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A. Introducció 
 
Els Grups d’Acció Local (GAL) som els responsables de la definició i posada en pràctica de les 
Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP), exercint per delegació les funcions 
corresponents per dur a terme aquestes estratègies. 

L’any 2015 es va aprovar i posar en marxa l’EDLP Leader 2014-2020 del nostre territori, fruit d’un 
procés de participació i disseny col·laboratiu, que va assentar les bases per a la gestió d’aquest 
període de programació. 

Ara, passats ja 5 anys des de l’inici de l’aplicació d’aquesta EDLP, és necessari valorar la seva 
eficàcia i eficiència, per tal de poder detectar punts de millora de l’Estratègia actual i iniciar la 
reflexió de cara al disseny de l’estratègia de la propera programació.  

Aquest document té com a objectiu fer una valoració exhaustiva de la trajectòria d’aquest GAL 
durant els darrers anys, basada, fonamentalment, en indicadors objectius de caràcter quantitatiu, 
però complementada també amb la participació i valoració qualitativa dels diversos agents del 
territori que hi han col·laborat o se n’han beneficiat. Aquest informe també busca identificar 
desviacions i àrees de millora i proposar canvis per a donar millor cobertura a les necessitats 
actuals i obtenir millors resultats. 

A continuació, detallarem les característiques del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que actua a 
tots els municipis de les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. 

L’Alt Urgell està format per 19 municipis:  

Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de Nargó, Estamariu, Fígols I Alinyà, Josa I Tuixén, 
Montferrer I Castellbó, Oliana, Organyà, Peramola, Pont de Bar, Ribera d’Urgellet, Seu d’Urgell, 
Valls d’Aguilar, Valls de Valira i la Vansa i Fórnols. 

I la Cerdanya està format per 17 municipis:  

Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles 
de Cerdanya, Llívia, Meranges, Prats i Sansor,  Montellà-Martinet, Prullans, Puigcerdà, Riu de 
Cerdanya i Urús. 
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Es tracta d’un Consorci públic creat el 14 d’agost de 2008 format per administracions i agents 
socioeconòmics del territori d’actuació. En concret, aquest Grup està format per: 

- Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

- Consell Comarcal de Cerdanya. 

- Ajuntament de la Seu d’Urgell. 

- Ajuntament d’Oliana. 

- Ajuntament de Bellver de Cerdanya. 

- Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell. 

- Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell. 

- Turisme Rural de l’Alt Urgell. 

- Bisbat d’Urgell. 

- Associació d’Hotels i Càmpings  de la Cerdanya. 

- Unió de Pagesos. 

- Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. 

- Menja’t  l’Alt Urgell. 

- Associació de Productors Ecològics de Cerdanya i Alt Urgell 

- Associació Agroalimentària de Cerdanya 

El Consorci té com a objectiu principal donar suport a la creació i a la innovació empresarial 
d’acord amb els recursos del territori per tal d’afavorir: 

• la creació d’ocupació 

• fomentar el retorn de talent 

• donar suport a la cooperació pública privada i intersectorial 

Sempre en el marc d’una economia sostenible i baixa en emissions contaminants. 

Inicialment i per via estatutària, el Consorci també es va fixar des de la seva creació, com a objectiu 
específic gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial 
pel Programa LEADER de la Unió Europea, assumint a aquest efecte les funcions de “Grup d’Acció 
Local” d’acord amb les directives comunitàries. 

Aquest Consorci té la seva seu social al CETAP, situat al centre cultural de les Monges, plaça de les 
Monges, 3ª planta de la Seu d’Urgell. 

L’horari d’atenció al públic del Consorci és de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 i fora d’aquest 
horari es concerten visites d’atenció amb els usuaris. 

També es disposa d’un espai d’atenció i informació a Puigcerdà, situat a la plaça del Rec, 5 
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Localització del GAL: 

SEU 1 

Adreça CENTRE CULTURAL LES MONGES, Plaça de les Monges, 
3a planta 

Codi Postal 25700 

Població LA SEU D’URGELL 

Telèfon 973 35 57 98

Fax  

Adreça electrònica general  cauc@cauc.cat 

Web  www.cauc.cat  

Horari d'atenció al públic 09h a 15h  

 

SEU 2 

Adreça PLAÇA DEL REC,5 

Codi Postal 17520

Població PUIGCERDÀ 

Telèfon 972881884 

Fax  

Adreça electrònica general  cauc@cauc.cat  

Web  www.cauc.cat  

Horari d'atenció al públic  

 

Actualment, el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya està format per les següents treballadores: 

- Mireia Font Gras, Gerent mfont@cauc.cat  

- Montse Fusté Font, Tècnica de Gestió i Certificacions mfuste@cauc.cat

- Cristina Prat Cabañas, Tècnica de gestió del programa Leader 2014-2020 i de coordinació 
del projecte Odisseu (oficina Cerdanya). Contracte iniciat l’1 de desembre de 2015. 
cprat@cauc.cat  

- Teresa Castellà Gardeñes, Tècnica de gestió del programa Leader 2014-2020 i de 
coordinació del projecte Odisseu. Contracte iniciat l’1 de març de 2016. 
tcastella@cauc.cat  

- Eva Múrcia Soler, Tècnica compartida de cooperació (Territori Talent, Territori Resilient i 
Territori Intel·ligent). Data inici contracte: octubre 2018. emurcia@cauc.cat 
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- Mònica Soto Pérez, auxiliar administrativa Territori i talent. Data inici contracte: octubre 
2018. msoto@cauc.cat 

 

A banda i, segons Conveni signat amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la Secretària d’aquest 
ens, Sra. Montserrat Pagès i Llop, actua com a responsable Administrativa i Financera d’aquest 
Consorci segons les hores pactades en el Conveni amb el DARP. 

L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del Consorci i és integrada pels Alcaldes i 
Presidents de totes les entitats consorciades. En cas que algun ens local vulgui nomenar com 
representant al Consorci algun altre membre que no sigui l’alcalde o president l’haurà de designar 
per acord del Ple o de l’òrgan competent de l’entitat consorciada. 

Són atribucions de l’Assemblea General: 

a) Aprovar els instruments reglamentaris, el programa-marc de gestió i desenvolupament 
del Programa LEADER, definir les estratègies i els criteris generals per a l’atorgament d’ajuts, així 
com aprovar-ne les bases 

b) Controlar fiscalitzar la resta d’òrgans de govern. 

c) Les previstes en els presents Estatuts. 

d) Designar els representants dels ajuntaments a la Junta de Govern que en tot cas haurà de 
respectar les proporcions per comarques previstes. 

e) Designar els representants de les entitats privades a la Junta de Govern. 

f) Li correspon també la potestat d’autoorganització del Consorci. A aquest efecte, pot 
aprovar un reglament orgànic que desenvolupi aquests estatuts. 

La Junta de govern, sota el control i fiscalització de l’Assemblea general i d’acord amb els criteris 
generals que aquesta estableixi, assumeix l’administració ordinària del Consorci i és integrada per 
deu membres, que ho han de ser també de l’Assemblea General, amb la següent composició: 

a) Els representants dels Consells Comarcals de l’Alt Urgell i la Cerdanya 

b) Tres representants d’ajuntaments, dels quals ho seran dos de la comarca de l’Alt Urgell i 
un de la comarca de la Cerdanya 

c) Cinc representants de la resta d’entitats sense finalitat lucrativa, representatives dels 
diferents àmbits d’actuació del Consorci. 

Són atribucions de la Junta de govern: 

a) Impulsar, gestionar i executar el programa LEADER, seguint les pautes del Comitè tècnic i 
aplicant estrictament els criteris fixats per l’Assemblea general. 

b) Aprovar les convocatòries de subvencions a l’empara del programa Leader i un cop 
estiguin aprovades les bases per l’AG. 

c) Les altres previstes en els presents estatuts i les no assignades estatutàriament a altres 
òrgans del Consorci. 
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B. Les Estratègies de Desenvolupament Local del Grup d’Acció 
Local 

 

 
Línia 1. Emprenedoria, empresa i creació d’ocupació en base als 
recursos endògens. 

1.1. Creació de noves empreses rurals innovadores en base als 
recursos del territori. 

1.2. Creació i manteniment de llocs de treball  

Línia 2. Innovació tecnològica i empresarial. 

2.1. Fomentar la innovació empresarial. 
2.2. Potenciar la innovació tecnològica. 
2.3. Promoure formació especialitzada. 
2.4. Donar suport a projectes de recerca en sectors rellevants. 

Línia 3. Desenvolupament territorial equilibrat, zones de muntanya i 
fixació de la població. 

3.1. Impuls i acompanyament de projectes en zones de muntanya. 
3.2. Impuls i acompanyament de projectes a nuclis rurals de baixa població i 

manca d’iniciatives empresarials. 

Línia 4. JOVES: Retorn al mon rural, emprenedoria jove i inserció 
laboral. 

4.1. Fomentar el retorn dels joves al món rural fomentant emprenedoria jove i 
implicant el teixit empresarial.  

4.2. Coordinació i impuls del projecte de cooperació Odisseu. 

Línia 5. Mitigació del canvi climàtic i ús eficient dels recursos naturals  

5.1. Mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
5.2. Manteniment, millora i recuperació d’espais naturals en tant que recurs 

endògen i bàsic per al desenvolupament. 
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Línia 6. Foment de la cooperació a 3 nivells: entre gals, público-privada 
i intersectorial. 

