte que seria l’última del projecte, a últim moment es va optar per fer-la presencial. 
Aquest fet va afectar, possiblement a la poca participació (si tenim en compte les passades 
edicions); també cal tenir en compte que el mateix cap de setmana es disputava el Campionat 
de Catalunya de doma clàssica i varis dels centres habituals a les formacions hi prenien part.  

El programa de la Jornada combinava ponències de caire més tècnic com “Traçabilitat equina: 
Generalitats, l’aplicació GTR i les Targetes de Moviment Equines” a càrrec de Sandra Corbalán i 
Enric Sarró o de caire més divulgatiu com “L’esport com a escenari de creixement personal i 
emocional” a càrrec de Meritxell Bellatriu o un interessant punt de vista sobre els 
“Mecanismes lesius del genet en la pràctica de l'equitació” a càrrec de Ricard Tutusaus.  

També es va reservar un espai per tal de poder fer la cloenda del projecte amb l’exposició per 
part de Jordi Terrades, així com el traspàs de possibles accions a la Federació Catalana d’hípica 
i d’aquí la presència d’Ilona Jover, la seva gerent. 
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    Cartell i programa de la jornada 
 
Jornades tècniques formatives per la major professionalització del sector equí 

Durant l’anualitat 2020 es va programar una formació sobre “Coaching amb cavalls” a càrrec 
de Talia Soldevila (d’Equilibri). Davant les circumstàncies es va optar per fer part de la 
formació, la introducció més teòrica de manera online, a través de la plataforma ZOOM.  

La part pràctica es va aplaçar fins el passat dilluns 21 de juny, quan es va celebrar a les 
instal·lacions de El Turó dels cavalls, on una desena d’assistents van poder comprovar en 
primera persona com es duu a terme una sessió de coaching. 

Una altra de les demandes reincidents dels usuaris del projecte era un aspecte com l’equitació 
centrada i la biomecànica de l’equitació. Per aquesta motiu es va contactar amb Paula Ohlin, 
instructora Certificada de Equitació Centrada Nivell 2 especialitzada en seient, equilibri i 
millora de moviment en l’equitació esportiva i d’oci i Tècnic esportiu d’Hípica per la RFHE, 
nivell 1.  

Les sessions, “Introducció a la biomecànica en equitació” anaven dirigides a instructors, no a 
genets i amazones, ja que l’objectiu era dotar als responsables de classes d’eines i recursos per 
a poder donar petites modificacions als seus alumnes i, d’aquesta manera, millorar l’equilibri i 
moviment del genet o amazona que repercuteix, de manera directa, amb el moviment de 
l’equí.  

Les sessions van combinar una introducció teòrica, una part pràctica peu a terra pels assistents 
i una demostració de classe de la Paula a genets i amazones de diferents nivells. 
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Formació d’introducció a la biomecànica de Paula Ohlin a Equidress (Sant Gregori) 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, hi havia pendent una PATT des d’abril del 2020, que es va 
intentar re col·locar el novembre del 2020: “Avaluació, seguiment i tractament manual per a 
propietaris: palpació, estiraments i mobilitzacions del cavall” que finalment es va programar 
com a formació pròpia el 27 de setembre del 2021.  

A càrrec de Patricio Gaffner, Fisioterapeuta i Osteòpata equí, especialista en Biomecànica 
aplicada a l’Equitació i gimnàstica terapèutica del cavall. Professor al Màster de Fisioteràpia 
Equina de la UAB. Va incloure una introducció teòrica sobre anatomia equina, una demostració 
pràctica dels punts a analitzar per detectar dolor i exercicis i estiraments.  

Al tram final de la formació, dividits els participants en grups de quatre o cinc persones i un 
poni o cavall, van posar en pràctica les dues demostracions: palpació i mobilitzacions, amb la 
supervisió de Patricio. 

 

Formació Avaluació, seguiment i tractament manual per a propietaris: palpació, estiraments i mobilitzacions del 
cavall de Patricio Gaffner a Hípica Omega (Fornells de la Selva) 
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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 2021 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 2021 s’ha contactat i treballat en els següents espais i projectes: 

1.1. (1) Participació en grup temàtic ENRD de Resiliència i Sostenibilitat 
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1.1. (2) Participació en Workshop ENRD Resilient Rural Areas 
1.1. (3) Intercanvi de coneixements amb Gemma Rocadembosch 
1.1. (4) Contacte/Intercanvi amb Mendinet, projecte Smart rural 
1.1. (5) Participació en projecte Smart Rural 27 – Smart Villages 
1.1. (6) Seminari CUIMPB sobre ‘Patrons internacionals de resiliència territorial’. 
1.1. (7) Contacte amb l’Àrea de Transició Verda i Resiliència de l’Ajuntament de 
Granollers 
1.1. (8) Participació en projecte PECT BCN Smart Rural, comunitat CO-Rural 
1.1. (9) Participació en Taula Rodona LA CULTURA COM A PALANCA DE 
TRANSFORMACIÓ TERRITORIAL I SOCIAL 
1.1. (10) Participació en la iniciativa ‘u-lab Climate Pact Ambassadors’. 
1.1. (11) RSCat Organitzacions compromeses amb la responsabilitat social 
1.1. (12) Participació en Taller de co-creació de l’Estratègia de la Bioeconomia de 
Catalunya 

 

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: 

2.1. (1) Formació i Webinar ‘Política d’innovació transformadora’. Organitzat per ARCA 
i eapcat 
2.1. (2) Estudis i publicacions sobre Resiliència Territorial. ENRD Long-Term Vision for 
Rural Areas 
2.1. (3) MiT. Comunitat de pràctica. 
2.1. (4) Observatori pel Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa 
2.1. (5) Procés participatiu del Pla Estratègic de la Garrotxa. Fem Garrotxa 
2.1. (6) Metodologia OpenSpaceBeta 
2.1. (7) Guia per treballar reptes socials complexos amb un enfocament sistèmic (Mapa 
sistema alimentari de Catalunya) 
2.1. (8) Radical #8 Redefinir el progrés 
2.1. (9) Estratègia de Resiliència de París 
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2.1. (3) MiT. Comunitat de pràctica. 

 
 
                                                      2.1. (5) Procés participatiu del Pla Estratègic de la Garrotxa. Fem Garrotxa 

 

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. 

3.1. (1) Grup Impulsor per la Renovació de la CETS a la Garrotxa 
3.1. (2) Equip Motor de l’Espai Cràter 
3.1. (3) Jornades de Salut i Paisatge. Espai Cràter 
3.1. (4) Participació en la creació de la Xarxa pel Relleu Agrari 
 

     
 
3.1. (3) Jornades de Salut i Paisatge. Espai Cràter 
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3.1. (4) Participació en la creació de la Xarxa pel Relleu Agrari 

 

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. 

Les accions pilot realitzades són les següents: 

4.1. (1) Disseny i facilitació Espai Territorial 
4.1. (2) Portal de reptes territorials web smartrural.org 
4.1. (3) Web de la resiliència territorial de la Garrotxa garrotxaresilient.cat 
4.1. (4)Sessió Retrospectiva en l’aplicació dels OKRs a la CETS de la Garrotxa 
4.1. (5) Formació en la metodologia GTD a tècnics de l’administració gestors de 
projectes 
 

   
4.1. (4)Sessió Retrospectiva en l’aplicació dels OKRs a la CETS de la Garrotxa 
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4.1. (5) Formació en la metodologia GTD a tècnics de l’administració gestors de projectes 

 

Elaboració d’un model de dinàmica de sistemes del territori 

L’objectiu és innovar un model participatiu d'anàlisi i acompanyament per a pobles rurals que 
treballin per a la seva resiliència i regeneració social, econòmica i ecològica. 
 
El col·lectiu beneficiari d’aquesta acció és la comarca de la Garrotxa i els municipis rurals de 
l’àmbit d’ADRINOC que vulguin apostar pel concepte de Resiliència Territorial. 

Identificar punts crítics, de palanquejament, potencialitats i mancances per el 
desenvolupament de zones rurals i/o activitats rurals a nivell local dins de l’àmbit de les 
estratègies ADRINOC.Una eina clàssica per l'anàlisi de la dinàmica en els temps i la resiliència 
dels sistemes és la creació de models de dinàmica de sistemes.  
 
