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Actes i jornades organitzats pels grups Leader per 
al mes de setembre 
 
Els grups Leader organitzen i participen aquest mes de setembre 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. 
 
Així, el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre Terra 
Alta organitza del 19 al 25 de setembre el CoworkFest, el 1er Festival de 
coworking rural de Catalunya, en 20 espais de coworking ubicats en els territoris 
rurals de Catalunya. 
 
Hi ha programats, simultàniament, actes i esdeveniments oberts al públic en 
general. Més de 50 activitats que inclouen ponències, xerrades, tallers, actes 
lúdics, jornades de portes obertes, networking..., vinculats al coworking i a la 
dinamització de la comunitat emprenedora, configurant un programa nodrit i 
atractiu. 
 
Actualment, a Catalunya hi ha prop de 40 coworkings en zones rurals que formen 
part de la xarxa Cowocat_Rural, que aglutinen al voltant de 350 llocs de treball. Un 
fenomen a l’alça, i és que les empreses comencen a entendre que no tot és 
competir, sinó que també es tracta de colꞏlaborar i compartir. I això és el que 
proporcionen els coworkings: un intercanvi constant d’idees i projectes entre 
professionals i empreses. 
 
Més informació, al web oficial, amb tot el detall d’activitats: 
https://coworkfest.cowocatrural.cat 
 
I aquest és el conjunt d’actuacions previstes per a aquest mes de setembre: 
 
Taller participatiu a les Garrigues - Castell de l’Albi 
Data i lloc: 15 de setembre al Castell de l’Albi 
Horari: 12.00 h a 14.00 h 
Organitza: Associació Leader de Ponent 
Taller participatiu a la comarca de Les Garrigues, concretament al Castell de l’Albi, 
per a opinar i debatre conjuntament sobre les línies de treball a seguir per l’entitat 
de cara als propers anys 2023-2027. El taller, adreçat al públic en general, estarà 
dinamitzat per Raiels, i en finalitzar s’oferirà un petit tast de productes locals. 
Més informació: https://www.leaderponent.cat/esdeveniments/taller-participatiu-a-
les-garrigues/ 
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Mesures i línies d’ajut a l’eficiència energètica en el sector agrari 
Data i lloc: 15 de setembre. En línia 
Horari: 17.00 h a 19.00 h 
Organitza: Associació Leader de Ponent 
Jornada inclosa en el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del 
Departament sobre l’eficiència energètica, fonamental per a la competitivitat de les 
explotacions agràries. La modernització i la innovació en les explotacions 
comporta un increment de la seva dependència energètica. En aquesta jornada es 
vol parlar de com afecta al sector agrari els canvis de les tarifes elèctriques i les 
possibilitats que suposa la millora de l’eficiència energètica en les explotacions. 
Més informació: https://www.leaderponent.cat/esdeveniments/mesures-i-linies-
dajut-a-leficiencia-energetica-en-el-sector-agrari-2/ 
 
Sent els secans de Belianes-Preixana als Vilars d’Arbeca. Gaudim de les 
ombres xineses amb l’espectacle ‘LO. Els paisatges que ens habiten’ 
Data i lloc: 16 de setembre. Vilars d’Arbeca 
Horari: 21.00 h a 22.00 h 
Organitza: Associació Leader de Ponent 
En LO és un personatge que apareix en somnis i a través d’imatges del nostre 
planeta fa recordar a l’artista Lydia Encinas informació essencial per a entendre 
què és, què som… Amb un espectacle de siluetes d’ombra i dirigint-se a tots els 
públics, endinsarà en un univers creat per a l’ocasió, en un entorn inimitable com 
és la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca. Aquesta activitat està inclosa en el programa 
de propostes per a descobrir els Espais Naturals de Ponent, i adreçada al públic 
en general. 
Més informació: 
https://www.espaisnaturalsdeponent.cat/ca/agenda/312/sent-els-secans-de-
belianes-preixana-als-vilars-d-arbeca-gaudim-de-les-ombres-xineses-amb-l-
espectacle-lo-els-paisatges-que-ens-habiten 
 
Sessió informativa a beneficiaris Leader 
Data i lloc: 16 setembre a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre 
Horari: de 10.00 h a 12.00 h 
Organitza: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Formació als beneficiaris d’ajuts Leader 2021 sobre el procediment de certificació 
de les inversions. 
 