6.1. Afavorir la cooperació entre Grups Leader catalans, de l’estat espanyol i 
de la Unió Europea. 

6.2. Afavorir la cooperació público-privada al territori. 
6.3. Impulsar la cooperació intersectorial entre empreses del territori. 

Creació de Taules o fòrums. 

 
Per la creació d’aquesta estratègia des d’aquest Consorci es va constituir una taula estratègica 
com a òrgan de coordinació i validació del procés participatiu i d’elaboració de l’EDL formada per: 
President, Vicepresident, Secretària (RAF),  gerent i tècnica per part del Consorci i els gerents dels 
CC de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Amb aquesta taula es pretenia anar  definint el procés d’elaboració 
de l’EDL i fixar el guió a seguir que ha consistit, bàsicament en les fases següents: 
 

- Recopilació i anàlisi d’estudis recentment elaborats en ambdues comarques amb relació 
al Desenvolupament Local, el desenvolupament socioeconòmic, els joves o el món rural. 

- Diagnosi de la situació actual del territori. Elaboració del DAFO. 
- Procés participatiu. 
- Redacció de l’EDL. 
- Validació i aprovació de l’EDL. 
- Presentació EDL. 
- Presentació dels resultats i accions de retorn als participants.  

 
Elaboració d’estratègia desenvolupament local (EDL): procés participatiu 
 
D’acord amb les conclusions de la taula estratègica es va formalitzar una metodologia d’actuació 
i es va contractar una assistència tècnica per dur a terme diferents fases del procés. 
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La metodologia creada per afavorir la implicació de la societat civil s’ha centrat en un procés 
participatiu i dinàmic amb la participació activa de diferents sectors i agents del territori i amb 
els resultats següents: 
 

- Taula estratègica: 3 reunions fetes per dissenyar el procés, fer-ne el seguiment i 
validar-lo. 

- Entrevistes personals a càrrecs electes: 9 entrevistes a alcaldes seguint criteris com: 
municipis que formin part del CAUC, municipis que han estat beneficiaris d’ajuts Leader, 
municipis d’alta muntanya, els 2 municipis més grans de cada comarca, els 2 municipis 
més petits de cada comarca i municipis de la nova zona Leader. 

- Entrevistes personals a presidents i gerents dels CC: 4 entrevistes. A banda dels municipis 
cap de comarca, són els CC els que fan polítiques de promoció econòmica i a més, ens 
aporten una visió supramunicipal. 

- Entrevistes personals a membres d’entitats i associacions: 8 entrevistes. L’equip tècnic 
ha fet entrevistes personals a representants d’associacions empresarials, associacions 
d’hostaleria i turisme, associacions de productors alimentaris i  entitats culturals entre 
d’altres. 

- Entrevistes personals o qüestionaris enviats a persones considerades motors: 15 
entrevistes. Es va considerar vital entrevistar a persones del territori que són claus en el 
seu sector, que mobilitzen els ciutadans i que són impulsors de noves iniciatives. Vam 
pensar que la seva opinió era bàsica per poder determinar de manera més sectorial 
aspectes més tècnics dels sectors en els quals treballen.  

- Qüestionaris enviats via mail als promotors Leader 2007-2013: 16 qüestionaris. Com a 
perceptors dels ajuts en el darrer programa, ens poden oferir una visió més practica del 
que suposa o ha de suposar el Leader per a les seves empreses. 

- Sessions Grupals del Comitè Tècnic sobre EDL. 10 entrevistes. Com ja hem dit, el Comitè 
Tècnic pluridisciplinari del CAUC és peça fonamental per al bon funcionament del Leader 
i per a la creació de xarxa i, per tant, la seva opinió com a experts i com a persones actives 
en la gestió era imprescindible. 

- 2 Tallers oberts de participació pública, 1 per cada comarca: Es van organitzar 2 tallers 
oberts al públic en general els dies 1 i 2 de juny per tal de conèixer l’opinió de la ciutadania 
disposada a opinar. 

- Qüestionari online penjat als webs accessible a tothom: Es va crear un qüestionari online 
que es va penjar als webs dels 2 CC i també es va fer difusió a través de les xarxes socials. 
S’han respost 57 qüestionaris. 

- Taller debat medi ambient, parcs naturals i canvi climàtic. Atès que és un dels sectors 
rellevants que ha anat sorgint en els tallers i les entrevistes, es va creure oportú fer un 
taller específic adreçat a persones, entitats i empreses que treballen en aquests sectors. 
El dia 17 de juny es va fer el Taller a la Seu d’Urgell amb un total d’ 11 assistents. 

- Qüestionari online específic per a joves.  Una de les línies estratègiques del PDR 2014-
2020 és l’establiment de polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin 
el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social. En el cas del CAUC i en tant que 
coordinadors del projecte Odisseu volíem tenir també l’opinió dels joves i es va fer un 
qüestionari específic per ell que es va enviar telemàticament. S’han respost 6 
qüestionaris. 
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- Qüestionari online específic per a dones. En aquestes comarques no tenim cap associació 

exclusivament de dones de caire empresarial però, en canvi, tenim moltes professionals 
excel·lents treballant en empreses, comerços o com a professionals liberals de les quals 
ens interessava molt la seva opinió i el seu punt de vista. S’han respost 7 qüestionaris. 

 

C. El territori del Grup d’Acció Local i els principals indicadors 

1.1 Context general d’actuació 

El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya engloba la comarca de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. Es tracta 
d’un territori pirinenc, amb unes característiques clarament muntanyoses i una varietat 
paisatgística que constitueix, per si sola, una riquesa natural que defineix la identitat de la zona. 
Les dues comarques s’estructuren al llarg de la vall principal del riu Segre.   

En el cas de l’Alt Urgell, a partir de la vall central parteixen múltiples valls secundàries, en alguns 
casos amb comunicacions complexes que determinen un funcionament relativament  
independent de la vall central i condiciona la gestió del territori. 

A la Cerdanya, la plana és un dels elements que confereixen un tret identitari i territorial més 
marcat. Es tracta d’una plana única al Pirineu amb una alçada mitjana superior als 1000 metres i 
d’uns 35 km de llarg que fa de la Cerdanya la comarca amb major percentatge de superfície per 
sobre aquesta alçada. 

Hi ha altres elements que cal tenir en compte en termes de desenvolupament i que incideixen de 
forma específica a l’Alt Urgell i la Cerdanya. 

En el cas de la Cerdanya (també a l’Alt Urgell però de manera molt més moderada), la importància 
dels esports de neu i la presència de pistes d’esquí (La Molina i Masella com a pistes d’esquí alpí, 
i Aransa, Guils Fontanera, Lles, Sant Joan de l’Erm i Tuixén - La Vansa d’esquí nòrdic) que han 
influït de manera molt destacable sobre el tipus de desenvolupament comarcal, molt vinculat al 
sector terciari i als serveis turístics.  

L’altre factor a tenir en compte, especialment a la Cerdanya, és el fort creixement urbanístic 
registrat durant la primera dècada d’aquest segle associat a les segones residències. Això ha 
motivat una forta incidència en el PIB comarcal del sector de la construcció, però també als serveis 
associats als segons residents. 

I finalment, en el cas de l’Alt Urgell, el veïnatge amb Andorra ha estat en els darrers 30 anys un 
factor determinant per a l’evolució econòmica de l’Alt Urgell, especialment al nord de la comarca 
i la Seu d’Urgell. La rellevància d’Andorra com a destinació turística i comercial ha tingut múltiples 
repercussions sobre l’Alt Urgell; una important oferta de llocs de treball, de població 
consumidora, així com una forta capacitat inversora que s’ha traduït, especialment en els darrers 
anys, en l’adquisició de patrimoni i empreses a l’Alt Urgell. 
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A continuació, us deixem una taula amb les dades principals de l’Alt Urgell i la Cerdanya:  

 

Nombre total d’habitants (absolut) 38.369  (Idescat 2019) 

Superfície total (km2) 1.994,20 

Densitat de població (hab./km2) 19,25 hab/km2 

Nombre de municipis (absolut) 36 

Breu descripció del paisatge i el medi 
físic 

L’Alt Urgell i la Cerdanya són comarques de muntanya, 
integrades dins l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran.  

Ambdues comarques tenen una orografia complexa i 
accidentada que es configura a partir de la vall principal del 
riu Segre i valls laterals.  

Tot i l’orografia accidentada, bona part del terreny planer 
de l’Alt Pirineu es concentra a l’Urgellet, conques d’Oliana 
i Organyà (Alt Urgell) i a la plana cerdana, una plana 
característica per la seva extensió i alçada.  

Aquestes planes conviuen amb alguns dels cims més alts 
del Pirineu, especialment a la zona cerdana.  

És també molt important la coberta forestal i una encara 
molt important presència de paisatge agrícola, configurat 
fonamentalment per prats de dall i pastures de muntanya. 

