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Actes i jornades organitzats pels grups Leader 
per al mes de maig 

 
Els grups Leader organitzen i participen, aquest mes de maig, en diferents 
actes, jornades, visites i reunions per a divulgar i donar a conèixer els 
projectes que desenvolupen en el marc de les seves estratègies de 
desenvolupament territorial 
   
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la 
Generalitat de Catalunya va seleccionar 11 Grups d'Acció Local (GAL) per a 
aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa 
de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. 
 
Així, aquest mes de maig cal destacar, entre altres, que el Consorci Leader de 
Desenvolupament Rural del Camp organitza dins del projecte ‘Start-Up Rural 
2021’ l’activitat formativa ‘Eines digitals postcovid-19. Nous reptes, noves 
propostes’. Aquest formació és fruit de les diagnosis als emprenedors Leader, 
i de focalitzar quin aspecte de millora és prioritari. La digitalització i el bon ús de 
les eines que ofereix el món de la informació s’ha convertit en una necessitat 
clau per a una correcta gestió del projecte emprenedor. Aquesta activitat està 
adreçada a emprenedors Leader, i a emprenedors de zones rurals de 
Catalunya. 
 
‘Start-Up Rural’ és un projecte de cooperació catalana en què participen 10 
Grups d'Acció Local (GAL) de Catalunya. 
 
El projecte ‘Start-Up’ a Catalunya és un reflex de les necessitats que sorgeixen 
en l'emprenedoria en el món rural i de l'experiència adquirida al llarg de 
diferents projectes previs de cooperació, i del mateix programa Leader. 
 
L'objectiu principal d'aquest projecte és l'assessorament i el seguiment dels 
emprenedors del programa Leader per a poder consolidar els projectes més 
enllà de la seva creació, posant a l'abast nous recursos per a la seva 
consolidació i guiant-los dins del món de l'emprenedoria per tal que no es perdi 
oportunitats. 
 
Aquestes són les actuacions previstes per a aquest mes de mag: 
 
Eines digitals postcovid-19. Nous reptes, noves propostes 
Data i lloc: 3, 4, 5, 6 11, 13, i 14 de maig. En línia. 
Horari: de 17.30 a 19.00, excepte dia 13que serà de 16.00 a 17.30. 
Organitza: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
Programa i inscripció: 
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https://twitter.com/Start_Up_17/status/1387001228253663235 
 
Reunions del projecte ‘Territori de Valor’  

 3 de maig, de 9.30h a 10.30h a Alòs de Balaguer. En línia. 
 10 de maig, de 9.30h a 10.30h a Avellanes i Santa Linya. En línia. 
 20 de maig, de 9.30h a 10.30h a Cubells. En línia. 
 25 de maig, de 9.30h a 10.30h a Preixens. En línia. 
 25 de maig, de 13.00h a 14.00h a Torrelameu. En línia. 

Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Reunió interna amb l’ajuntament, la redactora, l’il·lustrador, i el GAL per a 
delimitar el material i l’atractiu de ‘Territori de Valor’ a treballar. 
Més informació: 
https://www.desenvolupamentrural.cat/actualitat/agenda/agenda/event_listing  
 
Jornada PATT: És hora de comercialitzar el nostre producte. Per on 
comencem? 
Data i lloc: Dijous, 6 de maig de 2021. En línia. 
Horari: 19h a 22h 
Organitza: Associació Leader de Ponent 
En aquesta jornada es vol donar les pautes per a fixar una bona política de 
preus, així com l’evolució de l’ecommerce en els propers mesos, i la 
importància dels segells de qualitat per a les empreses per aafrontar amb èxit 
aquest canal de distribució que cada cop és més important en el sector 
agroalimentari. La jornada s’inclou dins del seminari tècnic ‘Aspectes 
estratègics per a la comercialització i distribució del producte local’, un conjunt 
de 3 sessions virtuals que acullen diferents temàtiques relacionades amb el 
màrqueting, la comercialització, i la distribució per als establiments rurals. 
Jornada inclosa dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del 
DARP dirigida a Pimes de territoris rurals, emprenedors, productors, etcètera. 
Més informació i enllaços: 
https://www.leaderponent.cat/esdeveniments/es-hora-de-comercialitzar-el-
nostre-producte-per-on-comencem/ 
 
Sessió del grup de treball ‘FER’ 
Data i lloc: Dimarts 4 de maig. En línia 
Horari: de 17.30h a 19.30h. 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Sessió per a la formació dels docents en la implementació del projecte ‘FER’, 
dirigida a membres docents del grup de treball ‘FER’. 
Més informació: 
https://www.desenvolupamentrural.cat/actualitat/agenda/agenda/event_listing  
 
Jornada ajuts Leader  
Data i lloc: Dilluns 10 de maig. En línia 
Horari: de 13.00h a 14.00h. 
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Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Jornada informativa sobre els ajuts Leader, dirigida a interessats a sol·licitar 
una ajuda Leader. 
Més informació: 
https://www.desenvolupamentrural.cat/actualitat/agenda/agenda/event_listing  
 
Jornada informativa ‘FER’ 
Data i lloc: Dijous 13 de maig. En línia 
Hora d’inici i fi: de 9.30h a 10.00h. 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Difusió del projecte FER a les escoles de la Segarra, adreçada a docents. 
Més informació: 
https://www.desenvolupamentrural.cat/actualitat/agenda/agenda/event_listing  
 
Networking Alfarràs  
Data i lloc: divendres 14 de maig. Alfarràs. En línia. 
Horari: de 9.00h a 14.30h. 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Explicació del projecte ‘Odisseu’, taula d’experiències i taller, dirigits als joves 
de la comarca. 
Més informació: 
https://www.desenvolupamentrural.cat/actualitat/agenda/agenda/event_listing  
 
Jornada PATT: Tendències del marketing digital per a negocis rurals 
Data i lloc: Dilluns 17 de maig. En línia. 
Horari: de 10.00h a 12.00h. 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Més informació: 
https://www.desenvolupamentrural.cat/actualitat/agenda/agenda/event_listing  
 
Jornada de certificació  
Data i lloc: Dimecres 19 de maig. En línia 
Horari: de 10.00h a 11.00h. 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Jornada informativa sobre el procés i tràmits de la certificació dels ajuts Leader, 
dirigida a beneficiaris dels ajuts Leader. 
Més informació: 
https://www.desenvolupamentrural.cat/actualitat/agenda/agenda/event_listing  
 
 
Per a més informació:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/LEADER_2021_05 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat 


