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Actes i jornades organitzades 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'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya va seleccionar 11 Grups d'Acció Local per a aplicar el desenvolupament 
local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 
(PDR) de Catalunya 2014-2022. 
 
I la subdirectora general de Planificació Rural del Departament i responsable del 
programa Leader, Laura Dalmau, participa demà, 4 de maig, en la jornada ‘Trenta 
anys del programa Leader: què pretenia, què s’ha aconseguit, i cap a on 
anem’, organitzada per la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans. També hi participa, entre altres, el director del 
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, Jordi París, i el director 
general de Pirinat, una explotació ramadera de Ribes de Fresser (Ripollès), Enric 
Camprubí, per a donar la visió d’un beneficiari d’aquest programa d’ajuts al 
desenvolupament rural. L’acte tindrà lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a 
Barcelona. 
 
I aquest és el conjunt d’actuacions previstes per a aquest mes de maig: 
 
Colꞏlabora pel Paisatge a Puigpelat (Alt Camp) 
Data i lloc: 1 de maig, Puigpelat (Alt Camp) 
Horari: 8.30 h a 14.:00 h 
Organitza: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
Activitat de recuperació d’algun element arquitectònic realitzat amb la tècnica de la 
pedra en sec, que ajudi a conèixer aquesta pràctica i deixi un element recuperat 
en aquest municipi. Adreçada al públic en general, agents de promoció del 
patrimoni, i agents de promoció turística. 
Més informació, contacteu amb: hola@margespriorat.com / 626555137 
 
Primera jornada d’accessibilitat i disseny per a tothom 
Data i lloc: 3 de maig, FAB LAB Terres de l’Ebre d’Amposta 
Horari: 10.30 h a 13.00 h 
Organitza: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Formulació de reptes i propostes per a solucionar problemes d’accessibilitat a 
persones amb discapacitat mitjançant les eines del FAB LAB. 
Jornada adreçada a dissenyadors i tecnòlegs. 
Més informació: https://www.fablabs.io/labs/fablabte  
 
Productors a l’escola. Gustum 2022 
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Data i lloc: 3, 5, i 11 de maig. Zona d’Escoles Rurals (ZER) de Poblet (Conca de 
Barberà) 
Horari: matins lectius en les diferents escoles de la ZER. 
Organitza: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
Els infants d’aquesta ZER coneixeran la història i el cultiu del safrà de la mà d’en 
Joan Cartanyà, del projecte AROMIS. 
Activitat adreçada a l’alumnat de la Zona d’Escoles Rurals ZER de Poblet. 
 
30 anys del programa Leader: què es pretenia, què s’ha aconseguit, i cap on 
anem 
Data i lloc: 4 de maig, Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) 
Horari: 18.00 h a 20.30 h. 
Participa: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
Jornada de reflexió de la trajectòria del programa Leader, on explicarà les 
principals iniciatives que s’han impulsat, especialment l’impuls a la creació 
d’espais de transformació agroalimentària compartit. 
Activitat adreçada al públic en general, i agents públics i privats vinculats amb el 
desenvolupament rural i l’aplicació del Programa Leader a Catalunya. 
Més informació: https://bit.ly/3uVFmFD 
 
Exposició Pedra Seca 
Data i lloc: 6 de maig, escola de Sant Quirze Safaja 
Horari: 9.30 h 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 
El taller de l’exposició ‘Tot un món de pedra seca’ es porta a les escoles de la 
Catalunya Central per a què els alumnes puguin descobrir i conèixer aquest 
patrimoni.  
Taller exclusiu per alumnes de l’escola de Sant Quirze Safaja. 
 
Networking Odisseu 
Data i lloc: 9 de maig, IEPAAC La Ràpita 
Horari: 10.00 h a 13.00 h 
Organitza: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Trobada de joves estudiants d’aqüicultura i empresaris del sector per a establir 
relacions laborals, dirigida a estudiants d’aqüicultura i empresaris del sector. 
Més informació: https://www.iepaac.cat/  
 
2on Cicle d’Eines per a la Conservació 
Data i lloc: 10 de maig, Consell Comarcal del Baix Ebre 
Horari: 10.00 h a 13.00 h 
Organitza: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Jornada de difusió d’experiències i bones pràctiques vinculades a la creació de 
valor afegit a les empreses en projectes de Responsabilitat Social Empresarial 
(RSE), sostenibilitat ambiental, i custòdia del territori 
Dirigida a petites i mitjanes empreses de les Terres de l’Ebre. 
 