 
Nom dels principals nuclis de població 
o centres d’activitat econòmica 

A l’Alt Urgell: La Seu d’Urgell, Organyà i Oliana 

A la Cerdanya: Puigcerdà, Llívia, Bellver de Cerdanya i Alp 
Nom dels nuclis de població de més de 
10.000 habitants i explicació de la 
influència que tenen sobre la resta del 
territori 

La Seu d’Urgell, amb 12.089 persones (dades Idescat 2019) 
és el nucli més poblat de l’Alt Pirineu i Aran i de fet, l’únic 
d’aquest àmbit que supera els 10.000 habitants.  

El caràcter de capitalitat de la Seu d’Urgell és molt marcat 
actuant com a centre de serveis de la comarca i en alguns 
casos d’altres comarques pirinenques. D’aquesta manera, 
concentra bona part dels comerços, dels serveis educatius, 
assistencials, jurídics, serveis a empreses, etc. 

Puigcerdà, tot i no arribar als 10.000 habitants (en té 9.258 
Idescat: 2019)  actua de forma similar, com a centre de 
serveis a la Cerdanya.  

Font: Idescat 
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Breu descripció de l’evolució de la 
població pel període 20013-2017 (‰):  

 creixement total 
 creixement migratori 
 creixement natural 

El període de  2007-2013 és va caracteritza per la inflexió 
en l’evolució poblacional, que des de la dècada dels 90 
havia augmentat de manera progressiva. El creixement del 
període va ser del l’11,4‰.  

No obstant, durant el període de 2013-2017 l’evolució 
poblacional a sigut negativa, ja que hem passat de 39.414 
persones a 37.976, és a dir, s’ha produït una reducció del 
4% de la població.

Font: Idescat
Població per grans grups d’edat (%):  
 fins a 14 anys 
 15-64 anys 
 més de 65 anys  

Al 2018, la població de 0 a 14 anys és de 5.325 persones. 

La població de 15 a 64 anys és de 25.283 i la població de 
més de 65 anys és de 6.090..  

Font: Idescat 
 

Índex d’envelliment (%) Els índex d’envelliment, tant de la Cerdanya com de l’Alt 
Urgell són superiors a la mitja de Catalunya. 

L’índex d’envelliment a l’Alt Urgell és del 162%. 

A la Cerdanya és de 125,7%

A Catalunya és de 119,3%. I com a referència, la comarca 
menys envellida és el Gironès amb un índex de 81,4% i la 
més envellida la Terra Alta amb un índex de 237,7%.  

Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació. 
Taxa d’atur global (%) La Cerdanya es troba entre les comarques amb una taxa 

d’atur registral més baixa, amb un 5,4%, només precedida 
per la Val d’Aran.  

A l’Alt Urgell, la taxa d’atur registrat ha disminuït en els 
darrers anys i ara es situa en un 9,7 % 

Les dues comarques tenen una taxa relativament baixa en 
comparació a la resta de Catalunya, on es situen en el 
10,9% amb dades de desembre de 2018. 

Font: Observatori dl Treball i Model producció, i Idescat
 
Taxa d’atur juvenil: 16-30 anys (%) 

En aquesta dada, la Cerdanya i l’Alt Urgell tenen un 
comportament molt diferenciat que cal remarcar.  

A la Cerdanya, la taxa d’atur juvenil es situa en dades de 
desembre del 2019, en un 11,00%.  

A  l’Alt Urgell, la taxa d’atur juvenil és de 15,6 %. 
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Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació. 

Població nascuda  a l’estranger 
respecte del total (%) 

La població estrangera que resideix a les comarques de 
l’Alt Urgell i Cerdanya representa el 17,80% de la població. 
Essent més alt aquest índex a l’Alt Urgell (17,85%) que a la 
Cerdanya (17.72%), però per molt poca diferència 

Font: Idescat 
 
Nombre total de comptes de cotització 
(absolut) 

 

El nombre de comptes de cotització a les dues comarques 
en data març del 2020 és de 1.737  Essent a la Cerdanya de 
980 i a l’Alt Urgell de 757.     

Font: Idescat 2019-2020 
Comptes de cotització de fins a 50 
treballadors/es (%) 

El compte de cotitzacions de treballadors en empreses de 
fins a 50 treballadors és de 6.610. Cerdanya: 3.382 , Alt 
Urgell: 3.228 

Font: Idescat 2019-2020 

Nombre total de població afiliada 
Règim Autònoms  

A les dues comarques hi ha un total de 3.950 persones 
afiliades al Règim Especial de Treballadors Autònoms.  

Font: Idescat 2019-2020 

Població afiliada assalariada (%) 
Població afiliada autònoma (%) 

La població assalariada representa un 66,66% del total 

La població al règim d’autònoms representa un 33,34% 

Font: Observatori de l’Empresa i Ocupació. Març 2015 
Altres indicadors rellevants:  Ens sembla interessant afegir la dada del pes dels diferents 

sectors en el PIB comarcal, ja que posa de relleu les 
diferències econòmiques d’ambdues comarques incloses 
en el territori d’abast del CAUC.  

PIB sector primari a l’Alt Urgell: 7,67 % 

PIB sector primari a la Cerdanya: 4,08 % 

PIB sector primari a Catalunya: 1,90 % 

PIB sector indústria a l’Alt Urgell: 13,33 % 

PIB sector indústria a la Cerdanya:6,21 % 

PIB sector indústria a Catalunya: 22,47 % 

PIB sector construcció a l’Alt Urgell: 11,63 % 

PIB sector construcció a la Cerdanya:19,46 % 
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PIB sector construcció a Catalunya: 7,02 % 

PIB sector serveis a l’Alt Urgell: 69,39 % 

PIB sector serveis a la Cerdanya: 66,50 % 

 PIB sector serveis a Catalunya: 70,00 % 
 

Dins de l’àrea d’actuació del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya hi ha un total de 36 municipis 
repartits en 19 municipis a l’Alt Urgell i 17 a la Cerdanya. Molts d’aquests municipis són 
micropobles, el que significa que són menors de 500 habitants. Per altra banda, només hi ha la 
Seu d’Urgell com a població més gran de 10.000 habitants. La segona població més gran és 
Puigcerdà amb 9.258 habitants. A la taula de continuació, podem veure la representació de la 
població total segons la mida municipal als anys 2015 i 2019: 

 

 

Demografia 

Representació de la població total segons tamany municipal als anys 2015 i 2019 

 

 

Si ens fixem amb la variable poblacional, podem veure que l'evolució de la població ha estat 
negativa i ha afectat principalment als municipis d'entre 500 i 1.000 habitants amb una xifra de -
4.04%, seguits pels micropobles amb una variable de -2.82%. La Seu d'Urgell també ha perdut 
població amb un -1.31%. En canvi, les úniques poblacions amb una evolució positiva són els que 
tenen la població d'entre 5.000 i 10.000 habitants.En el quadre de continuació podem veure com 
es reparteix la població segons tipus de municipi: 

 

 

 

 

 

Tamany municipal 2015

%sobre total de 
la població de 

les dues 
comarques 2019

%sobre total 
de la població 

de les dues 
comarques Evolució

< 500 5.208            13,50% 5.061            13,19% -2,82
500- 1000 4.352            11,28% 4.176            10,88% -4,04
1000-5000 7.931            20,57% 7.785            20,29% -1,84
5000-10000 8.825            22,88% 9.258            24,13% 4,91
> 10000 12.249         31,76% 12.089         31,51% -1,31
totals 38.565         100% 38.369         100%
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Com es reparteix la població segons tipus de municipi  

 

 

Podem veure que  el 32 % de la població es concentra en l’única població de més de 10.000 
habitants que hi ha en ambdues comarques que és la Seu d’Urgell. I si sumem el 24% de persones 
que es concentren a l’ únic municipi entre 5.000 i 10.000 habitants  (Puigcerdà) fan un total del 
56%. És a dir més de la meitat de persones que habiten a l’Alt Urgell i la Cerdanya viuen a les 
capitals comarcals. El 20% viuen en pobles entre 1.000 i 5.000 habitants, el 13 % en micropobles 
i l’11% en poblacions d’entre 500 i 1.000 persones. L’Alt Urgell ha perdut població, menys 2.10% 
en el cas dels homes i menys 2.90% en el cas de les dones. Pel que fa a la Cerdanya ha guanyat 
població, més de 0,86 % en  els casos dels homes i 2,80 en les dones. Podeu veure l’evolució en 
més detall per municipis, per gènere i per edats en els següents gràfics: 
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Evolució detallada home i dona per municipis 

 

 

 

Evolució detallada home i dona per comarques 
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Etiquetas de fila
Suma de Pobl. 

H 2015
Suma de Pobl. 

H 2019
Suma de Pobl. 

