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Actes i jornades organitzats pels grups Leader per 
al mes d’octubre 
 
Els grups Leader organitzen i participen aquest mes d’octubre 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 aquest és el conjunt de les properes actuacions d’aquests Grups previstes per a 
aquest mes d’octubre: 
 
Sessió participativa de la nova estratègia de desenvolupament local 
Data i lloc: 4 d’octubre, Santa Maria d’Oló 
Horari: 18.30 hores 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 
Segona taula participativa al territori per a definir l’estratègia de desenvolupament 
local 2023-2027 
Més informació i enllaços: https://q5ydlmlummm.typeform.com/ACOGAL?typeform-
source=www.catcentral.cat 
 
Taller participatiu: Estratègia de desenvolupament local 2023-2027 
Data i lloc: 4 d’octubre, el Pla de Santa Maria (Alt Camp) 
Horari: de 11 h a 13 h 
Organitza: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
Sessió conjunta amb agents del territori, membres de l’administració pública i 
ciutadania per a aportar la seva visió sobre què ha de recollir l’estratègia de 
desenvolupament local del Consorci Leader per al període 2023 -2027. 
Adreçada a agents de territori, ciutadans, membres de l’administració 
(ajuntaments, consells comarcals, Generalitat de Catalunya, ...) 
Més informació i enllaços: https://www.leaderdelcamp.cat/estrategia-23-27/  
 
Taller participatiu: Estratègia de desenvolupament local 2023-2027 
Data i lloc: 4 d’octubre, Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí (Conca de 
Barberà) 
Horari: de 18 h a 20 h 
Organitza: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
Una altra sessió conjunta amb agents del territori, membres d’administració 
pública i ciutadania per a aportar la seva visió sobre què ha de recollir l’estratègia 
de desenvolupament local del Consorci Leader per al període 2023 -2027. 
Adreçada a agents de territori, ciutadans, membres de l’administració 
(ajuntaments, consells comarcals, Generalitat de Catalunya, ...) 
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Més informació i enllaços: https://www.leaderdelcamp.cat/estrategia-23-27/ 
 
Jornada de Formació del Projecte FER 
Data i lloc: 4 d’octubre (sessió en línia) 
Horari: 17.30 h  
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Primera formació del Projecte FER aquest curs. 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Destinada a escoles que estiguin interessades a implementar o conèixer el 
Projecte FER. 
Més informació i enllaços: https://www.futursemprenedors.cat/ 
 
Jornada participativa sobre estratègies de desenvolupament local 2023-2027 
Data i lloc: 4 d’octubre de 2022 a Corbins 
Horaei: 19 h 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Amb la finalitat de recollir les visions, les inquietuds, i poder escoltar la veu de la 
ciutadania, de les empreses, autònoms i autònomes, associacions, entitats i 
qualsevol agent de la zona Noguera-Segrià Nord, s’ha programat uns tallers 
participatius per a poder redactar les estratègies de desenvolupament local per al 
període 2023-2027, i definir d'aquesta manera les futures línies d'actuació per al 
l’esmentat territori. 
Jornada adreçada a ciutadans, empreses, associacions, personal polític, persones 
autònomes, i qualsevol perfil de persona de la Noguera i del Segrià Nord que 
vulgui donar la seva opinió per a les futures línies de treball del Grup d’Acció Local 
per als propers anys. 
Més informació i enllaços: 
https://www.noguerasegrianord.cat/el-gal/estrategia-de-desenvolupament-local-
2023-2027 
 
Exposició Pedra Seca a l’Institut Castell del Quer 
Data i lloc: 5 d’octubre, Prats de Lluçanès 
Hora d’inici: 9 h 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 
Exposició ‘Tot un món de Pedra Seca’, a l’institut de Prats de Lluçanès per a 
ensenyar als alumnes què és la pedra seca. 
 
Taller participatiu: Estratègia de desenvolupament local 2023-2027 
Data i lloc: 5 d’octubre, Centre Cultural Serè, les Borges del Camp (Baix Camp) 
Horari: de 18 h a 20 h 
Organitza: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
Una altra sessió conjunta amb agents del territori, membres d’administració 
pública i ciutadania per a aportar la seva visió sobre què ha de recollir l’estratègia 
de desenvolupament local del Consorci Leader per al període 2023 -2027. 
Adreçada a agents de territori, ciutadans, membres de l’administració 
(ajuntaments, consells comarcals, Generalitat de Catalunya, ...) 
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Més informació i enllaços: https://www.leaderdelcamp.cat/estrategia-23-27/  
 