Amb l’elaboració del model es podrien realitzar simulacions, veure els principals elements i 
factors que afecten la seva dinàmica i estudiar escenaris de futur, permetria una visualització 
dinàmica i entenedora del sistema tant per els actors externs, com per els mateixos autors 
interns, representant un important element de reflexivitat amb un gran potencial per 
promoure la resiliència i la major adaptabilitat del sistema.  
 
Per fer aquest model es col·laborarà a nivell internacional i local, d’acord amb l’actuació 1.1 de 
Meta-enxarxament, per tal de poder construir un model de transició cap a territoris rurals més 
sostenibles, participatius i resilients.  
 

No s’han pogut realitzar actuacions específiques relacionades amb l’elaboració del model de 
dinàmica de sistemes del territori ja que encara s’estan analitzant i testant els diferents models 
existents. Una vegada s’hagi pogut acabar el testeig, es procedirà a fer accions relacionades. 
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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 2021: 

• 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.  
 

• ENFOCC: Projecte amb l’objectiu de transferir el concepte de transició energètica a 
nivell comarcal i municipal. El projecte pretén que els diferents tècnics de cada territori 
puguin implicar-se en la conscienciació de la població de la zona de la gran oportunitat 
que tenen els territoris rurals dins de la transició energètica. La transició energètica és 
un canvi estructural fonamental en el sector energètic. Aquesta definició que es pot 
considerar curta, implica diferents accions. Així, la transició energètica representa 
principalment un canvi en la producció de l’energia, substituint els combustibles fòssils 
per fonts renovables i locals. Però també és un procés de canvi progressiu en la 
manera de gestionar i utilitzar l’energia, incrementant-ne l’ús compartit i fent-ho d’una 
manera més eficient.  
 

Projectes de cooperació 
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• Leader Natura: Projecte amb l’objectiu general de fomentar el desenvolupament 

socioeconòmic i sostenible en territoris rurals amb zones de destacat interès natural a 
Catalunya. El projecte pretén contactar i treballar amb les empreses locals del sector 
del turisme de natura i altres experiències rurals per presentar-los-hi el web del 
projecte com a “aparador rural”, millorar-ne els continguts, i poder atendre les seves 
valoracions i necessitats.  
 

• 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 
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. 
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COL·LABORAxPAISATGE  

ADRINOC, com a grup coordinador del projecte COL·LABORAxPAISATGE vetlla perquè les 
accions dels socis del projecte s’executin correctament. Això vol dir fer un seguiment periòdic 
de les actuacions previstes pels socis, tant les jornades formatives com les accions pilot 
territorials.  
  
Així doncs, des d’ADRINOC es fa un seguiment constant de totes les actuacions previstes en el 
projecte per aconseguir que totes elles arribin a bon fi. Això comporta reunions amb els socis 
del projecte, amb la coordinació tècnica del projecte i amb els diferents professionals que 
executen els encàrrecs de les actuacions del projecte. 

Tota la informació i les actuacions realitzades amb el projecte es poden trobar a la web 
www.collaboraxpaisate.cat, web en actualització constant. 

Per al seguiment de les actuacions amb els socis, ADRINOC participa en els diferents comitès 
de pilotatge que realitzen conjuntament els grups d’acció local i ARCA, amb la participació del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  

• 01/03/2021: Comitè de Pilotatge de seguiment del projecte Territori Resilient.  
 
 
 
 

 

 

 
• 20/09/2021: Comitè de Pilotatge del projecte COL·LABORAxPAISATGE entre ADRINOC i 

els altres grups Leader participants al projecte. 

 

http://www.collaboraxpaisate.cat/
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Cada 15 dies, aproximadament, també es realitzen reunions de 
seguiment entre la coordinació tècnica i els diferents tècnics que donen 
suport al projecte.  

I en paral·lel també es fa un seguiment periòdic amb l’Observatori del 
Paisatge, un dels socis tècnics del projecte. 

 

ADRINOC des dels inicis del projecte COL·LABORAxPAISATGE compta també amb 
el suport de l’Associació per a l’Arquitectura Tradicional i Popular de la Pedra 
Seca  (APSAT). L’objectiu d’APSAT és 
fomentar i coordinar les diferents iniciatives 
que desenvolupen moltes entitats i 
organismes en la defensa i salvaguarda del 

patrimoni d’arquitectura popular i molt especialment de 
les construccions realitzades en pedra seca. Al 2020 
ADRINOC s’hi va adherir com a soci, per treballar 
conjuntament i coordinadament per donar a conèixer i 
posar en valor les construccions de pedra seca. Enguany 
ha participat en l’assemblea de socis que ha tingut lloc el passat 12 de juny a Torrebesses.  

 

Per donar compliment a l’objectiu de donar a conèixer el projecte i els seus objectius, 
ADRINOC ha col·laborat amb diferents mitjans de comunicació per explicar tant el projecte 
com les eines creades des del mateix. Així, aquest 2021, el projecte COL·LABORAxPAISATGE 
apareix al catàleg de bones pràctiques de projectes de cooperació de RRN (Red Rural Nacional)  

 

També es va realitzar un reportatge del projecte a Olot TV, 
en el marc del programa ConnectiCat, programa emès per 
la Xarxa de comunicació local. 

http://www.alacarta.cat/connecticat/capitol/connecticat_26012021 
 

Destacar també la ressenya del projecte en la 
revista científica Modern Environmental Science 
and Engineering (www.academicstar.us). 

 
 

http://www.alacarta.cat/connecticat/capitol/connecticat_26012021
http://www.academicstar.us/
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Finalment, amb la finalitat de divulgar tota la feina feta pel 
projecte, des d’ADRINOC també es treballa per comunicar totes 
les actuacions que es realitzen en el marc d’aquest. Així, es 
treballa intensament en la difusió d’actes i jornades tant a 
xarxes socials com a la premsa, així com en d’altres actuacions 
complementàries de difusió. 

 

ADRINOC també participa en diferents jornades formatives i d’intercanvi de coneixements. En 
aquesta anualitat ha participat en les jornades següents, en les quals ha donat a conèixer el 
projecte i les seves actuacions: 

 

 
• La pedra seca: ofici i experiències 
1 i 8 de juliol de 2021, Jornada tècnica en línia. 
Organitza: Centre d’interpretació de la pedra seca de 
Torrebesses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
• La pedra seca: revaloració del seu ús 
6 d’agost de 2021, Jornada tècnica en línia. 
Organitza: Orígens, escola-taller de bioconstrucció. 
 

 
 
 
 
 
• L’inventariat del patrimoni arquitectònic popular i rural. Present i 
futur  
16 octubre 2021, Castell de Verdú. 
Organitza: Amics de l’arquitectura popular. 
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En relació al seguiment de les eines realitzades en el si del projecte COL·LABORAxPAISATGE, i 
concretament en relació amb la traducció al català de l’obra “Technique de Construction des 
Murs en Pierre Sèche: Règles Professionnelles”, manual tècnic de construcció de murs de 
pedra seca editat per l'Associació Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS), de la qual 
ADRINOC en va fer una edició de 700 exemplars, 
enguany s’ha procedit a distribuir aquest manual 
entre els principals agents del sector i entre les 
biblioteques públiques de Catalunya, per tal de 
facilitar-ne així la seva consulta i obrir-lo al públic en 
general. 

A més, veient la bona rebuda de la publicació, s’ha 
procedit a fer una reimpressió del mateix (300 publicacions).  

 

En paral·lel a aquesta feina, un dels socis del projecte, el Parc Natural del Pirineu Català, ha 
traduït al francès la publicació “La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i 
social”, per tal de distribuir-la entre els principals agents econòmics del territori vinculats a la 
promoció de la pedra seca. 

     

 

 

 

 

 

 

 

ADRINOC també segueix fent el seguiment i la difusió del producte pedagògic “Tot un món de 
pedra seca”, tant a nivell de recurs educatiu com a nivell de recurs expositiu, tot i que a causa 
de la situació social actual de crisi sanitària, el recurs ha quedat bastant parat.  

Enguany, la web del recurs, www.totunmodepedraseca.cat, s’ha actualitzat per tal de poder 
donar cabuda a tots els recursos territorials generats amb el projecte. Així ara ja es poden 

consultar els panells de l’Alt Empordà, la Garrotxa i la Catalunya 
Central.  