D 2015
Suma de 

Pobl. D 2019
Evolució 

Home
Evolució 

dona
Alt Urgell 10.276              10.060              10.419              10.117           -2,10 -2,90
Cerdanya 9.205                 9.284                 8.665                 8.908             0,86 2,80
Total general 19.481              19.344              19.084              19.025           



Evolució per edats segons tipus de població 

 

 

 

Mida

Suma de 
Pobl.<40 
Tot 2015

Suma de 
Pobl.>65 
Tot 2015

Suma de 
Pobl.>85 
Tot 2015

Suma de 
Pobl.<40 
Tot 2019

Suma de 
Pobl.>65 
Tot 2019

Suma de 
Pobl.>85 
Tot 2019

Evolució 
Pobl.<40 

Evolució 
Pobl.>65 

Evolució 
Pobl.>85 

Mida <500 1.922           1.261           207               1.780           1.265           245               7,39-            0,32 18,36
Mida 500-1000 1.762           955               182               1.578           964               187               10,44-          0,94 2,75
Mida 1000-5000 3.429           1.520           245               3.118           1.638           260               9,07-            7,76 6,12
Mida 5000-10000 4.342           1.354           249               4.355           1.437           257               0,30            6,13 3,21
Mida > 10000 5.646           2.199           411               5.170           2.308           475               8,43-            4,96 15,57
Total general 17.101         7.289           1.294           16.001         7.612           1.424           
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Anàlisis per evolució dels sectors econòmics 

Per municipis 
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Per mides de la població 
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Com es divideix el sector econòmic a l’Alt Urgell i Cerdanya al 2019 

 

 

 

 
Si ens fixem en l'anàlisi per evolució dels sectors econòmics, podem veure que l'Alt Urgell i la 
Cerdanya es dedica en un 76 % als serveis, mentre que únicament un 11 % es dedica a la 
construcció, seguit per un 7% a la indústria i el 6 % a l'agricultura. Pel que fa a l'evolució pels 
sectors, veiem que l'evolució dels serveis es manté més o menys estable. Així que podem afirmar 
que Alt Urgell i Cerdanya és una comarca estretament lligada al turisme. Principalment els serveis 
són estables en totes les mides de població, únicament disminueix una mica en les poblacions 
més grans. Per altra banda, podem veure una tendència molt baixa en el sector agrícola. 
Únicament un 6% dels habitants de l'Alt Urgell i la Cerdanya treballen en aquest àmbit.Si mirem 
l'evolució per sectors la tendència també és negativa, i només augmenta un 5 % en poblacions 
grans. Pel que fa a l'evolució de la indústria és baixa en micropobles i pobles de menys de 1.000 
habitants, i augmenta proporcionalment a partir de poblacions d'entre 1.000 i 5.000 habitants. 
L'evolució de la construcció es baixa en micropobles però es manté més o menys estable a 
localitats de més de 500 habitants. 
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ATUR 

Anàlisis de la taxa d’atur per comarques 

 

 

 

Anàlisis del Atur registrat  

El 2015, el 47.5% del atur registrat a les comarques de la Cerdanya mes l’Alt Urgell són homes 
mentre que la diferència el 52.5% són dones. D’aquest homes un 36.5% eren menors de 40 anys. 
Mentre que el 40.2% de les dones aturades es troben també per sota dels 40 anys. 

El 2019 però, ens trobem que la tendència és la pujada de l’Atur en el sexe femení amb un 
56.5%↑, en front del 44% ↓d’homes. 

Si agafem també els menors de 40 anys, el 35.6%↓ del total d’homes són menors i el 37%↓ del 
total de dones també. 

Per tant, ens trobem amb una baixada important dels menors de 40 anys a l’atur a les dues 
comarques. 

  

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0

La Cerdanya

Taxa Atur 2015 Taxa Atur 2019

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0

Alt Urgell

Taxa Atur 2015 Taxa Atur 2019



 

 

22 

D. Avaluació de les EDL del Grup d’Acció Local 
 
Aquesta autoavaluació busca respondre dos grans objectius:  

 Valorar l’eficàcia de la implementació de la M19 en relació als objectius de l’estratègia. 
 Identificar desviacions i àrees de millora i proposar canvis per a donar millor cobertura a 

les necessitats actuals i obtenir millors resultats. 

I conèixer principalment aspectes relacionats amb tres grans blocs: 

En relació al treball del GAL: 

 S’aconsegueix dinamitzar per a què sorgeixin projectes adequats? 
 S’està aplicant el mètode Leader en benefici del territori? 
 La feina dels GAL arriba al territori? 

En relació a la implementació de l’EDLP: 

 Està funcionant (o no) la implementació? Per què? 
S’està aplicant l’estratègia de forma adequada d’acord amb els objectius inicials?

S’està promovent i finançant els tipus de projectes esperats? 

 Cóm reverteix el treball del grup al territori?. S’estan creant dinàmiques noves, generant 
innovació, augmentant les interrelacions ...? 

 En relació amb els objectius de l’EDLP: 
 S’està avançant en assolir els objectius previstos en l’EDLP (eficàcia)? 
 Els projectes, repercuteixen en la zona segons el que s’havia previst? 
 S’estan produint les sinergies esperades pel desenvolupament de la zona entre el PDR i 

altres projectes/accions del GAL? 

Per respondre tots aquests aspectes, s’ha dut a terme una exhaustiva recerca en totes les dades, 
informes i documents del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya. Les respostes s’han agrupat en els 
8 grans apartats que detallem a continuació:  

1. En quin grau el suport al desenvolupament local està facilitant la definició i 
execució de nous projectes d'acord amb l'estratègia? 

 
Considerem que el ritme d’execució és l’adequat. En tres convocatòries s’ha aprovat 53 projectes:  

 

Convocatòria 2016 19 
Convocatòria 2016.2 18 
Convocatòria 2017 16 
Total projectes 53 PROJECTES 
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El nostre grup no es marca uns objectius abans de les convocatòries Leader. Per tant, no marquem 
cap percentatge respecte possibles objectius. Pel que fa a la despesa pública total dels projectes 
aprovats suma un total de 1.758.896,85 € repartits de la següent manera: 
 

Despesa pública total de projectes aprovats 2016 639.066,17 € 
Despesa pública total de projectes aprovats 2016.2 489.575,26 € 
Despesa pública total de projectes aprovats 2017 

 
630.255,42  € 
 

 
Pel que fa a la despesa pública de projectes finalitzats fa una suma total de 1.735.540,24 €, 
repartits:  

 

Despesa pública total de projectes finalitzats 2016 615.709,9 € 
 

Despesa pública total de projectes finalitzats 2016.2 489.575,26€ 
 

Despesa pública total de projectes finalitzats 2017 630.255,08€ 
 

El nombre de projectes públics presentats són 8, en comparació als 96 de projectes privats. Per 
tant, el percentatge dels projectes públics és del 7,7 % i el de projectes privats s’enfila al 92,3 %.  

 

Els agents mobilitzats són de diferents tipus. Les sol·licituds presentades al llarg d’aquestes 3 
convocatòries:  

 

Nº i % de promotors de cada tipus Número 
promotor 

Percenta
tge 

Persona física 30 28.85 % 

Microempresa 25 24.04 %

Petita empresa 39 37.5 % 

Associació/Cooperativa 2 1.92 % 

Ajuntament 8 7.69 %

TOTAL 104 100 %
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Si ho mirem detalladament per anys queda repartit així: 
 
Convocatòria 2016: 
 

Nº i % de promotors de cada tipus Núme
ro 
promo
tor 

Percentat
ge

Ajuntament 3 6.8 % 

Associació/Cooperativa 2 4.54 % 

Microempresa 9 20.45 % 

Persona física 12 27.27 % 

Petita empresa 18 40.91 % 

TOTAL GENERAL 44 100 % 

 
Convocatòria 2016.2: 
 

Nº i % de promotors de cada tipus Número 
promotor 

Percentatge 

Ajuntament 3 11.11 % 

Microempresa 9 33.33 %

Persona física 7 25.92 % 

Petita empresa 8 29.63 % 

TOTAL GENERAL 27 100 % 

 
 
Convocatòria 2017: 
 

Nº i % de promotors de cada tipus Número 
promotor 

Percentatge

Ajuntament 2 6.06 % 

Microempresa 7 21.21 % 

Persona física 11 33.33 % 

Petita empresa 13 39.39 % 

TOTAL GENERAL 33 100 % 

 
 
La difusió utilitzada considerem que és correcta perquè sempre s’acaben presentant més 
projectes dels que finalment es poden aprovar.  Els canals utilitzats són diversos: xarxes socials, 
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pàgina web, mitjans periodístics, presentacions i altres. Pel que fa a les presentacions, en aquestes 
3 convocatòries n’hi ha hagut un total d’11 entre l’Alt Urgell i la Cerdanya. Aproximadament a 
cada presentació hi havia 15 persones. A continuació, posem un exemple del cartell utilitzat per 
difondre les xerrades informatives: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ens fixem en les xarxes socials utilitzades durant aquelles convocatòries l'única xarxa social que 
fèiem servir era facebook ( @LeaderAltUrgelCerdanya) i el compte de twitter personal de la 
gerent del grup. Segons enquestes realitzades un 14,3% dels agents segueix al GAL en xarxes i un 
12,5% dels beneficiaris ens coneix per xarxes. Una altra eina molt utilitzada és la pàgina web on 
hi ha un apartat específic per la subvenció Leader on apareixen les bases, la convocatòria, la 
sol·licitud i una explicació sobre com s'ha de presentar la documentació dels ajuts Leader. Un 
exemple de la pàgina web: 
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El GAL facilita el suport adequat per a presentar i desenvolupar projectes i els beneficiaris 
potencials reben el suport que necessitaven per desenvolupar i presentar projectes.  
 