Taller participatiu: Estratègia de desenvolupament local 2023-2027 
Data i lloc: 5 d’octubre, Seu del Consell Comarcal del Priorat (Priorat) 
Horari: de 11 h a 13 h 
Organitza: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
Nova sessió conjunta amb agents del territori, membres d’administració pública i 
ciutadania per a aportar la seva visió sobre què ha de recollir l’estratègia de 
desenvolupament local del Consorci Leader per al període 2023 -2027. 
Adreçada a agents de territori, ciutadans, membres de l’administració 
(ajuntaments, consells comarcals, Generalitat de Catalunya, ...) 
Més informació i enllaços: https://www.leaderdelcamp.cat/estrategia-23-27/ 
 
Sessió participativa de la nova estratègia de desenvolupament local 
Data i lloc: 6 d’octubre, Prats de Lluçanès 
Hora d’inici: 18.30 h 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 
Tercera taula participativa al territori per a definir l’estratègia de desenvolupament 
local 2023-2027 
Més informació i enllaços: https://q5ydlmlummm.typeform.com/ACOGAL?typeform-
source=www.catcentral.cat 
 
Exposició Pedra Seca a l’escola Llevant 
Data i lloc: 6 d’octubre, Oristà 
Hora d’inici: 9.00 h 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 
Exposició ‘Tot un món de Pedra Seca’, a l’escola d’Oristà per a ensenyar als 
alumnes què és la pedra seca. 
 
Presentació de l’Agenda Rural i l’Atles del món rural 
Data i lloc: 6 d’octubre del 2022 a La Seu d’Urgell 
Horari: de les 18.00 h fins a les 18.45 h, aproximadament 
Organitza: Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya 
Sessió per a la presentació de l’Agenda Rural de Catalunya a la Seu d’Urgell. 
Dirigida a qualsevol persona interessada en l’àmbit del desenvolupament rural, en 
l’estat del món rural a Catalunya. 
Més informació i enllaços: https://www.cauc.cat/  
 
Jornada participativa sobre l’estratègia de desenvolupament local  
Data i lloc: 6 d’octubre del 2022 a La Seu d’Urgell 
Horari: de les 18.45 h fins a les 20.00 h aproximadament 
Organitza: Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya 
Sessió participativa oberta per a què tothom que vulgui participi opinant sobre els 
reptes triats i les línies d’actuació que es tindran en compte per a l’elaboració de 
l’Estratègia de Desenvolupament Local. 
Dirigida a qualsevol habitant de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. 
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Més informació i enllaços: https://www.cauc.cat/  
 
Intercanvi entre ADRINOC i la regió de l’Ariège 
Data i lloc: 10 i 11 d’octubre a l’Ariège. 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-
Oriental de Catalunya (ADRINOC) 
Una delegació d’ADRINOC juntament amb agents del territori participaran en un 
intercanvi a la regió francesa de l’Ariège sobre ‘Resiliència Agroecològica i social a 
l’Ariège’. 
 
Jornada participativa sobre l’estratègia de desenvolupament local 
Data i lloc: 10 d’octubre del 2022 a Puigcerdà 
Horari: 18 h fins les 20 h aproximadament 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya 
Sessió participativa oberta per a què tothom que vulgui participi opinant sobre els 
reptes triats i les línies d’actuació que es tindran en compte per a l’elaboració de 
l’Estratègia de Desenvolupament Local. 
Adreçada a qualsevol habitant de l’Alt Urgell i la Cerdanya per a què doni la seva 
opinió sobre la mateixa. 
Més informació i enllaços: https://www.cauc.cat/ 
 
Jornada participativa sobre estratègies de desenvolupament local 2023-2027 
Data i lloc: 10 d’octubre de 2022 a Ponts 
Hora d’inici: 19 h  
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Amb la finalitat de recollir les visions, les inquietuds, i poder escoltar la veu de la 
ciutadania, de les empreses, autònoms i autònomes, associacions, entitats i 
qualsevol agent de la zona Noguera-Segrià Nord, hem programat uns tallers 
participatius per a poder redactar les estratègies de desenvolupament local per al 
període 2023-2027, i definir d'aquesta manera les futures línies d'actuació per al 
nostre territori. 
Adreçada a ciutadans, empreses, associacions, personal polític, persones 
autònomes, i qualsevol perfil de persona de la Noguera i del Segrià Nord que 
vulgui donar la seva opinió per a les futures línies de treball del Grups d’Acció 
Local per als propers anys. 
Més informació i enllaços: 
https://www.noguerasegrianord.cat/el-gal/estrategia-de-desenvolupament-local-
2023-2027 
 
Taller participatiu per l’elaboració de l’estratègia de desenvolupament local 
2023-2027 
Data i lloc: 10 d’octubre al Consell Comarcal del Montsià 
Horari: 10 h a 12 h 
Organitza: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Taller realitzat amb la participació d’agents del territori per a analitzar, debatre, i 
treure conclusions sobre el camí de futur de les comarques del Baix Ebre i 
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Montsià, tant a nivell social com econòmic, per tal de traslladar-los-hi l’estratègia 
del Grup d’Acció Local per al proper període de la Política Agrària Comuna (PAC). 
Adreçat a tècnics de desenvolupament local del territori 
Més informació i enllaços www.leader.cat  
 