Per al curs 2020-2021, a la Garrotxa, “Tot un món de pedra seca” 
ha estat instal·lat temporalment a l’Observatori del Paisatge de 

http://www.totunmodepedraseca.cat/
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Catalunya per a la seva visita per part d’escolars de darrer 
cicle de primària i de primer cicle de secundària. Aquesta 
exposició ha comptat també amb l’acompanyament de 
l’empresa Tosca Serveis ambientals, d’educació i turisme, 
que en fa el guiatge i ho complementa amb activitats 
didàctiques complementàries. Aquest curs ha realitzat 2 
acompanyaments, concretament a l’escola Finestres de 
Mieres (abril-maig).  

 

Una altra de les línies de treball del projecte COL·LABORAxPAISATGE és donar suport a la 
consolidació de l’ofici de marger, ja que l’ofici constructiu de la pedra seca ha esdevingut un 
nínxol professional arreu del territori.  

S’ha constatat que la poca presència de coneixedors i professionals de la tècnica constructiva 
de la pedra en sec condiciona negativament la preservació del patrimoni dels paisatges de la 
pedra seca. Per aquest motiu, un dels principals reptes del projecte és aconseguir el 
reconeixement oficial d’aquesta tècnica constructiva i del seu mestratge.  

Així, i seguint aquest objectiu, aquest 2021 ADRINOC ha donat suport a la creació i 
consolidació d’un futur Gremi de Margers de Catalunya. Aquest recolzament s’ha concretat 
amb un suport tècnic per a la seva posada en funcionament i posta en marxa, subcontractant 
l’assessorament jurídic necessari per a la constitució dels estatuts d’aquest gremi. 

 

També en relació amb l’impuls de la formació en pedra seca i veient que l’ofici constructiu de 
la pedra seca esdevé una oportunitat laboral per a joves, ADRINOC ha seguit impulsant la 
formació específica de pedra seca en el marc de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) 
dels Oficis al Castell de Sant Ferran de Figueres que ja fa uns anys que es realitza.  

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 
7 alumnes, molt ben valorat tant per professorat com per a 
alumnes. El taller ha estat impartit per l’Associació Prat Comú, 
margers professionals (17 d’octubre de 2021). 
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En paral·lel al seguiment de les actuacions realitzades fins al moment, aquest 2021 s’han obert 
noves vies de treball en el si del projecte. Una d’elles és la recerca a l’entorn de la pedra seca 
com a activitat terapèutica per a diferents tipologies de col·lectius amb l’objectiu de divulgar 
la tècnica constructiva de la pedra seca i les oportunitats econòmiques (formació/ocupació) 
que genera per als territoris rurals. 

Així ADRINOC ha iniciat una col·laboració amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona, concretament amb la 
CORE (Comunitat Orientada a Reptes Estratègics) de Salut 
Mental, amb la qual està treballant en la línia de recerca 
Pedra seca i salut: aportacions a la reconstrucció del 
paisatge i el benestar.  

L’objectiu d’aquesta recerca és avaluar si a participació 
activa en la reconstrucció del paisatge de pedra seca pot 
contribuir a millorar la salut de les persones que hi 
assisteixen, fomentant el benestar, el sentit de pertinença, 
la salut mental positiva, les fortaleses humanes o 
l’autoestima, per exemple, o contribuint a reduir, en 
alguna mesura, factors de risc per la salut como ara l’estrès 
o l’ansietat.  

I ha estat en el marc d’aquesta recerca que s’han realitzat uns tallers de restauració de 
barraques en els quals els participants als tallers han participat en l’estudi de recerca aportant 
la seva valoració de l’activitat. 

 

Del 23 al 29 de novembre de 2020 va tenir lloc 
la primera edició de la Setmana de la Pedra 
Seca. L’objectiu de la Setmana de la Pedra Seca 
és visibilitzar i posar en valor no només el 
patrimoni de pedra seca sinó també, i 
especialment, 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 casa nostra. 

Aquesta primera edició de la Setmana de la Pedra Seca va 
desbordar totes les expectatives d’inscripció i de participació. 
Centenars de persones van aprofitar, aquells dies, per omplir 
les xarxes socials d’incomptables imatges amb la pedra seca 
com a protagonista, mostrant i reivindicant la importància i 
bellesa d’aquest patrimoni des de l’escala més local. 
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ADRINOC valora molt positivament la gran afluència de participació i l’esforç de les entitats i 
col·lectius que van dedicar grans esforços en organitzar activitats adaptades a les 
circumstàncies actuals de covid-19. És per aquest motiu que ja s’està treballant en la segona 
edició de la Setmana de la Pedra Seca, que es preveu que tingui lloc del 19 al 28 de 
novembre, esperant que la bona evolució de la crisi sanitària permeti, enguany, la realització 
de la majoria de les activitats en format presencial. 

Quan falta menys d’un mes per la segona edició de la 
Setmana de la Pedra Seca, ja hi ha una trentena 
d’activitats inscrites a l’agenda online. Exposicions, 
tallers, xerrades, activitats de voluntariat, sortides de 
descoberta, concursos a Instagram, etc. Activitats per a 
totes les edats i per a tots els públics, organitzades per entitats, col·lectius i voluntaris d’arreu 
dels Països Catalans, per tal de difondre i posar en valor la pedra seca com a patrimoni, com a 
ofici i com a tècnica constructiva. 

Es poden seguir les actuacions de la Setmana de la Pedra Seca a les 
xarxes socials (Facebook i Instagram @SetmanadelaPedraSeca, 
Twitter @SetmPedraSeca) i també mitjançant el hashtag 
#SetmanadelaPedraSeca, a la vegada que tota la informació queda 
actualitzada també a la web del projecte. 

https://www.collaboraxpaisatge.cat/accio/agenda-setmana-de-la-pedra-seca/ 

Tota aquesta difusió s’ha complementat també amb diferents anuncis al Diari Ara. 

 

Finalment, un dels objectius transversals del projecte COL·LABORAxPAISATGE és dinamitzar la 
col·laboració ciutadana per a la conservació o gestió del paisatge com a actiu. Cada cop la 
societat és més conscient que cal adoptar un canvi d’actitud envers el paisatge orientat a 
preservar i potenciar els seus valors (ambientals, culturals, econòmics, etc.). Així doncs, i amb 
la col·laboració estreta d’un dels socis del 
projecte, l’Observatori del Paisatge, 
anualment ADRINOC dona suport a 
diferents accions per promoure i enfortir la 
Xarxa de territoris pel paisatge. 

Així des d’ADRINOC s’ha donat recolzament a la IV Reunió de la xarxa de territoris pel 
paisatge: paisatge i transició energètica, que va tenir lloc el passat 17 de desembre de 2020 i 
que a causa de la situació d’excepcionalitat sanitària causada per la covid-19 es va realitzar en 
línia. Seixanta persones es van connectar per seguir la presentació i participar en el debat 
posterior.  

https://www.collaboraxpaisatge.cat/accio/agenda-setmana-de-la-pedra-seca/
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Aquesta jornada es va centrar en un estudi efectuat pel 
Collectif Paysages de l’après pétrole. Els arquitectes 
Armelle Lagadec i Mathilde Kempf, representants de 
l’entitat, van explicar els principis, objectius, accions i 
metodologia d’anàlisi d’aquest col·lectiu multidisciplinari 

i van presentar l’estudi Paysages et transitions, réponses à travers l’Europe, que analitza 
interessants experiències europees en relació amb el paisatge i la transició energètica. 

http://www.catpaisatge.net/fitxers/IVreunio_Territoris_pel_paisatge.pdf 

ADRINOC també ha donat recolzament a totes les accions dels altres grups Leader 
col·laboradors del projecte. Aquestes actuacions han estat les següents: 
 
Associació Leader de Ponent:  
Adaptació del recurs educatiu “Tot un món de pedra seca” a nivell territorial. 
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp: 
Difusió de la tècnica de la pedra seca en diferents jornades formatives arreu del territoriAssociació pel 
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: 
Difusió del recurs “Tot un món de pedra seca” entre la població.Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià: 
Adaptació del recurs educatiu “Tot un món de pedra seca” a nivell territorial.  
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta:  
Suport a l’Institut Ramon Muntaner en la realització de la XII Trobada Pedra Seca i Arquitectura 
Tradicional.  