El nombre de consultes sobre informació i tramitacions ateses ha estat de 279. Repartits per les 
diferents convocatòries queda així:  
 

Nº de consultes sobre informació 
i tramitació ateses 2016 

91 consultes

Nº de consultes sobre informació 
i tramitació ateses 2016.2 

72 consultes

Nº de consultes sobre informació 
i tramitació ateses 2017 

49 consultes

Nº de consultes sobre informació 
i tramitació ateses 2018 

67 consultes

 
Per les respostes del qüestionari dirigit als beneficiaris Leader, la valoració de l'assessorament i 
acompanyament del personal tècnic del CAUC és d'un notable. Cal tenir en compte que molts dels 
projectes presentats al GAL, només poden accedir a aquesta línia d'ajut si tenim en compte la 
tipologia d'empresa (Micro o Petita majoritàriament) i d'inversió (actius fixes). Molts d'aquests 
projectes queden exclosos d'altres línies d'ajut (internacionalització, recerca, grans inversions, 
grups operatius, formació....) i per tant, si no hi hagués el suport i l'assessorament des dels GALS 
alguns d'aquests serien inviables. Segons les enquestes fetes, el suport del nostre Gal ha estat 
determinant en el 37,5 % dels projectes que consideren que sense ajut no haguessin fet aquesta 
inversió. La resta consideren que haguessin posat en marxa el seu negoci però amb dificultats. 
 
El nombre de dies entre la data de la finalització per a la presentació de la sol·licitud fins que 
l'expedient es valorat pel comitè tècnic i per tant obté la puntuació necessària per obtenir l'ajut 
és d'aproximadament de 60 dies. 
 
A continuació podeu veure una taula on apareix el nombre de dies que hi ha entre la presentació 
de la sol·licitud de pagament i la data de certificació. El càlcul per extreure el nombre de dies entre 
sol. de pagament i L3T3, s'ha extret amb la mitjana de tres mostres d'expedients en cadascuna de 
les tres convocatòries que s'analitzen: 
 

 Nº de dies entre data sol·licitud 
pagament i data certificació (T3) 

en pagaments finals 

Convocatòria 2016 65 

Convocatòria 
2016.2 

31 

Convocatòria 2017 33 

Mitjana 43 

 
La tramitació telemàtica és adequada al mètode leader. Durant el període 2015-2018, des 
del CAUC s'ha intentat rebre el màxim de sol·licituds/documentació telemàticament. A la 
convocatòria 2018 totes les empreses tenien l'obligació de trametre-ho telemàtic, mentre que les 
persones físiques podien aportar la documentació amb paper. Actualment i per la convocatòria 
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2019 no s'accepta cap aportació que no sigui electrònicament. Segons les respostes dels nostres 
beneficiaris Leader un 12,5% no consideren que aquest sistema es adequat al nostre ajut. Malgrat 
això, des del Consorci veiem moltes avantatges en fer-ho d’aquesta manera, com podria ser 
més agilitat, evitar desplaçaments, menor despesa (paper, segells, correus...) entre d'altres. No 
obstant, podem entendre els inconvenients que troben alguns beneficiaris per desconeixença en 
aquesta nova metodologia. 
 
Pel que fa a si els projectes estan alineats amb l'estratègia i tenen interès territorial i qualitat hem 
de dir que es generen projectes en totes les línies d'actuació: 
 
 

 Nº de 
projectes per 
tipus d'ajut 

Despesa 
Pública Total 

per tipus 
d'ajut (%) 

Sector agroalimentari 19 18.26 % 

Sector no-agroalimentari 78 75 % 

Recuperació del patrimoni 
cultural i natural 3 2.88 % 

Infraestructures públiques per 
a la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic 

 
1 

0.96 % 

Infraestructures recreatives 
que generin activitat 
econòmica i ocupació 

 
3 

2,88% 

 
 
Si ho mirem de manera anual, les dades queden repartides així:  

 
Convocatòria 2016: 

 
 Nº de 

projectes per 
tipus d'ajut 

Despesa 
Pública Total 

per tipus 
d'ajut (%) 

Sector agroalimentari 7 15.91 % 

Sector no-agroalimentari 34 77.27 % 

Recuperació del patrimoni 
cultural i natural 1 2.27% 

Infraestructures públiques per 
a la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic 

 
0 

0 % 

Infraestructures recreatives 
que generin activitat 
econòmica i ocupació 

 
2 

4.54 % 
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Convocatòria 2016.2: 
 

 Nº de 
projectes per 
tipus d'ajut

Despesa 
Pública Total 

per tipus 
d'ajut (%) 

Sector agroalimentari 4 14.81 % 

Sector no-agroalimentari 21 77.77 % 

Recuperació del patrimoni 
cultural i natural 1 3.70 % 

Infraestructures públiques per 
a la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic 

 
1 

3.70 % 

Infraestructures recreatives 
que generin activitat 
econòmica i ocupació 

 
0 

0 % 

 
Convocatòria 2017: 

 
 Nº de 

projectes per 
tipus d'ajut 

Despesa 
Pública Total 

per tipus 
d'ajut (%)

Sector agroalimentari 8 24.24 % 

Sector no-agroalimentari 23 69.70 %

Recuperació del patrimoni 
cultural i natural 1 3.03 % 

Infraestructures públiques per 
a la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic 

0 0 % 

Infraestructures recreatives 
que generin activitat 
econòmica i ocupació 

1 3.03 % 

 
El 54% de les sol·licituds presentades durant les convocatòries 2016/2016.2/2017 estan 
aprovades. La relació de criteris de selecció que prioritzen la qualitat de projectes: 

- Un pla de formació especialitzada no obligatòria al seu personal. 

- Acords de col·laboració i/o accions de mecenatge del patrimoni natural.  

- Expedient que requereixi obra: Llicència d'obres. 

- Acreditació fons de finançament. 

- Aplicació de mesures de responsabilitat social i cultural. 



 

 

29 

2. En quin grau s'està aconseguint la col·laboració entre agents per a resoldre 
problemes locals, intercanviar coneixements i treballar en xarxa?

 

Des del grup considerem que la cooperació entre agents és una peça imprescindible per al bon 
desenvolupament del territori. Des dels projectes de cooperació i els projectes estratègics es fa 
una gran feina per potenciar el treball en xarxa i cooperatiu. 

Actualment, el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya treballa en 7 projectes de cooperació: Odisseu, 
Cowocat, Futurs Emprenedors Rural, Gustum, Start-Up, Enfocc i Leader Natura. Anteriorment, 
s’havia participat també a un projecte anomenat Vida Silvestre. En tots aquests projectes de 
cooperació el grup col·labora i coopera amb altres grups Leader catalans. Però també dins del 
territori es potencia la col·laboració entre diferents agents. Això ho podem veure, per exemple a 
Cowocat on tots els espais de cowork de la zona no són competència sinó que col·laboren i 
treballen plegats. Un altre exemple és Odisseu on es realitzen diversos networkings per crear 
sinergies entre diferents joves, emprenedors i empreses de la comarca.  

Per altra banda, també trobem els projectes estratègics on directament el Consorci GAL Alt Urgell 
– Cerdanya treballa amb diferents agents de la zona per desenvolupar un projecte comú. En 
aquest cas, existeix el projecte Mengem d’Aquí on es col·labora amb el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell i el Consell Comarcal de la Cerdanya. Per altra banda s’ha treballat per engegar un projecte 
que s’anomena De la Terra al Plat on es treballa amb l’Associació d'Hosteleria Alt Urgell, Associació 
d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya, Associació Menja't l'Alt Urgell, Associació Agroalimentària de 
Cerdanya, Associació Cuina Pirinenca i Associació de productors ecològics de la Cerdanya i l'Alt 
Urgell. Anteriorment s’havia treballat amb el projecte Nordicat on es cooperava amb la 
mancomunitat de municipis per a la promoció de l’esquí nòrdic, Estació d’esquí nòrdic Guils-
Fontanera, Estació d’esquí nòrdic de Lles, Estació d’esquí nòrdic d’Aransa, Estació d’esquí de Sant 
Joan de l’Erm, Estació d’esquí de Tuixent-la Vansa.  

S’han realitzat diverses enquestes a agents del territori i empreses o persones beneficiàries de 
subvenció Leader. En una pregunta se’ls preguntava si estan interessats a participar en nous 
projectes de cooperació entre empreses i agents de la zona. Pel que fa als agents del territori que 
fins ara no estan associats amb el consorci, tots ells van respondre que sí. Pel que fa a les persones 
beneficiàries, totes van respondre sí, excepte una persona. Sobre les dificultats que troben per 
participar a projectes només ha respost una persona que opina que hi ha manca de comunicació.  

Per altra banda, pel que fa a iniciatives promogudes per associacions i per cooperatives s’ha de 
dir que no són l’opció majoritària. De fet, entre les convocatòries 2016, 2016.2 i 2017 només hi 
ha hagut un projecte presentat per una associació i un per una cooperativa. No obstant, sí que 
molts beneficiaris valoren positivament col·laborar o cooperar amb altres empreses, agents o 
entitats del territori. Això ho podem veure a l’hora de valorar l’expedient als criteris de 
priorització, n’hi ha un que puntua per cooperació interempresarial o intersectorial. Fins a 42 
projectes d’aquestes tres convocatòries reben puntuació per aquest criteri. Si ho analitzem per 
percentatge això suma un total de 80,8 del total de projectes privats que reben puntuació per 
aquest criteri.  
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3. En quin grau s'està contribuint a la innovació en el territori? 
 