Taller participatiu per l’elaboració de l’estratègia de desenvolupament local 
2023-2027 
Data i lloc: 14 d’octubre al Consell Comarcal del Baix Ebre 
Horari: 10 h a 12 h 
Organitza: Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Taller realitzat amb la participació d’agents del territori per a analitzar, debatre, i 
treure conclusions sobre el camí de futur a les comarques del Baix Ebre i Montsià, 
tant a nivell social com econòmic, per tal de traslladar-los-hi l’estratègia del Grups 
d’Acció Local pel proper període de la Política Agrària Comuna (PAC). 
Adreçat a tècnics de desenvolupament local del territori 
Més informació i enllaços www.leader.cat  
 
Jornada participativa en línia sobre l’estratègia de desenvolupament local 
Data: 17 d’octubre del 2022 
Horari: 18 h fins les 19 h aproximadament 
Organitza: Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya 
Sessió participativa oberta per a què tothom que vulgui participi opinant sobre els 
reptes triats i les línies d’actuació que es tindran en compte per a l’elaboració de 
l’Estratègia de Desenvolupament Local. I dirigida a qualsevol habitant de l’Alt 
Urgell i la Cerdanya per a què doni la seva opinió sobre la mateixa. 
Més informació i enllaços: https://www.cauc.cat/ 
 
Jornada participativa sobre estratègies de desenvolupament local 2023-2027 
Data i lloc: 18 d’octubre de 2022 a Alfarràs 
Hora d’inici: 16 h  
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Amb la finalitat de recollir les visions, les inquietuds, i poder escoltar la veu de la 
ciutadania, de les empreses, autònoms i autònomes, associacions, entitats, i 
qualsevol agent de la zona Noguera-Segrià Nord, s’ha programat uns tallers 
participatius per a poder redactar les estratègies de desenvolupament local per al 
període 2023-2027, i definir d'aquesta manera les futures línies d'actuació per al 
nostre territori. 
Dirigida a ciutadans, empreses, associacions, personal polític, persones 
autònomes, i qualsevol perfil de persona de la Noguera i del Segrià Nord que 
vulgui donar la seva opinió per a les futures línies de treball del Grup d’Acció Local 
per als propers anys. 
Més informació i enllaços: 
https://www.noguerasegrianord.cat/el-gal/estrategia-de-desenvolupament-local-
2023-2027  
 



 
 

 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 

Disponibilitat i ús d'instal·lacions compartides: Obradors i escorxadors 
mòbils 
Data: 19 d’octubre 
Hora d’inici: 9 h 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 
Jornada tècnica inclosa en el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del 
Departament, que se celebrarà en la Fundació Universitària del Bages (FUB) en el 
marc de la Fira Ecoviure de Manresa, i visita a l’escorxador mòbil a la plaça 
Puigmercadal de la mateixa ciutat. 
 
3a Sessió participativa Estratègia de Desenvolupament Local: Taller 
d’escenaris de futur 
Data i lloc: 19 d’octubre. Can Trona (Vall d’en Bas) 
Horari 9.30 h a 18.00 h. 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-
Oriental de Catalunya (ADRINOC) 
Jornada d’escenaris de futur com a procés participatiu vinculat a la nova Estratègia 
de Desenvolupament Local de l’àmbit ADRINOC. 
Adreçada a agents i tècnics del territori, i a la participació ciutadana. 
 
Formació ‘Nous models organitzacionals’ 
Data i lloc: 20 d’octubre. En línia 
Horari: 9 h a 13 h. Durada: 4 hores 
Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-
Oriental de Catalunya (ADRINOC) 
Jornada formativa sobre sociocràcia i nous models organitzacionals amb l’objectiu 
d’afavorir i potenciar les capacitats dels grups motors en la generació de projectes 
i vincles entre entitats i persones. 
Adreçada a personal d’ADRINOC, membres de la Xarxa per al Relleu Agrari de la 
Garrotxa. 
 
Workshop ocupacional Alt Urgell 
Data i lloc: 21 d’octubre del 2022 Sala Sant Domènec a la Seu d’Urgell 
Horari: de les 9 h a les 14 h aproximadament 
Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya 
Acte amb la finalitat d’unir empreses amb perfils de candidats que cerquen feina; 
per a millorar l’ocupació. Es realitzarà diferents activitats al llarg del mes d’octubre 
(per a més informació consultar el cartell de l’esdeveniment). 
Dirigit a persones que estiguin cercant feina, vulguin millorar el seu Curriculum, 
preparar-se entrevistes, etcètera. Perfils de persones que cerquin feina de manera 
activa. 
Més informació i enllaços: https://www.cauc.cat/  
 
 
Per a més informació:  
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/LEADER_2022_10 