En relació a la XII Trobada Pedra Seca i Arquitectura Tradicional, ADRINOC també preveu 
assistir-hi, conjuntament amb l’Observatori del Paisatge i els validadors de la Wikipedra. 

 

Donat també que en aquesta anualitat s’han aprovat 
els Fons de recuperació europeus Next Generation i vist 
que el ministeri MITECO ha demanat una manifestació 
d’interès en projectes pel “Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia: Proyectos tractores para 
afrontar el reto demográfico y la lucha contra la 
despoblación”, i que els grups Leader han rebut 
propostes de projectes a nivell territorial dins els seus àmbits d’actuació, ADRINOC ha 
contractat una empresa consultora per a la Redacció de les fitxes sobre projectes territorials, 
per al repte demogràfic del MITECO en els eixos 

 "Destinos turísticos sostenibles en el medio rural"  

"Recuperación del patrimonio y difusión de proyectos culturales". 
 

http://www.catpaisatge.net/fitxers/IVreunio_Territoris_pel_paisatge.pdf
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ENFOCC 

ADRINOC participa  i col·labora en aquest projecte mantenint l’objectiu de transferir el 
concepte de transició energètica a nivell comarcal i municipal. 

El col·lectiu beneficiari d’aquesta acció són principalment els Ajuntaments, administració 
pública i la població dels diferents municipis en general.  

La transició energètica és un canvi estructural fonamental en el sector energètic. Aquesta 
definició que es pot considerar curta, implica diferents accions. Així, la transició energètica 
representa principalment un canvi en la producció de l’energia, substituint els combustibles 
fòssils per fonts renovables i locals. Però també és un procés de canvi progressiu en la manera 
de gestionar i utilitzar l’energia, incrementant-ne l’ús compartit i fent-ho d’una manera més 
eficient.  
 
Amb aquesta acció es pretén que els diferents tècnics de cada territori puguin implicar-se en la 
conscienciació de la població de la zona de la gran oportunitat que tenen els territoris rurals 
dins de la transició energètica.  
 
Aquest 2021 des del projecte ENFOCC s’ha realitzat les següents accions pel que fa a la 
transició energètica comarcal i municipal: 

 
Difusió del treball Comunitats energètiques locals. Guia per a l’administració local. 

L’objectiu del projecte ENFOCC és accelerar, de forma notable, el progrés en el camí de la 
transició energètica, en els municipis. A més, en la mesura que es pugui, generar unes 
experiències que puguin ajudar a d'altres municipis, rurals o no, de Catalunya. 
 
Donat que la transició energètica implica un procés de canvi on se succeeixin actuacions 
pioneres, aprenentatge, validació i replicació, s’ha utilitzat com a exemple el cas de Sant Pere 
de Torelló, on convergeixen la visió del govern municipal amb l’experiència de la xarxa de calor 
municipal a partir de biomassa. La consolidació de la comunitat energètica en el municipi 
permet després l’adaptació i/o replicació cap a d’altres municipis de l’entorn. 
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L’objectiu del treball Comunitats energètiques locals. Guia per a l’administració és fer una 
valoració crítica de la figura Comunitat Energètica Local o Comunitat Energètica Ciutadana en 
municipis rurals, detectar les oportunitats i beneficis que pot aportar, així com identificar 
necessitats o requeriments de tipus organitzatiu, administratiu o tècnic, per establir i fer 
operativa una comunitat energètica local. Tanmateix, l’objectiu és identificar, des d'un punt de 
vista pragmàtic, el rol dels ajuntaments en la promoció, posada en marxa i operació de 
comunitats energètiques. 
 

ADRINOC ha assistit a l’activitat Comunitats energètiques locals. 
Guia per a l’administració local realitzada en línia el dia 27 de 
gener de 2021. Durant aquesta activitat, el ponent Álex Ivancic 
va presentar la guia i posteriorment es van presentar 
experiències d’èxit per part d’Ignasi Ripoll i Ermen Llobet.   

ADRINOC ha difós el treball Comunitats energètiques locals. 
Guia per a l’administració entre els municipis interessats. Per 
aquest motiu, es va fer una reunió presencial amb l’Ajuntament 
de la Cellera de Ter, el dia 16 de setembre de 2021 amb 
l’objectiu de difondre la guia com també fer-los conèixer els 
projectes que des d’ENFOCC es porten a terme. 

 

 
Participació en taula de treball en la transició energètica al Pirineu. 

ADRINOC va participar en la primera reunió de grup de treball en transició energètica al Pirineu 
que va tenir lloc el 14 de juliol de 2021.  

 
La taula de treball està formada per una vintena de persones polítiques i tècniques d'ens locals 
o entitats territorials del Pirineu (català i andorrà), amb una visió d'apropament i enxarxament 
del territori envers l'actual transició energètica. La taula de treball està liderada pel 
departament de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
 

L'objectiu d'aquesta primera sessió va ser conèixe'ns, i establir el primer contacte, així com 
identificar diferents aspectes en l'impuls de la transició energètica al Pirineu. 

 
Participació en la taula comarcal del Pla de Transició Energètica de l’Alt Empordà. 

ADRINOC va participar en la taula comarcal pel Pla de Transició Energètica de l’Alt Empordà 
que va tenir lloc en línia el 30 de setembre de 2021.  
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El Consell Comarcal de l’Alt Empordà està iniciant la redacció del Pla de Transició Energètica 
juntament amb l’empresa Anthesis Lavola. Aquest Pla té per objectiu definir les línies 
estratègiques i accions a realitzar per avançar en la transició energètica de la comarca i 
disposar d’un model consensuat amb tots els agents del territori implicats. 

En la taula comarcal, es va demanar la 
implicació de les entitats, moviments socials i 
sector privat en la definició del nou model 
energètic. La taula té per objectiu entendre la 
visió que tenen els diferents sectors envers la 
direcció que ha de prendre la comarca a la 
transició d’un nou model energètic.  

 

 

ADRINOC com a soci de la proposta de subvenció “LIFEeCOadapt50”. 

Promogut per la Diputació de Barcelona, en el marc del projecte LIFE-CLINOMICS 
http://lifeclinomics.eu/es/ es va redactar l’Estratègia local per a l’adaptació al canvi climàtic, la 
qual defineix la metodologia de treball, les fases d’execució dels projectes i el plantejament 
per fonamentar l’acció d’adaptació al canvi climàtic als territoris locals. 

L’Estratègia local per a l’adaptació al canvi climàtic, incorpora i adapta a l’escala local les 
principals directrius de la normativa europea –Estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic, 
estatal –Pla nacional d’adaptació al canvi climàtic- i de la Generalitat de Catalunya –Estratègia 
catalana per l’adaptació al canvi climàtic- i que és un instrument útil per afrontar el canvi 
climàtic i la situació d’emergència climàtica. 

Com a continuïtat a aquest projecte Life, des de la DiBa i ARCA es va proposar que els territoris 
Leader participessin en una següent fase, a través del projecte Life CLITEA per tal de promoure 
el desenvolupament d’accions d’adaptació al canvi climàtic al seu territori i l’accés a les 
possibilitats financeres que ofereix la Unió Europea per a aquesta finalitat. La participació dels 
GALs té sentit, ja que els efectes del canvi climàtic, malgrat el seu abast global, són molt 
visibles a escala local. Per això una part significativa de mesures d’adaptació cal dissenyar-les i 
implementar-les en funció de les característiques de cadascun dels territoris i d’acord amb la 
seva realitat biofísica, social i econòmica. I l’escala local facilita identificar els actors implicats i 
concertar les mesures entre tots, així com la realització de la planificació i la gestió que 
minimitzin la vulnerabilitat concreta de cada territori davant del canvi climàtic. 

Després d’un procés de consens amb el territori, a finals de març la DiBa va presentar el 
projecte CLITEA a la convocatòria dels ajuts LIFE amb diferents socis, entre ells varis GALs i en 
concret ADRINOC. 

http://lifeclinomics.eu/es/
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La Comissió Europea, a través de European Climate, Infrastructure and Environment Executive 
Agency (CINEA), va desestimar el projecte per puntuació insuficient i tot encoratjant de 
millorar la proposta. 