En aquest apartat volem destacar primer unes idees principals que pensem cal tenir en compte a 
l’hora de valorar aquest ítem en entorn rural: 

-  Entenem la innovació en un sentit molt ampi més enllà dels avenços només relacionats 
amb la tecnologia o I+D. 

- Valorem la innovació als nuclis (a l’eix de ruralitat) com a territori de muntanya. 
- La investigació com a tal està exclosa de les línies d’ajut del programa Leader a Catalunya 

i, per tant, projectes purament d’investigació i recerca s’exclouen directament. 
- La formació, com a tal, també està exclosa de les línies d’ajut Leader i, per tant, aquests 

tipus de projectes d’exclouen directament. 
- Hi ha noves formes d’innovació que es tenen en compte: social, de gestió, de 

governança... molt importants als territoris rurals. 
- Realment, si hi ha activitats innovadores al territori acaben, d’una manera o altra, 

vinculades al programa Leader no només a nivell d’ajut econòmic sinó també com a eines 
o sistemes de  gestió. 

Aplicació a l’EDL 

En relació a la nostra EDL la innovació va aparèixer com el segon eix en importància a valorar i per 
tant ha format part des del primer moment dels criteris de valoració del Consorci si bé els hem 
anat modificant a la baixa atès que inicialment preveiem puntuar temes de recerca i formalització 
especialitzada.  

A part, al tractar-se d’un territori amb molts municipis d’alta muntanya i amb baixes densitats de 
població,  al procés de redacció de l’EDL es va considerar molt important valorar la innovació al 
nucli (eix de ruralitat). 

 2016 2016.2 2017 
Eix 2 Innovació tecnològica i empresarial. 
Innovació en els processos, incorporació de 
tecnologies avançades i recerca  
 
 

80 punts 55 punts 45 punts 

Eix 3  Projecte innovador al nucli on es fa la 
inversió. 
 

15 20 20 

En les tres convocatòries analitzades 48 projectes privats i 1 projecte públic, han rebut punts al 
criteri d’Innovació ja sigui per innovació tecnològica o per innovació al nucli cosa que suposa un 
83,54% de la despesa pública total. 

 
Creació de nous productes i serveis: exemples. 
 

Com hem apuntat més amunt, hi ha varis expedients amb puntació per innovació i aquí en 
destacarem alguns per coherència amb la nostra EDL 
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Creació empresa de protèsis dentals d’alumini; Creació empresa d’infusions ecològiques amb una 
somelier d'infusions; Empresa d’elaborats càrnics que crea una nova línia de plats cuinats aptes 
per a celíacs; Empresa que ha creat i comercialitzat un superaliment a partir del fruit de la 
gavernera; Creació d’una destileria de sake a un nucli alta muntanya; Adquisició impresores 
digitals 3D per fer prototips de joies al mateix territori; Empresa dedicada a portar el servei de 
fibra òptica als nuclis rurals, Creació d’una passive house destinada a turisme rural en municipi 
aïllat d’alta muntanya;  Adquisició de robots per detectar fuites d’aigua; Creació del primer i únic 
circuit aigües termals a la comarca; Innovació de processos a indústries làcties; Creació d'un 
mercat-cafè a un nucli històric en declivi; Instal·lacionsde  sistemes innovadors en energies 
renovables... 
 
Innovació en la gestió 
 
Des d’aquest Consorci s’ha estat pioner en diverses formes de gestió com per exemple la 
tramitació telèmatica apostant des de fa anys per la gestió telemàtica i posant a disposició dels 
usuaris les eines disponibles. 
 
A banda, amb els diferents projectes de cooperació gestionats o on participa el Consorci explicats 
més endavant, s’han creat eines i recursos innovadors que han fet que els Gals de Catalunya hagin 
estat demostratius tant en la forma de cooperar com en les temàtiques i eines creades. 
 
Per exemple en el marc del projecte Territori i Talent (transició social que engloba els projecets 
ODISSEU, COWOCATRURAL i FER): plataforma RETORNA, plataforma VIUREARURAL, PRACTICUM 
ODISSEU creació de beques per a empreses i estudiants de les zones rurals, Tallers AGROLEADER, 
ANTENES D’ACOLLIDA RURALS, dinamització del coworking Rural, GO-PASS rural.... 
 

4. En quin grau s'està millorant la governança local? 
 

Des dels seus inicis com a iniciativa comunitària als anys 80 el programa Leader ha estat un 
exemple de la metodologia “bottom up” (de baix a dalt) fent que la presa de decisió, la 
dinamització i la gestió es faci des dels territoris rurals i, per tant, la governaça dels Grups i la 
cooperació público-privada és essencial. 

Composició del Gal, sector i col·lectius representats 

Actualment el consorci està format per 14 membres dels quals 5 són entitats públiques i la resta 
són associacions i entitats privades que representen la comunitat local i els sectors més  
importants de les dues comarques. 
 

ENTITATS ASSOCIADES NÚMERO 

Administracions públiques 5 

Sindicats agraris 2 

Associacions empresarials (genèrica) 1 

Associació de productors agroalimentaris 3 

Associacions d'empreses turístiques 2 

  Altres  1 
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Durant els últims anys s’ha donat de baixa un sindicat agrari per manca de representació al 
territori i l’Associació de Turisme Rural de l'Alt Urgell per dissolució de la mateixa. Darrerament 
s’ha incorporat al Consorci l'Associació agroalimentària de la Cerdanya recentment constituïda. 

 En els darrers anys s’ha incrementat la presència de dones com a representants d’entitats i 
associacions al Consorci i actualment 6 dones participen de manera activa en la presa de decisions 
cosa que suposa el  42,8% . 

Implicació del partenariat en la implementació de l'estratègia 
 
Durant els últims 4 anys, s'han realitzat 31 sessions dels òrgans que formen part del GAL, 
aproximadament una mitjana de 7,5 sessions a l'any. 
 

Des del Consorci estem en general, satisfets amb les assistències i la implicació del membres que 
en formen part. L'assistència de la majoria dels membres a les Juntes i Assemblees (òrgans 
decisoris)  és satisfactòria i val a dir que majoritària. Exceptuant algun membre amb problemes 
de dissolució de l'associació que ja es va convidar a sortir i ja no forma part del GAL) la resta 
compleixen amb excepció del dos sindicats agraris amb representació i un ajuntament. 

Mitjana d’assistència a les sessions => 70% 

Pel que fa la transparència, en totes les sessions de partenariat s 'excusen aquells membres que 
hi puguin tenir un posible conflicte d'interessos, així com en totes les sessions també s'informe 
amb tota transparència dels processos de cadascuna de les fases d'adjudicació i les accions del 
GAL. 
 
Els membres del Consorci tenen accés a tota la informació que considerin sempre que formin part 
dels expedients i seguint allò establert a la Llei 19/2014  article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

5. En quin grau l'EDLP està reforçant la competitivitat d'empreses locals existents 
i està estimulant la creació de noves i d'ocupació? 

 

Es reforça la competitivitat dels sectors econòmics amb noves inversions, ampliant i/o millorant 
l’empresa constituïda. La inversió total de projectes d’empreses existents de les convocatòries 
2016, 2016.2 i 2017 suma un total de 1.735.540,10 €. D’aquests estan repartits en 1.096.642,45 
€ en ampliació de negocis ja existents i 638.897,65 € per creació.  Si ho detallem per sectors: 

- Sector Agroalimentari: 

Ampliació 361.609,40 € 
Creació 54.180,84 € 
Total 415.790,84 € 

- Sector no agroalimentari: 

Ampliació 152.837,49 € 
Creació 47.037,40 € 
Total 199.874,89 € 
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- Artesania: 
 

Ampliació 54.404,35 € 
Creació -  
Total 54.404,35 € 

 

- Oci: 
 

Ampliació 27.198,06 € 
Creació 4.044,88 € 
Total 31.242,94 € 

 

- Serveis Sanitaris: 
 

Ampliació 167.104,71 € 
Creació -  
Total 167.104,71 € 

 

- Serveis Tècnics: 
 

Ampliació 143.070,68 € 
Creació 32.810,38 € 
Total 175.881,06 € 

 

- Turisme: 
 

Ampliació 190.417,76 € 
Creació 500.824,15 € 
Total 691.241,91 € 

 

L’efecte multiplicador, és a dir la inversió total dividida entre la subvenció del sector 
agroalimentari és 4,17 i l’efecte multiplicador del sector no agroalimentari és de 1,32. El 
percentatge de pimes de la zona beneficada sobre el total de pimes en any de referència de l’ 
estratègia és l’any 2016 d’un 45 %, el 2016.2 d’un 66,67 % i el 2017 de 48,5%.  

Pel que fa al nombre de projectes relacionats en el sector agroalimentari durant les 3 
convocatòries puja a 19 projectes, 7 de creació i 12 d’ampliació. Si ho mirem al detall per 
convocatòria: 

Any 2016: 

Ampliació 5 
Creació 2 
Total 7 
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Any 2016.2 

Ampliació 3 
Creació 1 
Total 4 

 

Any 2017: 

Ampliació 4 
Creació 4 
Total 8 

 

El total d’inversió per a l’ampliació o millora de projectes del sector agroalimentari durant el 2016, 
2016.2 i el 2017 suma un total de 26.903,16 €. En canvi per la creació d’aquest tipus de  projectes 
hi ha un total de 54.180,84 €.  

