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Assemblea anual de l’Associació d’Iniciatives 

Rurals de Catalunya (ARCA), que coordina tots 

els grups d’acció Local Leader de Catalunya 
 
En aquest període, aquest grups ja porten gestionats 900 projectes que  
han contribuït a la creació de 1.500 llocs de treball 

 
El director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Jordi Sala, acompanyat 
del president d’ARCA, Miquel Rovira, i dels representants dels 13 grups d’acció 
local Leader de Catalunya, assistirà a l’Assemblea General d’ARCA, que se 
celebrarà demà dijous, 13 de desembre, a la Sala d’Actes de l’Associació per a 
la gestió del Programa Leader Ripollès, Ges i Bisaura de Ripoll. Aquests grups 
es financen a través del programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, 
promogut pel DAAM. 
 
L’ARCA desenvolupa la seva activitat en quatre eixos de treball centrats en les 
funcions de representativitat i presència en altres estaments i organitzacions, el 
suport als grups GAL, la participació en projectes de desenvolupament rural i 
de cooperació, i la comunicació i difusió de projectes, bones pràctiques i 
metodologies. Des de l’Associació es realitzen, principalment, tasques de 
coordinació i assistència tècnica als grups; donant-los-hi suport en 
l’organització d’actes i jornades, i facilitant-los-hi la formació i l’assessorament 
tècnic que necessiten en cada moment.  
 
Durant la jornada es realitzaran visites a tres projectes del territori: 

  l’empresa Web 3.0 TV,  que neix a Camprodon amb l’objectiu de 

realitzar les produccions audiovisuals de valldecamprodon.tv, la primera 

plataforma webtv de Catalunya que utilitza tots els recursos d’internet  

per a promocionar el seu territori, potenciant la imatge turística i de 

serveis de la vall de Camprodon; 

  Pirinat. Carns de confiança: Pirinat és la marca de que dóna nom a la 

carn ecològica del Ripollès, i amb el projecte Leader ha fet un pas 

endavant en el sistema de comercialització de productes carnis 

ecològics i de qualitat,  arribant directament al consumidor; i 

  el Centre de desenvolupament Forestal La Solana, que es crea amb 

l’objectiu de posar en valor el sector forestal del territori com a gestor del 

paisatge, com a element econòmic, i com a element d’atracció turística. 
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A més, al final de la jornada, es realitzarà una visita al Museu Etnogràfic de 

Ripoll, que mostra un llegat que ajuda  a entendre una societat a partir del seu 

patrimoni material i immaterial, del que destaquen les col·leccions relacionades 

amb els pastors, la pagesia, els oficis, la religiositat popular, la farga catalana, i 

les armes de foc portàtils ripolleses. 