Respira els Plans de Sió. Ruta guiada en bicicleta pels castells de la Segarra 
Data i lloc: 17 de setembre. Castell de Concabella 
Horari: 9.30 h a 13.30 h 
Organitza: Associació Leader de Ponent 
L'activitat es realitza en diferents pobles i espais naturals de la comarca de la 
Segarra, està oberta a majors de 10 anys, inclosa en el programa de propostes 
per a descobrir els Espais Naturals de Ponent, i cal dur bicicleta, aigua, i casc. 
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Més informació: https://www.espaisnaturalsdeponent.cat/ca/agenda/311/respira-
els-plans-de-sio-ruta-guiada-en-bicicleta-pels-castells-de-la-segarra 
 
Dia dels grills i els saltamartins 
Data i lloc: 17 de setembre. La bàscula del Palouet de Segarra 
Horari: 16.30 h a 21 h 
Organitza: Associació Leader de Ponent 
Tot fent una excursió apta per a tots els públics per l'espai natural de les Valls del 
Sió-Llobregós es farà una introducció al sorprenent món dels ortòpters (grills i 
saltamartins), una peça fonamental en els ecosistemes. Es podran observar i 
sentir al camp, i aprendre-ho tot sobre els seus cants, la seva ecologia i biologia. 
Daniel Espejo, enginyer tècnic agrícola, serà el formador de la proposta que 
començarà a mitja tarda i acabarà mentre el sol es pon. Cal dur llanterna, aigua, i 
calçat adequat. Aquesta activitat està inclosa en el programa de propostes per a 
descobrir els Espais Naturals de Ponent, i adreçada al públic en general. 
Més informació: https://www.espaisnaturalsdeponent.cat/ca/agenda/313/dia-dels-
grills-i-els-saltamartins 
 
COWORKFEST: Festival de Coworking Rural de Catalunya 
Data i lloc: Del 19 al 25 de setembre de 2022, en 20 espais de coworking de 
l’entorn rural de Catalunya 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, es programa més de 50 activitats arreu del 
territori, cada una amb horaris específics. Consultar web per detall d’activitats 
Aquesta activitat està adreçada a emprenedoria i entorn empresarial, agents 
econòmics, i ciutadania en general.  
Més informació: https://coworkfest.cowocatrural.cat 
 
Trobada-cafè presentació de l’Escola d’emprenedoria de la Cerdanya 
Data i lloc: 19 de setembre, a Bellver de Cerdanya (Ca les Monges). 
Horari: 10.00 h a 12.30 h 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya 
Presentació de l’Escola d’emprenedoria de la Cerdanya. És un servei 
d’assessorament i formació que té com a objectiu dotar les persones 
emprenedores d’eines i recursos, i acompanyar-les en el seu procés emprenedor, i 
que ofereix: 
● Conèixer i compartir experiències amb altres persones emprenedores, 
professionals i empresàries 
● Formació teòrica i pràctica en diferents àmbits empresarials (comunicació, 
comerç, idiomes...) 
● Assessorament i acompanyament al llarg del procés de creació i consolidació del 
negoci 
Activitat adreçada a agents de dinamització local, administracions locals, 
emprenedors/es, empreses locals, i ciutadania en general. 
 
Jornada de participació ciutadana per a la definició de l’estratègia de 
desenvolupament rural als Pallars Jussà i Sobirà 
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Data i lloc: 19 de setembre, Molí de l'Oli, Pobla de Segur 
Horari: de 10 h a 13 h 
Organitza: Consorci Leader Pirineu Occidental 
Presentació de l’Agenda Rural de Catalunya i sessió participativa de l’Estratègia 
de Desenvolupament Local del Consorci Leader Pirineu Occidental. 
Activitat adreçada a la ciutadania en general, agents territorials d’interès 
(associacions,... ), i actors clau. 
Més informació: 
https://drive.google.com/file/d/18InuNH5B38ZWKwYSOZ2AY78AmU-dCB3v/view 
 
Jornada de participació ciutadana per a la definició de l’estratègia de 
desenvolupament rural a l’Alta Ribagorça i Val d’Aran 
Data i lloc: 19 de setembre, Sala d’Actes del Consell Comarcal, Pont de Suert 
Horari: de 16:30 h a 19:30 h 
Organitza: Consorci Leader Pirineu Occidental 
Una altra presentació de l’Agenda Rural de Catalunya i sessió participativa de 
l’Estratègia de Desenvolupament Local del Consorci Leader Pirineu Occidental, 
adreçada, a la ciutadania en general, agents territorials d’interès (associacions,... ), 
i actors clau. 
Més informació: 
https://drive.google.com/file/d/15mx3Zeahx6JvBhar7wCgmXkM__wOTJND/view 
 