Pel que fa al sector de turisme, hi ha un total de 32 projectes, 13 destinats a l’ampliació i 19 de 
creació. Si ho mirem al detall per convocatòria: 

Any 2016: 

Ampliació 6 
Creació 10 
Total 16 

 

Any 2016.2 

Ampliació 3 
Creació 7 
Total 10 

 

Any 2017: 

Ampliació 4 
Creació 2 
Total 6 

 

El total d’inversió per a l’ampliació o millora de projectes del sector turístic durant el 2016, 2016.2 
i el 2017 suma un total de 190.417,76  €. En canvi per la creació d’aquest tipus de  projectes s’ha 
destinat un total de 504.869,03 €. 

Des del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya es dona suport a inversions per a crear empreses amb 
la subvenció Leader. Durant les convocatòries 2016,2016.2 i 2017 s’han creat 40 empreses amb 
una inversió total de 638.897,15 €. Segons enquestes fetes als beneficiaris Leader, un 62,5 % 
afirma que l’ajuda i assessorament del GAL ha millorat la viabilitat del projecte. Un total de 34 
projectes privats han creat ocupació durant les convocatòries 2016, 2016.2 i 2017. 17 dels 
projectes privats que generen ocupació són projectes de creació i els altres 17 són projectes ja 
existents d’ampliació o millora. El total d’aquests projectes han creat 84,12 llocs de treball.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Amb els projectes de cooperació també es milloren les capacitats i coneixements del teixit 
empresarial a partir d’activitats de formació/capacitació dirigides a aquest sector. El projecte 
Start-Up el qual té com a objectiu afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes en 
zones rurals ha realitzat 4 accions, dues per explicar el projecte, un seminari per resoldre dubtes 
a empreses i una per potenciar la comunicació en xarxes socials.  

Pel que fa al sector agroalimentari s’han realitzat un total de 28 accions amb el projecte Gustum 
que té com a objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció i 
comercialització del producte agroalimentari local, artesà i de qualitat i de la sinergia amb altres 
sectors del territori com el turisme, la gastronomia i el petit comerç. L'any 2016 es van realitzar 5 
accions: assessoraments a empresaris agroalimentaris, creació d'un catàleg de productors de l'Alt 
urgell, la campanya d'Aquí vins catalans, la creació de banderoles, lones i panels de gustum i un 
taller a exquisitarium. L'any 2017 es van realitzar 6 accions: els 2 tallers infantils de fer mató, 1 
tast guiat, l'adquisició de la carpa Gustum, 500 unitats del diptic de productors Alt Urgell, 4500 
tríptics del Menja't l'Alt Urgell i un roll-up, 1 carpa de PROECO. L'any 2018 es van realitzar 9 
accions: creació d'una pàgina web de PROECO, 1 expositor final display up i 10.000 fulletons de 
l'associació agroalimentària, 4.000 tríptics i 250 catàlegs de Menja't l'Alt Urgell  i només es van fer 
actes per la fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell que van ser un taller infantil sobre fer mató i 
un sobre cuinar amb formatge, el subministrament de material per realtizar tastos guiats i un 
concurs  de formatge, l'espai de tast km0, i les 4 xerrades del cicles de xerrada Parlem de Fira, 
l'any 2019 es van realitzar 8 accions: 1 sessió formativa amb Manuel Sánchez, impressió de 900 
tríptics del Menja't l'Alt Urgell, 554 bosses de PROECO i 1 roll-up, pel que fa les fires: a la Fira de 
Sant Ermengol és va realitzar un taller infantil per descobrir el formatge a Parlem de Fira, un taller 
de cuina catalana amb Carles Gaig, un taller de cuina formatge km 0 amb un tast de formatges 
maridats; a la Fira Ramadera de Bellver de Cerdanya hi va haver un tast de productes locals i la 
fira del rovelló un vermut km 0. 

Pel que fa a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya hi ha 3 associacions agroalimentàries: 
Menja’t l’Alt Urgell, l’associació Agroalimentària de Cerdanya i Productors i Elaboradors Ecològics 
de la Cerdanya i l’Alt Urgell. En aquestes associacions hi ha 1 establiment de restauració al Menja’t 
l’Alt Urgell i 10 de l'associació Agroalimentària. Això fa un total de 11 empreses de restauració 
beneficiades pel Gustum i Mengem d'Aquí. Pel que fa al nombre total de productors s’enfila a 95: 
22 membres al Menjat l'Alt Urgell, 29 a PROECO i 44 a l'Agroalimentària de Cerdanya.  

Es promou la cultura d'alimentació sana, de qualitat i de proximitat a escoles a partir d’accions de 
sensibilització dirigides a la comunitat educativa. Hi ha un projecte estratègic destinat únicament 
a això que és el Mengem d’Aquí. Amb les xifres de l’any 2019 es queden al menjador escolar i per 
tant, es veuen influenciats per les accions d’aquest projecte 1.373 alumnes. Gustum també ha 
realitzat diverses accions d’aquest tipus a partir de la cúpula Gustum. Es tracta d’un inflable que 
permet la immersió en una experiència visual 360⁰ per conèixer com, qui i on es produeixen els 
principals aliments que tenim diàriament a taula, com els làctics, la carn, l’arròs, la fruita i verdura, 
etc. L’any 2017 hi va haver 2 accions amb la cúpula gustum: 1 a Oliana on hi va haver un total de 
158 infants (50 nens de l'escola d'Oliana, 65 de l'Institut d'Aubenç d'Oliana, 19 nenes de la ZER 
Urgellet i 24 nens de la ZER Narieda) i 1 a Puigcerdà on hi va haver un total de 186 infants (86 a 
l'Alfons I, 46 a la Vedruna i 54 a l'escola Llums del Nord). Pel que fa al curs 2018-2019 va tenir lloc 
una acció a Bellver de Cerdanya on hi van assistir totes les ZER's de Cerdanya amb un total de 117 
alumnes (58 alumnes de 5è i 59 alumnes de 6è) i a la Seu d'Urgell amb els alumnes de les escoles 
de la Seu de 5è de primària que sumen un total de 156 alumnes (l'Albert Vives suma un total de 
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63 alumnes, la Salle suma un total de 45 alumnes, la Valira 23 i el Pau Claris 25). En total van 
participar 617 alumnes amb la cúpula Gustum.  

Per altra banda, es creen condicions i serveis per a la creació d’empreses, hi ha 2 espais de cowork 
a la Seu d'Urgell (Palau Cowork - L'espai Cowork) i un viver d'empreses públic a la Seu d'Urgell. En 
total s'han realitzat 21 assessoraments a diferents emprenedors amb el projecte de StartUp Rural. 
L'any 2016 n'ha realitzat 4, l'any 2017 n'ha realitzat 3, al 2018 n'ha realitzat 9 enquestes i el 2019 
n'ha realitzat 5. I número d’accions formatives per a persones emprenedores se n’han realitzat 5 
networking d’Odisseu dedicat a joves emprenedors, assessories per persones emprenedores i 
empreses amb Gustum i 4 sessions de Start Up per empreses i emprenedors.  

6. En quin grau s'aconsegueix la valorització sostenible de recursos naturals i 
culturals (patrimoni i entorn natural) per contribuir al desenvolupament local? 

 

L’objectiu general del nostre GAL, i ja definit des de l’inici del període 2014-2020 en l’EDL, és la 
dinamització econòmica de l’Alt Urgell i Cerdanya a partir dels seus recursos endògens, 
especialment els recursos agroalimentaris, agrícoles i ramaders, els recursos forestals, el 
patrimoni natural, el patrimoni cultural i tots els elements que defineixen la seva identitat i 
afavoreixen la cooperació territorial. Essent conscients que un dels principals recursos d’ambdos 
comarques, Alt Urgell i Cerdanya, és precisament el seu patrimoni natural i paisatgístic, des del 
grup sempre s’ha promogut la relació respectuosa i responsable amb els recursos naturals 
impulsant accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos 
naturals.  
 
El patrimoni ambiental i paisatgístic de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya és un dels seus 
recursos bàsics per al desenvolupament local d’aquest territori. L’escassa alteració del paisatge 
natural, unit a la encara important presència d’explotacions agropecuàries extensives i 
tradicionals ha conservat un entorn altament apreciat per la societat actual.  
 
La dinamització d’un territori ha de basar-se en els seus recursos endògens, referint-nos tant a 
recursos naturals, ambientals, paisatgístics, com als recursos culturals, de patrimoni material i 
immaterial, i els recursos humans propis. En aquesta línia, es recolzen projectes que s’estructurin 
a partir de propostes turístiques diferenciades basades en els recursos naturals, paisatgístics, 
culturals, i identitaris d’ambudues comarques. I en activitats com el senderisme, el cicloturisme, 
l’excursionisme, l’ecoturisme, el turisme de salut, cultural, etc... essent conscients que el turisme 
és el motor econòmic d’una de les comarques del nostre territori: La Cerdanya. 
 