Així doncs, durant el mes de setembre de 2021 es decideix millorar la proposta de projecte per 
a presentar-lo de nou a la següent convocatòria LIFE prevista pel 2022.  Acordant sol·licitar un 
ajut preparatori per a la redacció de la nova proposta. 

En data 22 de setembre de 2021, la DiBa sol·licita aquest ajut amb el recolzament de les 
entitats el projecte. Amb aquest ajut preparatori al projecte es podrà contractar una 
consultora externa per a preparar la nova sol·licitud LIFE. 

Posteriorment, en data 21 d’octubre de 2021, es presenta el “Concept Note” del nou projecte, 
ara anomenat “eCOadapt50”, pas previ a la presentació del nou projecte complert a la 
primavera de 2022. 

ADRINOC doncs actua com a soci de la proposta de subvenció LIFEeCOadapt50 que ha estat 
presentada a la EU funding programme LIFE2021 amb el títol Strategic Integrated Projects – 
Climate Action.  
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LEADER NATURA  

ADRINOC participa  i col·labora en aquest projecte. Aquest 2021 s’han continuat amb l’objectiu 
d’incrementar el nombre d’empreses i agents que participen directament o indirectament al 
projecte i al seu web www.naturexperience.cat 

 

El col·lectiu beneficiari d’aquesta acció són per una banda, el sector productiu privat 
(empreses) i sector públic (gestors de productes turístics i culturals i d’espais naturals més 
destacats de Catalunya), a mode de promotors i/o proveïdors d’experiències rurals i de natura. 
Per altra banda, el públic en general a mode de visitants i/o usuaris d’experiències i productes 
rurals i de natura.  

 

L’objectiu general del projecte és el foment del desenvolupament socioeconòmic i sostenible 
en territoris rurals amb zones de destacat interès natural a Catalunya. 
 
Amb aquesta acció es pretén contactar i treballar amb les empreses locals del sector del 
turisme de natura i altres experiències rurals per presentar-los-hi el web del projecte com a 
“aparador rural”, millorar-ne els continguts, i poder atendre les seves valoracions i necessitats.  
 

Aquest 2021 des del projecte LEADER NATURA s’ha realitzat les següents accions: 

S’ha fet difusió del projecte amb l’objectiu d’ampliar els contactes amb les empreses locals 
proveïdores d’experiències rurals i de natura.  

S’ha treballat conjuntament amb Turisme Garrotxa per fer difusió dels avantatges que ofereix 
el web del projecte amb l’objectiu d’ampliar els contactes amb les empreses locals proveïdores 
d’experiències rurals i de natura.  

 

ADRINOC va contactar amb Turisme Garrotxa i a través de reunions telefòniques es va exposar 
la necessitat de col·laboració amb la finalitat de contactar amb empreses interessades en el 
projecte. Turisme Garrotxa, va tenir una implicació molt activa i va fer un enviament 
informatiu a les empreses membres del Servei d’Innovació i Producte (SIP) animant a la seva 
adhesió al projecte. Posteriorment, es va fer un altra enviament recordatori.  
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En aquesta anualitat hem tingut 3 peticions, 2 incorporades al web i 1 desestimada. Tot seguit 
es llisten les dues noves incorporacions: 

Mas la Coromina  
https://naturexperience.cat/ca/resultats.html?activity=&temporality=&region=&town=0&company=77&word= 
 

 
 

Vol de coloms  
https://naturexperience.cat/ca/resultats.html?activity=&temporality=&region=&town=0&company=73&word= 
 

 
 
S’ha realitzat un seguiment de les empreses ja vinculades al web de projecte amb l’objectiu 
que actualitzin el seu estat. 

ADRINOC va contactar amb Turisme Garrotxa per saber la situació actual de determinades 
empreses ja vinculades al web del projecte. Es va fer saber els resultats al grup coordinador, 
Consorci LEADER Pirineu Occidental. 

 

S’ha recollit els suggeriments, valoracions i interessos de les empreses locals proveïdores 
d’experiències rurals i de natura pel que fa al portal del projecte. 

Des de Turisme Garrotxa es va recollir els suggeriments que determinades empreses locals, 
possibles beneficiaries del web de projecte, van fer. ADRINOC va traslladar aquests 
suggeriments al grup coordinador, Consorci LEADER Pirineu Occidental per tenir presents.   

 

 

https://naturexperience.cat/ca/resultats.html?activity=&temporality=&region=&town=0&company=77&word=
https://naturexperience.cat/ca/resultats.html?activity=&temporality=&region=&town=0&company=73&word=


 

48 
 

 
 

 

 

 

GUSTUM 

Aquest 2021 des del projecte de GUSTUM s’han realitzat les següents accions territorials de 
promoció del producte local: 

 
Accions territorials de promoció del Producte local: 
 
La campanya de promoció de Productes de l’Empordà a través dels restaurants de la Cuina 
del Vent. 
Aquesta campanya es va dur a terme juntament amb la participació i col·laboració d’ ADRINOC 
que ha participat en el finançament dels vídeo informatius i divulgatius. 

Aquesta campanya consisteix en la gravació i difusió de dos vídeos on es promociona els 
Productes de l’Empordà, concretament les pomes i l’arròs. Els vídeos s’han gravat a l’Hotel 
Duran i al restaurant Falconera i consisteixen en una recepta de pomes de relleno a l’estil 
Empordanès elaborada i comentada pel cuiner Ramon Duran i una recepta d’arròs de llagosta 
comentada pel cuiner Gregory Abella. S’han fet vàries gravacions de la mateixa temàtica però 
amb durades diferents per poder-les adaptar per una banda, en el format web i, per altra, en 
les xarxes socials. 

El públic objectiu de la campanya són els consumidors locals perquè coneguin el producte de 
proximitat amb l’objectiu que consumeixin els productes de la zona. L’objectiu és promocionar 
els productors i restauradors que han participat en la campanya. Amb aquesta finalitat s’ha 
realitzat una difusió en xarxes socials.  

Aquest vídeo s’ha dut a terme gràcies a la participació i col·laboració de: ADRINOC, Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, Diputació de Girona, Productes de l’Empordà, La Cuina del Vent i 
Empordà Turisme. 
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Vídeo recepta de pomes de relleno a l’estil Empordanès            Vídeo recepta d’arròs de llagosta 

 

En el marc del projecte VOLTA, es facilita el subministrament de bosses per consolidar la 
comanda.  

El projecte pilot VOLTA és una aplicació de venda on-line que vincula els consumidors i 
productors de la Garrotxa. El consumidor accedeix de manera més còmoda als productes de 
proximitat alhora que els productors agrícoles i ramaders augmenten el seu retorn econòmic 
gràcies a un sistema de distribució i comercialització conjunta i eficient ambientalment.  

El consumidor fa la compra i la recull a un punt de recollida local. Per aconseguir una bona 
consolidació de la comanda, ADRINOC ha facilitat el subministrament de les bosses.  

El projecte va ser guanyador del premi extraordinari de la 6a edició de l’Smart Catalonia 
Challenge, una iniciativa promoguda pel Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat 
de Catalunya i i2CAT. Aquesta iniciativa es posa en marxa a nivell local amb la implicació 
d’ADRINOC, Turisme Garrotxa, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa juntament 
amb els productors de Fet al Parc i Cuina Volcànica. El projecte hi col·labora el Consell 
Comarcal de la Garrotxa. 

El projecte es va presentar oficialment en roda de premsa el dia 28 de setembre al Consell 
Comarcal de la Garrotxa.  