Jornada Coworking (dins del 1er Festival de Coworking de Catalunya) 
Data i lloc: 19 de setembre de 2022 a Artesa de Segre 
Horari: 10.00 h 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Com ja s’ha esmentat, Coworkfest és el primer festival de coworkings rurals de 
Catalunya. Durant una setmana sencera es podrà gaudir de més de 50 activitats 
repartides per tot el territori català. 
Adreçat a  ciutadania en general, coworkers, etc. 
Més informació i enllaços: https://coworkfest.cowocatrural.cat/ 
 
Sessió informativa sobre els ajuts Leader 
Data i lloc: 20 de setembre. En línia. 
Horari: Inici a les 9.30h 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Activitat adreçada a empreses, empresaris, autònoms, emprenedors que vulguin 
crear, ampliar o millorar negocis. 
Més informació i enllaços: 
https://www.noguerasegrianord.cat/ajuts-leader/inscripcio-jornades-leader-2022  
 
Jornada de participació, estratègia, i presentació agenda rural 
Data i lloc: 20 de setembre de 2022. Balaguer 
Horari: tarda 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
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Jornada adreçada a agents clau del territori (empreses, empresaris, emprenedors, 
etcètera), i ciutadania. 
Més informació: https://www.noguerasegrianord.cat/  
 
Sessió participativa ‘Estratègia de Desenvolupament Local (EDL): 
Presentació procés i caracterització’ 
Data i lloc: 20 de setembre. En línia 
Horari: 9.30 h a 12.00 h 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-
Oriental de Catalunya - ADRINOC 
Sessió de presentació del procés per a elaborar la nova estratègia 2023-2027 
d’ADRINOC, i del treball de diagnosis realitzat, així com per a explicar la 
metodologia de dinàmica de sistemes utilitzada. 
 
Taller participatiu al Segrià - Centre d’Interpretació de la Pedra Seca 
Data i lloc: 20 de setembre. Centre d’Interpretació de la Pedra Seca - Torrebesses 
Horari: 18.00 h a 20.00 h 
Organitza: Associació Leader de Ponent 
Taller participatiu a la comarca del Segrià, concretament al Centre d’Interpretació 
de la Pedra Seca, a Torrebesses, per a opinar i debatre conjuntament les línies de 
treball a seguir per l’entitat de cara als propers anys 2023-2027. El taller, adreçat 
al públic en general, estarà dinamitzat per Raiels, i en finalitzar s’oferirà un petit 
tast de productes locals. 
Més informació: https://www.leaderponent.cat/esdeveniments/taller-participatiu-al-
segria/ 
 
Xerrada ‘Viure a Rural’ al Palau Cowork dins de la setmana Coworkfest 
Data i lloc: 21 de setembre, a La Seu d’Urgell (Palau Cowork) 
Horari: 17.30 h a 18.30 h 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya 
Des del projecte ‘Viure a Rural’ s’explicarà el funcionament dels Grups d’Acció 
Local com a antenes d’acollida, un punt informatiu per a totes aquelles persones 
del món urbà que volen realitzar un canvi de vida i establir-se en el món rural. Així, 
s’explicarà com funcionen, com es pot colꞏlaborar, i quines eines s’utilitza des de 
les antenes d’acollida per a assessorar les persones. D’altra banda, es vol posar 
en valor l’emprenedoria com una acció necessària i molt útil per a poder fer aquest 
canvi de vida, i les oportunitats que això pot generar en el món rural. I alhora 
mostrar la importància dels coworkings com a entorns capacitadors d’oportunitats, 
i generadors d’idees per a desenvolupar el món rural i establir-s’hi. 
Activitat adreçada a emprenedors/es, empreses locals i ciutadania en general. 
Més informació: https://coworkfest.cowocatrural.cat/ 
 
Taller participatiu al Pla d’Urgell - Fòrum Maria Mercè Marçal 
Data i lloc: 22 de setembre. Ivars d’Urgell 
Horari: 12.00 h a 14.00 h 
Organitza: Associació Leader de Ponent 
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Es tracta d’un altre taller participatiu a la comarca del Pla d’Urgell, concretament al 
Fòrum Maria Mercè Marçal, a Ivars d’Urgell, per a opinar i debatre conjuntament 
les línies de treball a seguir per l’entitat de cara als propers anys 2023-2027. El 
taller, adreçat al públic en general, estarà dinamitzat per Raiels, i en finalitzar 
s’oferirà un petit tast de productes locals. 
Més informació: https://www.leaderponent.cat/esdeveniments/taller-participatiu-al-
pla-durgell/ 
 