 
 

 Comunicat de premsa                   
  

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
Adreça electrònica: premsa.accioclimatica@gencat.cat 
Telèfon de contacte: 93.304.67.19 
 
 

Fons Europeu Agrícola  
de Desenvolupament Rural:  
Europa inverteix en les zones rurals

2a Jornada d’accessibilitat i disseny per a tothom 
Data i lloc: 11 de maig, FAB LAB Terres de l’Ebre d’Amposta 
Horari: 10.30 h a 13.00 h 
Organitza: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Formulació de reptes i propostes per a resoldre problemes d’accessibilitat a 
persones amb discapacitat mitjançant les eines del FAB LAB. 
Jornada adreçada a dissenyadors i tecnòlegs. 
Més informació: https://www.fablabs.io/labs/fablabte  
 
2on Cicle d’Eines per a la Conservació (2a part) 
Data i lloc: 12 de maig, Consell Comarcal del Baix Ebre 
Horari: 10.00 h a 13.00 h 
Organitza: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Jornada de difusió d’experiències i bones pràctiques vinculades a la creació de 
valor afegit a les empreses en projectes de RSE, sostenibilitat ambiental, i 
custòdia del territori 
Dirigit a petites i mitjanes empreses de les Terres de l’Ebre 
 
Sessió informativa dels Ajuts Leader 
Data i lloc: 13 de maig de 2022 a les 12.00 h 
Horari: 9.30 h a 11.00 h 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Sessió informativa sobre els ajuts del programa Leader. 
Adreçada a empresaris i empresàries. 
Més informació: https://www.noguerasegrianord.cat/ajuts-leader/inscripcio-
jornades-leader-2021  
 
Seminari Camins de Sant Miquel. Seminari per la candidatura de la Ruta 
Cultural del Consell d’Europa. 
Data i lloc: 16 i 17 de maig a Le Puy-en-Velay, França. 
Horari: durada 2 dies 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-
Oriental de Catalunya (ADRINOC) 
Le ‘Réseau Européen des sites et des chemins de Saint-Michel’ organitza un 
seminari per a preparar la candidatura a la Ruta Cultural del Consell d’Europa. 
ADRINOC, com a soci colꞏlaborador, està convidat per a poder realitzar 
aportacions en el marc del seminari, adreçat als membres colꞏlaboradors del 
projecte Camins de Sant Miquel. 
 
Visita per a empresaris i empresàries ‘Territori de Valor’ 
Data i lloc: A determinar, 16 de maig de 2022 
Horari: 9.30 h a 11.30 h 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Visita a un atractiu de ‘Territori de Valor’ per tal d’explicar-lo al teixit turístic 
empresarial de la comarca, i que esdevinguin prescriptors i el recomanin als seus 
clients. Aquesta activitat està adreçada a empresàries i empresaris turístics. 
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La formació en pedra seca: propostes i reptes per a una articulació a 
Catalunya 
Data i lloc: 19 de maig. En línia. 
Horari: 18.00 h a 20.15 h 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-
Oriental de Catalunya (ADRINOC) 
Es tracta d’una vídeo-jornada sobre la formació en pedra seca, que constarà de 
tres blocs temàtics: impuls de la formació i certificació de l’ofici de marger, 
l’ensenyament de la pedra seca a cicles formatius existents, i el context mallorquí i 
el context català. 
Adreçada a persones i entitats interessades en la temàtica de la pedra seca. 
Més informació: La videojornada s’emetrà en directe al canal de Youtube de 
‘ColꞏlaboraxPaisatge’  
https://www.youtube.com/channel/UCTnYy8wKL7w1qfMellNxHdg  
Inscripcions: Hom es pot inscriure mitjançant el següent enllaç: 
www.collaboraxpaisatge.cat/videojornada-formacio 
 
‘Colꞏlabora pel Paisatge’ a Ulldemolins (Priorat) 
Data i lloc: 21 i 22 de maig, Ulldemolins (Priorat) 
Hora: sessions teòriques i pràctiques de matí i tarda. 
Organitza: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
Activitat de recuperació d’algun element arquitectònic realitzat amb la tècnica de la 
pedra en sec, que ajudi a conèixer aquesta pràctica i deixi un element recuperat 
en aquest municipi. 
Adreçada al públic en general, agents de promoció del patrimoni, i agents de 
promoció turística. 
Per a més informació, hom es pot posar en contacte mitjançant: 
hola@margespriorat.com / 626555137 
 
Fira del projecte FER (Futurs Emprenedors Rurals) 
Data i lloc: 27 de maig de 2022. Tortosa 
Hora: 9.30h a 13.00h 
Organitza: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Fira de projectes Futurs Emprenedors Rurals, en la qual alumnes hi presentaran 
els seus. 
 
Per a més informació: 
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/LEADER_2022_04-00001 
 