ADRINOC forma part dels impulsors del projecte Volta. L’associació participa en primer lloc, a 
les reunions periòdiques de coordinació juntament amb Turisme Garrotxa, el Parc Natural de 
la Zona Volcànica i el Consell Comarcal de la Garrotxa. En segon lloc, també impulsa la 
incorporació d’agricultors i punts d’entrega en el projecte. Finalment, també dóna suport i 
forma part del grup de comunicació i difusió.  
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Presentació oficial del projecte del dia 28 de setembre    Imatge de les bosses comprades per consolidar la comanda 

 

Difusió de la plataforma Comerç a Casa (A casa amb un clic) 

ADRINOC va assistir a la presentació de la plataforma de comerç local: Comerç a casa que va 
tenir lloc el dia 26 de març en format vídeo conferència. El projecte és una iniciativa de la 
Diputació de Girona que posa a l’abast de tots els ajuntaments de la demarcació una 
plataforma de comerç electrònic per facilitar 
la compra digital en els establiments del 
municipi. Els assistents a la presentació van  
ser representant de la Diputació de Girona, 
ADRINOC, Associació Leader Ripollès Ges 
Bisaura i Consorci Gal Alt Urgell-Cerdanya.  

Posteriorment, ADRINOC ha fet difusió de la 
plataforma als municipis de la demarcació de 
Girona i dins del seu àmbit d’actuació.                                                Captura de pantalla de la plataforma 

 

Col·laboració en la plataforma Delit 

Delit, la plataforma en línia que es posarà en funcionament aquesta tardor i on s’hi podran 
trobar productors, comerços agroalimentaris, bars o restaurants on degustar el producte i, fins 
i tot, les experiències de descoberta i gaudi de la gastronomia local de la comarca.  

La plataforma gastronòmica és una de les accions previstes en el Pla de Reactivació de la 
Garrotxa on s’hi contempla, entre d’altres, l’objectiu de promoure i donar visibilitat als sectors 
més afectats per la crisi generada arran de la pandèmia per la Covid-19, essent un d’aquests la 
restauració, els comerços i els petits productors gastronòmics. És per això que DinàmiG, 
l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa, ADRINOC, el Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la Plaça Mercat, l’Associació d’Hostalatge de la 
Garrotxa i l’Associació de Comerciants d’Olot s’han unit per crear una nova plataforma en línia 
que reuneixi tota l’oferta gastronòmica de la Garrotxa. 
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Delit no és un marketplace per a la venda 
directa de productes ni un portal de reserves 
de taules als restaurants, sinó una plataforma 
que aglutina l’oferta, la relaciona i la dinamitza 
per tal que l’usuari la descobreixi i conegui on 
poder gaudir de la gastronomia garrotxina. 

ADRINOC col·labora activament en la búsqueda 
de productors, disseny i estructuració del 
portal. 

                                                                                               Presentació de la plataforma el 18 de juliol de 2021 

 
Col·laboració en el vídeo Dones del Món Rural a la Catalunya Central 

El vídeo de Dones del Món Rural a la Catalunya Central ha estat iniciativa de l’Associació pel 
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central amb l’objectiu de donar a conèixer i 
sensibilitzar la població d’aquesta realitat. 

Des d’ADRINOC s’ha col·laborat en la difusió i recerca de persones interessades a poder 
aparèixer en el vídeo en l’àmbit d’actuació de l’associació.  

 
 

    

Captures de pantalla del vídeo 
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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 2021 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’Accelerabilitat Empresarial realitzades pel nostres 
beneficiaris Leader, que alhora són representants del teixit empresarial del GAL d’ADRINOC, 
els resultats del bolcatge mostraven que hi havia molt d’interès en realitzar formacions en 
màrqueting digital, xarxes socials i també en tramitació electrònica.  No obstant, donat 
aquesta necessitat de digitalització i tramitació electrònica ja fa uns anys que ha anat en 
augment, en aquests moments de crisis sanitària mundial, tant les empreses com la ciutadania 
han vist la necessitat de formar-se imminentment en aquests entorns digitals.  

ADRINOC va valorar quines d’aquestes formacions podrien ser les més adients, i donat que en 
el territori i des d’altres centres formatius i administracions s’estaven oferint moltes 
formacions en màrqueting digital i xarxes socials, es va optar per oferir una píndola tutorial en 
format vídeo tutorial per donar pautes als beneficiaris de com penjar la documentació a la seu 
electrònica del GAL, és a dir, per donar d’alta i 
utilitzar del sistema d’identificació IdCAT Digital. 
Aquesta píndola es va penjar a la web d’ADRINOC. 

D’aquesta manera, la formació de la píndola 
permet que tots els beneficiaris i ciutadans que es 
vulguin posar en contacte amb ADRINOC a través 
de la seu electrònica, tinguin una guia de reforç per 
a poder entrar els seus tràmits electrònics.                                              Imatges de la píndola formativa 
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Diagnosi accelerabilitat 

ADRINOC va ser el responsable de difondre i fer el seguiment de les 
enquestes de la Diagnosi d’Accelerabilitat per identificar les necessitats 
formatives en el teixit empresarial del territori. Des de l’associació es va 
enviar les enquestes als 20 beneficiaris dels ajuts Leader de l’anualitat 
2020 i també es va fer el seguiment posterior.  

Posteriorment, el grup coordinador del projecte Start up va generar una 
infografia dels resultats de l’enquesta i ADRINOC en va fer difusió a través 
de les seves xarxes socials.  

 

Difusió del projecte Innicia’t 

El projecte Innicia’t, una acció del projecte Start Up Rural, dóna ajuts i suport als projectes 
agroalimentaris emprenedors per l’entramat rural de Catalunya, proporcionant la 
transferència de coneixements per tal que les persones o empreses d’aquest sector puguin dur 
a terme un procés d’innovació i millorar així la seva competitivitat. Han estat 12 els 
emprenedors que s’han postulat en l’anualitat 2021, dels quals un d’ells pertany al territori 
ADRINOC.  

Innicia’t oferirà el servei d’assessorament personalitzat per 
part d’un expert en els àmbits de comunicació i màrqueting, 
digitalització i TIC, gestió econòmica i financera i experiència 
directa amb el consumidor.  

 
ADRINOC va col·laborar en la difusió del projecte Innicia’t. 
De l’àmbit de l’associació hi va haver una candidatura, per 
aquest motiu, ADRINOC va ser part del comitè avaluador que 
estava format també pel Consorci Leader Desenvolupament 
Rural del Camp, Associació Leader de Ponent, Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i Escola Agrària de 
l’Empordà. L’avaluació va tenir lloc el 9 de juliol de 2021 en 
format de vídeo conferència. 

 

Difusió del projecte XEMAC 

Des del projecte XEMAC es van organitzar uns seminaris de suport a l’emprenedoria 
agroalimentària el mes de febrer de 2021.  
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XEMAC és un projecte que neix a través dels programes Innovadors i experimentals del 
SOC, que es gestionen des de Concactiva i ARCA. XEMAC pretén ser un punt de 
trobada / fòrum de referència que aglutini iniciatives d’emprenedoria agroalimentària 
lligades a infraestructures innovadores de suport (Espais tests i Obradors Col·lectius). Una 
xarxa on persones i entitats treballen per l’emprenedoria agroalimentària i cooperen per 
enfortir el teixit productiu del territori; fomentant 
el relleu generacional en el sector agrari i el món 
rural. 
 
ADRINOC va col·laborar en la difusió dels seminaris 
gratuïts que es van iniciar el 4 de febrer i finalitzar el 
18 de febrer. 
 
 

Difusió del qüestionari de diagnosi d’infraestructures agroalimentàries de suport a la petita 
pagesia 

En el marc del Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026, aprovat el passat 
de 9 de febrer per ACORD GOV/17/2021, s’han creat unes taules de treball en diferents 
àmbits. Un d’aquests àmbits és l’impuls d’infraestructures de suport a l’emprenedoria i a la 
petita producció agroalimentària. Per aquest motiu, el primer pas és tenir una radiografia clara 
de les infraestructures existents actualment a la demarcació. Per aquest motiu es va generar 
un qüestionari que les entitats coneixedores del territorio havien de respondre indicant les 
infraestructures existents i la situació que es troben.  
 
ADRINOC va fer difusió, enviament i seguiment de les enquestes.  
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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. 
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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. Les accions portades a terme relacionades amb les antenes 
d’acollida són les següents: 

2.3.1.(1) Servei d’Antena d’acollida per respondre a les necessitats de les persones que 
decideixen fer un canvi de vida. 

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 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.   
 
2.3.1.(2) Contractació de consultoria per l’organització de la taula de repoblament. 

Aquesta acció es va dur a terme amb la col·laboració i finançament d’ADRINOC. 