Jornada de networking (dins del 1er Festival de Coworking de Catalunya) 
Data i lloc: 23 de setembre de 2022 al CEI Balaguer 
Horari: 12.00 h 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Com ja s’ha esmentat, Coworkfest és el primer festival de coworkings rurals de 
Catalunya. Durant una setmana sencera es podrà gaudir de més de 50 activitats 
repartides arreu del territori català. Es tracta d’una activitat dirigida a la ciutadania 
en general, coworkers, etcètera. 
Més informació: https://coworkfest.cowocatrural.cat/  
 
Trobada-cafè presentació de l’Escola d’emprenedoria de la Cerdanya 
Data i lloc: 26 de setembre, a Puigcerdà 
Horari: 10.00 h a 12.30 h 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya 
Es tracta d’una altra presentació de l’Escola d’emprenedoria de la Cerdanya. Com 
ja s’ha esmentat, es un servei d’assessorament i formació que té com a objectiu 
dotar a les persones emprenedores d’eines i recursos, i acompanyar-les en el seu 
procés emprenedor, que ofereix: 
● Conèixer i compartir experiències amb altres persones emprenedores, 
professionals, i empresàries 
● Formació teòrica i pràctica en diferents àmbits empresarials (comunicació, 
comerç, idiomes...) 
● Assessorament i acompanyament al llarg del procés de creació i consolidació del 
negoci 
Aquesta activitat està adreçada a agents de dinamització local, administracions 
locals, emprenedors/es, empreses locals, i ciutadania en general. 
 
Sessió informativa ajuts LEADER 
Data i lloc: 26 de setembre. En línia 
Horari: Inici a les 10.00h 
Sessió informativa sobre els ajuts Leader, dirigida a empreses, empresaris, 
autònoms, emprenedors que vulguin crear, ampliar o millorar negocis. 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Més informació: 
https://www.noguerasegrianord.cat/ajuts-leader/inscripcio-jornades-leader-2022 
 
Formació FER 
Data i lloc: 26 de setembre de 2022 
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Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Dirigida a escoles interessades, i a participants en el Projecte FER. 
Més informació: https://www.futursemprenedors.cat/  
 
Sessió participativa a l’Alt Urgell i Cerdanya sobre l’Estratègia de 
Desenvolupament Local (EDL) amb empreses beneficiàries d’ajuts Leader 
Data i lloc: 27 de setembre, a La Seu d’Urgell (seu del CAUC, Edifici de les 
Monges) 
Horari: 19.00 h a 20.30 h 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya 
Es tracta d’una sessió participativa amb els i les promotores d’expedients d’ajut 
Leader per a copsar les seves expectatives i opinions en l’elaboració de l’EDL, i 
està adreçada a emprenedors/es, empreses locals, associacions empresarials 
locals, i ciutadania en general. 
 
Jornada ‘Els procediments de gestió del Leader a Espanya. Present i futur’ 
Data i lloc: 29 de setembre. En línia 
Horari: 9.00 h a 14.00  
Participa: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya 
Explicació del procediment de gestió dels expedients Leader en el marc d’una 
jornada organitzada per la Xarxa Asturiana de Desenvolupament Rural que té com 
a objectiu identificar com es resol les diferents fases del procediment de gestió 
d’un expedient Leader tipus a Catalunya, i en què participaran Grups d’Acció Local 
a nivell estatal. 
Més informació: http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=34594  
 
Taller participatiu a l’Urgell - Local cultural de Maldà 
Data i lloc: Dijous, 29 de setembre. Maldà 
Horari: 18.00 h a 20.00 h 
Organitza: Associació Leader de Ponent 
Nou taller participatiu a la comarca de l’Urgell, concretament al Local Cultural de 
Maldà, per a opinar i debatre conjuntament les línies de treball a seguir per l’entitat 
de cara als propers anys 2023-2027. El taller, adreçat al públic en general, estarà 
dinamitzat per Raiels, i en finalitzar s’oferirà un petit tast de productes locals. 
Més informació: https://www.leaderponent.cat/esdeveniments/taller-participatiu-a-
lurgell/ 
 
Per a més informació: 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/ 
  
 