La taula de repoblament està emmarcada dins el projecte ODISSEU. Talent jove on es pretén 
enllaçar les necessitats del teixit econòmic rural amb la incorporació de joves qualificats, 
promoure l’ocupabilitat i l’emprenedoria jove vinculada a les oportunitats dels territoris rurals.  
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Amb aquesta acció en concret es vol aconseguir una vinculació dels municipis per formar part 
d’una xarxa de municipis d’acollida. Des d’ADRINOC es va realitzar un tempteig per saber els 
municipis interessats a ser part del projecte. Concretament, dos municipis van estar 
interessats. Tot i així, davant la dificultat de tenir estructures per facilitar la recepció de nous 
habitants, els municipis van desestimar la proposta. Per aquest motiu, ADRINOC proposa fer 
unes jornades de taula de repoblament per abordar conjuntament, amb tots els agents 
implicats, les demandes dels petits pobles de Catalunya per poder assumir les noves demandes 
en un nou escenari postpandèmic. Així es pretén generar enxarxament i establir una direcció 
comuna en l’estratègia que faci que la seva veu sigui més potent en aquesta situació. 

 
ADRINOC contracta els facilitadors de Coperfield per dissenyar, organitzar i desenvolupar les 
jornades. La proposta de Coperfield passa per generar un espai de cocreació en que els 
mateixos tècnics dels petits pobles puguin determinar: les necessitats dels seus municipis, els 
objectius a assolir i finalment establir un pla d’acció per assolir els objectius plantejats.  

 
La contractació de Coperfield es base en la 
fase 1 que consta de: el disseny de les 
jornades de llançament, i la fase 2 que 
consta de: dues sessions on-line de crida 
per iniciar les taules de repoblament de la 
Garrotxa i de l’Alt Empordà.  
En aquesta anualitat, ADRINOC assumeix la 
fase  1 de la contractació, és a dir, el cost 
del disseny de les jornades de llançament.  
 
2.3.1.(3) Seguiment de la publicació HAMLETS. Immigració i desenvolupament sostenible a 
pobles petits. 

La publicació HAMLETS. Immigració i desenvolupament 
sostenible a pobles petits, desenvolupat des de la UAB i 
finançat pel programa RecerCaixa està publicat a la revista 
acadèmica internacional Investigaciones Geográficas. Des 
d’ADRINOC es va estudiar l’article per poder aplicar els 
coneixements i les seves conclusions en el marc de l’acció 
d’Odisseu. 

2.3.1.(4) Participació en el seminari Revitalitzem l’economia 
dels pobles rurals XESS. 

ADRINOC va participar en el seminari Revitalitzem l’economia dels pobles rurals XESS que es va 
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tenir lloc el 29 de gener en línia. Va ser organitzada per Resilience Earth i l’objectiu va ser la 
diagnosi i visibilització de l’economia en els pobles rurals. 

2.3.1.(5) Participació en el taller participatiu virtual: Propostes d’actuació per la regeneració 
rural. 

ADRINOC va participar en línia en el taller de 
Propostes d’actuació per la regeneració rural que 
va tenir lloc el 27 d’abril de 2021. El taller va ser 
organitzat per Xarxa per a la Conservació de la 
Natura XCN. 

 

2.3.1.(6)  Participació en la jornada de Facilitadores en la instalación de medio rurales. 

ADRINOC va participar en línia en la jornada de Facilitadores en la instalación de medio rurales 
organitzada per la Red Rural Nacional del dia 27 de setembre de 2021 en format vídeo 
conferència. 

2.3.1.(7) Participació en la Trobada de municipis catalans: Eines de la política alimentària per 
el reequilibri territorial. 

ADRINOC va participar en línia en la Trobada de 
municipis catalans: Eines de la política alimentària 
per el reequilibri territorial celebrada el 19 d’octubre 
de 2021. 

 
 
Beques Odisseu  
 

Durant el 2021 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 DACC i la DG Joventut que 
financen part del cost de les pràctiques a les 
empreses que s’hi acullin. 

Des d’ADRINOC també es va participar directament en els ajuts al pràcticum, sol·licitant la 
incorporació d’un jove en pràctiques a la mateixa associació. Finalment no es va poder fer cap 
incorporació degut a les renúncies dels estudiants.  
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Agro-leader. Tallers intercanvi entre joves agricultors de les empreses rurals 
 
L’ojectiu és donar protagonisme als joves agricultors per generar promoció del territori. 

Les accions d’aquest cercle volen continuar vehiculant el treball compartit entre els diferents 
actors al voltant dels reptes socials, territorials i de suport que planteja la diagnosi Estudi 
quantitatiu i qualitatiu de les incorporacions al sector agrari a Catalunya a partir de la mesura 
112 del PDR 2007-2013, realitzada el 2016 dins el projecte Odisseu. Les accions han de servir 
per a visibilitzar el protagonisme d’aquest sector en el desenvolupament sostenible de les 
comarques rurals i incorporar aquest col·lectiu en les accions de promoció del territori, amb 
una major integració amb la resta de sectors. 

 

L’acció portades a terme relacionades amb el taller agro-leader és el següent: 

2.4.2. (1) Suport en l’organització del taller AGRO-LEADER. 

La sessió participativa celebrada el 18 d’octubre en línia, va intentarà contrastar els reptes que 
es van identificar a l’estudi Joves al camp amb els casos dels joves agricultors de les comarques 
de la Garrotxa, la Selva i l’Alt Empordà. 

Els principals objectius del taller són: 
 

- Fomentar l’intercanvi d’experiències entre els i les joves incorporats al sector 
agrari en els darrers 10 anys. 

- Presentar l’estudi Joves al camp. Estudi quantitatiu i qualitatiu de les 
incorporacions al sector agrari a Catalunya a partir de la mesura 112 del PDR2007-
2014 

- Implicar els i les joves del sector agrari en la concreció de mesures dels reptes 
socials, territorials i de suport de la diagnosi.  

 
Neus Monllor, co-autora 
de l’estudi Joves al Camp 
va dinamitzar el taller i 
presentar l’estudi sobre 
incorporacions al sector 
agrari.  
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COWOCAT RURAL  

Des del 2014 ADRINOC participa  i col·labora en aquest projecte. Aquest 2021 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 2021 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’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda rural (DACC) 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 2021 s’han realitzat les següents actuacions, tot seguint les directrius de la 
coordinació de Cowocat Rural a nivell de Catalunya i d’ADRINOC: 

 
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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Espais on s’ha realitzat l’actualització de la base són: Bressol d’emprenedoria (Besalú), Cal 
Monjo (la Vall d’en Bas), Ca-nyera (Olot), Coworking Espinelves, Coworking Navata, 
Coworking/Viver Sant Gregori, La Rectoria (Maçanet de Cabrenys), Nèctar (Vilanova de Sau), 
Núria Social (Olot), Processos (Olot), Tosca (Olot). 
 

 
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:  
 

• Coworking d’Agullana. El projecte neix de la mà d’una associació cultural al municipi 
d’Agullana que, conjuntament a persones de serveis socials, s’organitzen com el 
Col·lectiu Flora Tristan que lluita contra les violències de la vida. Estan valorant el 
lloguer d’un mas per tal de destinar-lo a un espai de coworking social, amb estades 
puntuales. El febrer del 2021 es fa un primer assessorament i es facilita informació i 
models d’espais de coworking. L’octubre del 2021 la promotora del projecte indica que 
finalment no l’han tirat endavant. 

• Coworking de Llançà. Malgrat que el projecte es troba fora del territori Leader, es va 
oferir un assessorament inicial i es va facilitar informació sobre el coworking. A finals 
de setembre la promotora informa que estan en obres i preveuen obrir l’espai el mes 
de novembre.  

• Ajuntament d’Espinelves. El març del 2021 es va oferir a l’Ajuntament un 
assessorament inicial així com un model de Reglament regulador de l’espai de 
coworking. Posteriorment, es va contactar amb la usuària Anna Domínguez de 
l’empresa ww.zum.cat que havia sol·licitat informació sobre Cowocat Rural. En tractar-
se d’un projecte de gestió municipal, els mesos de setembre i octubre s’ha contactat 
amb el consitori per convidar-los a prendre part en el projecte de Cowocat Rural. 
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S’ha fet un seguiment als impulsors de possibles espais de coworking al territori d’ADRINOC als 
quals es va assessorar el 2020:  

• Ajuntament de Tortellà. Durant l’any 2020 el consistori va valorar la possibilitat de 
compatibilitzar l’ús de la sala de lectura, que només es fa servir a les tardes, com a 
espai de coworking durant els matins, ja que es tracta d’un equipament nou i amb 
bona il·luminació que podria prestar un servei al municipi. Segons informa 
l’ajuntament, a octubre del 2021 el projecte no s’ha materialitzat de moment.  

• Coworking de Vilamaniscle. El setembre del 2021 la promotora informa que el 
projecte es troba encara en fase de disseny ja que l’espai on s’ha d’implementar 
requereix d’un “Pla de Millora Urbanística” que ha de ser aprovat des la Generalitat. 

 
Participació en el projecte pilot de Catalunya Rural Hub 
 
 

El Mobile World Capital Barcelona Digital Talent i el Departament de Polítiques Digitals de la 
Generalitat de Catalunya es van proposar dur a terme el projecte Promoció del Talent Digital a 
les Zones Rurals de Catalunya amb l’objectiu principal de fomentar la deslocalitzacio parcial i/o 
indefinida del talent digital congregat a l’àrea metropolitana de Barcelona cap a zones rural de 
Catalunya. 
 
Des d’ADRINOC, en coordinació amb altres agents econòmics del territori, es va canalitzar la 
demanda per tal d’acolllir aquest projecte pilot a la comarca de la Garrotxa, proposant 
possibles espais, allotjament i activitats complementàries a 
fi de fer la prova pilot. El dia 12 de març va tenir lloc una 
reunió amb Barcelona Digital Talent per coordinar la 
realització del projecte pilot Catalunya Rural Hub que va 
constar de dues estades de 10 persones a la Vall d’en Bas 
en dues setmanes del mes de maig.  
 
 

 
Realització del projecte pilot Catalunya Rural Hub a Can Trona, a la Vall d’en Bas 
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Sites Saint Michel en Europe  

Al 2018 ADRINOC va començar a treballar en 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 al 2020 es va adherir 
al projecte el grup Leader Pôle d'Équilibre Territorial et Rural Sud-Manche-Baie du Mont Saint 
Michel amb el Mont Saint Michel. 

Aquest projecte està estretament lligat a l’associació “Réseau Européen des Sites et Chemins 
dédiés à St. Michel”, entitat que aglutina diferents espais de Sant Miquel i que actualment s’ha 
marcat la fita de 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 en relació a aquest projecte s’han realitzat les següents actuacions:   

Sites Saint Michel en Europe 
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Estratègia conjunta de màrqueting 
A partir del conveni de col·laboració signat entre els socis vinculats 
al projecte, s’ha tret a concurs la proposta de definició d’una 
estratègia conjunta de màrqueting. L’empresa guanyadora, 
ATEMIA, ha realitzat un seguit d’entrevistes individualitzades als 
actors locals vinculats al projecte i diferents tallers participatius per 
tal de definir un primer posicionament comunicatiu del projecte a 
nivell europeu. 

 

 

Els camins de Sant Miquel, patrimoni, natura i cultura 

Aquest 2021, ADRINOC ha començat a treballar en el projecte estratègic “Els camins de Sant 
Miquel, patrimoni, natura i cultura”. El projecte s’adreça als agents del territori vinculats a la 
promoció econòmica i turística del mateix. Així doncs, la idea del projecte és transferir a nivell 
local les actuacions vinculades al projecte global “Sites Saint Michel en Europe” per tal 
d’aprofitar les economies d’escala del mateix i generar noves oportunitats per al territori. Es 
tracta d’aprofitar el recorregut i el ressò del projecte europeu, a la vegada que les aliances 
aconseguides, per tal de generar noves aliances a nivell local que permetin la creació d’un nou 
producte turístic, innovador, sostenible i durador, que serveixi com a atractiu 
desestacionalitzador de l’oferta actual existent. 

Els socis del projecte estratègic, són a nivell d’entitats col·laboradores signants del conveni: 

• Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià 
• Associació Empordà Turisme 

Altres entitats col·laboradores (carta de suport): 

• Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

Enguany en relació a aquest projecte s’han realitzat les següents actuacions:   

 

Accions de posada en valor del monestir de Sant Miquel de Fluvià 
• Vídeo promocional “Sant Miquel de Fluvià, un passeig pel temps! 

 https://www.youtube.com/watch?v=lunJb_drquw 
• Fotografies professionals promocionals 

4 octubre 2021 Intercanvi d’experiències a la regió italiana del Piemont 

https://www.youtube.com/watch?v=lunJb_drquw
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Aquesta jornada tècnica tenia com a objectiu conèixer com des de la Sacra di San Michele 
promocionen el seu patrimoni vinculat a la figura de Sant Miquel a partir del senderisme. Així, 
es va visitar aquest espai patrimonial a la vegada que es van realitzar diferents taules de treball 
entre els participants a l’intercanvi per tal de 
compartir diferents experiències: el   GAL 
Escartons e Valli Valdesi va presentar el 
Cammino San Michele i la Via Francigena, el GAL 
Pays du Velay va presentar el GR 300 Chemin 
Saint Michel i el GAL ADRINOC va presentar la 
campanya de comunicació Sant Miquel de 
Fluvià, un passeig pel temps! 

 

19 de novembre 2021 Intercanvi d’experiències a l’abadia de 
Sant Miquel de Cuixà 
Jornada que va comptar amb la presència de tots els socis 

participants al projecte, a la vegada que amb altres entitats 
vinculades a la promoció turística dels territoris implicats. Així hi 
van participar el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Associació 
Empordà Turisme i l’empresa de guiatges Terramar, natura i 
cultura. També hi van participar altres entitats interessades a 
formar part del projecte per així fer-lo créixer a escala europea, 
com ara representants de la Cofradia de San Miguel de Aralar a 
Navarra, membres de l’associació francesa Les Chemins du Mont-Saint-Michel i representants 
de l’associació italiana Comitato Promotore San Michele Cammino di Cammini. 
 

20 de novembre 2021 Jornada estratègica 
Reunió de seguiment del projecte amb conferències complementàries relacionades amb 
l’objectiu paral·lel al projecte de reconquerir la marca “Itinerari cultural europeu”. Així, 
primerament, el senyor Eladio Fernandez, membre del Consell d’Europa, va parlar del 
reconeixement com a Itinerari Cultural, avantatges i 
inconvenients. Tot seguit el senyor Olivier Poisson, 
membre de l’Associació Cultural de Cuixà va parlar dels 
lligams entre Cuixà i Fluvià a través de la figura de l’Abat 
Oliva. I per tancar la jornada, la professora de la 
Universitat de Turisme de Girona, Sílvia Aulet, ha parlat 
del turisme religiós en el context contemporani, espais 
sagrats i turisme. 
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Al llarg del 2021, 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’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural.  

Al llarg del 2021, ADRINOC ha  dut a terme la següent  jornada formativa:  

 La Responsabilitat Social Corporativa, en línia, 17 de novembre de 2021 (14 
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 dóna 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: 

 5 de novembre, Xerrada presencial 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. 

 
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 

Altres activitats realitzades al llarg del 2021 
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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 2021 s’han realitzat diferents sessions en línia de la comissió per tirar endavant el 
seu Programa d’Actuacions.  

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. 

 

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 2021, 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.  



 

68 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 


	 WEBINAR 1: Normativa urbanística d’activitat econòmica al medi rural - 7 d’abril (Sessió ON-LINE)
	 WEBINAR 2: Política d’innovació transformadora – 20 de juliol (Sessió ON-LINE a càrrec de la Sra. Tatiana Fernández, cap de l’àrea de promoció econòmica i Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya. La formació va girar entorn dels reptes de la ...
	 WEBINAR 3: Eines i instruments per al desplegament de l’Agenda rural – 26 de juliol (Sessió ON-LINE)
	 WEBINAR 4: Gestor annexa i tramitació d’ajuts Leader – 22 de setembre (Sessió ON-LINE)
	 WEBINAR 5: Agendes compartides i sistema multinivell –  17 de novembre (Sessió Presencial a DACC Barcelona)