A més del Parc Natural del Cadí i el Moixeró que ocupa més de 39.000 hectàrees, trobem en 
aquest territori també les figures de protecció d’espais naturals següents: els espais inclosos en el 
Pla d’espais d’interès natural (PEIN); els inclosos a la Xarxa Natural 2000 (XN2000) i els Espais 
Naturals de Protecció Especial, com són el PNAP i PNCM. En el cas de la Cerdanya també cal 
mencionar el Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya, que vol actuar com a instrument per 
sensibilitzar, i proposar accions per conservar i promoure el paisatge de la Cerdanya de forma 
integral, més enllà dels límits administratius existents entre la Cerdanya catalana i la francesa. 
 
Els PEIN’s del territori ajuden a mantenir i a fomentar la importància del patrimoni natural 
d’ambdòs comarques i a fomentar les activitats, sovint promogudes per agents privats, que s’hi 
desenvolupent.  
 
A títol d’exemple podem trobar activitats de senderisme i cicloturisme que s’organitzen als PEIN: 
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- Riberes de l’Alt Segre 
- La Tossa plana de Lles i Puigpedròs 
- Tossals d’Isòvol i Olopte 
- Riu Verneda 
- Riu Duran 
- Riu de la Llosa 
- Serra de Prada Castellàs 
- Serra d’Aubenç i Roc de Cògul 
- Serra de Turpi i Mora Condal –Valldan 
- Etc etc 

 
Al llarg de les tres convocatòries 2016/2016.2/2017, és van presentar 4 projectes per entitats 
públiques però tansols 1 projecte ha estat subvencionat amb el tipus : Recuperació del patrimoni 
cultural i natural. Concretament emb el Foment del turisme de qualitat a partir de la posada en 
valor de recursos endògens del municipi. El municipi en qüestió és Bolvir amb 369 habitants, si bé 
la població que se’n beneficia, d’aquesta acció de recuperació, és molt més amplia gràcies a la 
importància del turisme en el propi municipi i a tota la comarca en general. 
 
D’altres nombrosos projectes, d’iniciativa privada, han estat valorats en els criteris de “foment 
dels recursos endògens propis del territori” gràcies al seu foment dels recursos naturals i 
paisatgístics de l’entorn on es desenvolupen. 
 

7. En quin grau es contribueix a l'economia circular? (ús d'energia renovables, 
producció eficient en energia, agua, matèries primeres, eco-disseny, 
reciclatge, consum responsable...) 

 

L’EDL diu que per tal d’assolir l’objectiu general del Consorci Alt Urgell-Cerdanya ja esmentat amb 
anterioritat: “fomentar la dinamització econòmica de l’Alt Urgell i Cerdanya a partir dels seus 
recursos endògens, especialment els recursos agroalimentaris, agrícoles i ramaders, els recursos 
forestals, el patrimoni natural, el patrimoni cultural i tots els elements que defineixen la seva 
identitat i afavoreixen la cooperació territorial”, es donarà suport  a aquells projectes que 
permetin generar ocupació, que fomentin l’emprenedoria jove, que ajudin a la innovació 
tecnològica i que aportin components per avançar cap a processos d‘economia circular.  
 
En aquest sentit hi ha un criteri de valoració específic per projectes que fomentin processos 
d'economia circular. Tansols un 3,77% dels projectes aprovats reben punts en aquest criteri en les 
convocatòries 2016, 2016.2 i 2017. 

Es fomenta la sostenibilitat a les activitats empresarials a través del projecte EnFoCC (Energia, 
Forest i Canvi Climàtic) en el qual es fomenta l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables, així 
com la gestió forestal sostenible i la minimització de les emissions de CO2 responsables del canvi 
climàtic. Anualment es fa com a mínim una sessió formativa sobre l’eina Enegest, de comptabilitat 
energètica i a través de la qual s’optimitzen els consums i també els costos, es detecten anomalies, 
errors de facturació, i es visualitza ràpidament les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les 
empreses participants. Es realitzen també assessoraments personalitzats a totes les empreses 
participants del projecte EnFoCC i en el moment de la presentació dels resultats obtinguts de 
l’eina “Enegest” 
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Gràcies al projecte de cooperació EnFoCc s’ha assessorat i acompanyat a través de formacions,  
per tal millorar la sostenibilitat, a 16 empreses. 9 empreses de la convocatòria 2017 i 7 empreses 
de la convocatòria 2018. 

S’han realitzat les següents formacions Enegest a la Seu d’Urgell:  

El 12 de juliol del 2018 i el 16 de juliol del 2019 

Estalvi agregat de consum d'energia anual amb els Indicadors de la plataforma ENEGEST: 

Va suposar un estalvi de 865.531 kWh (únicament comptabilitzat l'any 2018 i 2019). 

% Mitjana d'estalvi de les persones beneficiàries  

Va ser un estalvi de 16,9 % (únicament comptabilitzat l'any 2018 i 2019). 

Nº d'empreses del territori que apliquen eines per a calcular l'eficiència energètica (ENEGEST) 

21 empreses des del 2016 fins 2019 repartides de la següent manera per anualitats: 

 10 al 2016 
 0 al 2017 
 10 al 2018 
 1 al 2019 

 

S'augmenta l'eficiència energètica i producció o ús d'energia renovable en almenys 8 projectes: 

Cal Rossa, Rosa Fàbrega, Obach 2016,2, Ins Vilana, Nougrapats (2017), Exquisitarium 
(2017) , Obach (2017), Jordi Bonet Benaigues (2017) 

Número de projectes dirigits a estalvi energètic: 

Convocatòria 2016: 7 calderes de biomassa instal·lades 

Convocatòria 2016.2: 2 projectes que han instal·lat una o més calderes de biomassa  i  6 
projectes per tal de millorar l’eficiència en l’ús de l’energia i reduir-lo 

Convocatòria 2017: 4 calderes de biomassa instal·lades i 8 projectes per tal de millorar 
l’eficiència en l’ús de l’energia i reduir-lo 

També cal tenir en compte el foment de la sostenibilitat de les activitats empresarials amb els 
següents criteris de prioritat que puntuen en certificacions sostenibles 

Criteri: Aplicació de mesures de responsabilitat social i cultural. (Certificació de qualitat, medi 
ambient, organització etc) 

Nº de projectes promoguts per empreses  amb certificats/segells de sostenibilitat (RSE, turisme 
sostenible, ecocertificació…) 

32 projectes han rebut puntuació amb aquest criteri 

Un 60.38% d'empreses beneficiades tenen certificats/segells de sostenibilitat (RSE, 
turisme sostenible, ecocertificació…) 

El 50% de les persones beneficiàries que han respost les enquestes han respost que “han millorat 
en aquest aspecte” i que ara es considerent ambientalment més sostenibles. 
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8. En quin grau es contribueix a l'equilibri territorial i poblacional i a la cohesió 
social? 

 
Els termes equilibri territorial, poblacional i cohesió social són conceptes transversals que trobem 
a la nostra EDL. 

El nostre GAL abarca l’àmbit territorial de 2 comarques íntegrament. L’alt Urgell amb 19 municipis 
i la Cerdanya amb 17 municpis. Si bé, tant una com l’altre tenen un major nombre de pobles i 
nuclis de població. 

La població, segons dades de l’Idescat, de la comarca de l’Alt Urgell comptabilitza 20.177 habitants 
i 18.192 habitants la comarca de la Cerdanya. 

Dels 36 municipis totals, en la convocatòria 2016, 21 van ser municipis amb un o més projectes 
Leader. Pel que fa a la convocatòria 2016.2, 16 municipis van tenir un o més projectes Leader. I 
per la convocatòria 2017, també 16 dels 36 municipis van beneficiar-se d’un o més projectes 
Leader. 

Pel que fa a la població dels esmentats municipis, es reparteix de la següent manera: 

21 projectes en nuclis de menys de 1.000 habitants 

14 projectes en nuclis d’entre 1.000 i 5.000 habitants 

4 projectes en nuclis d’entre 5.000 i 10.000 habitants i  

14 projectes en nuclis de més de 10.000 

A destacar que 41 d’aquests projectes, són noves activitats que no existien en el nucli de població, 
per tant s’està donant un suport i servei a la població que no existia amb anterioritat. 4 d’aquests 
projectes són dedicats al comerç. 

Al llarg de les tres convocatòries 2016/2016.2/2017 un total de 23 projectes creen llocs de treball 
per joves que representa un 47.69% de tots els llocs de treballs creats per aquestes 3 
convocatòries. 

Molt significativa és la xifra de número de llocs de treball consolidats de  menors de 40 anys, que 
ascendeix a 276 joves per les 3 convocatòries 2016/2016.2/2017 

En materia de cohesió social trobem el criteri: “actuacions promogudes per dones, aturats/des de 
llarga durada, persones amb capacitats reduïdes o en risc d’exclusió social” amb un total de 20 
projectes al llarg de les convocatòries analitzades. 

S’han creat gairebé 46 llocs de treball ocupats per dones Convocatòria 2016/2016.2/2017 

També el criteri “aplicació de mesures de responsabilitat social i cultural. (Certificació de qualitat, 
medi ambient, organització etc” en relació a l’innovació social i economia col.laborativa en el qual 
32 projectes puntuen en aquest criteri. 

Per fomentar i promoure la identitat territorial, hi ha tres projectes en marxa i amb cert bagatge 
que impliquen a la comunitat educativa i són: Fer, Mengem d'aquí i Odisseu 

Número d'escoles participants al projecte Mengem d’aquí: 29 que representen el 90% de totes 
les escoles d’infantil, primària i secundària del territori. Corresponen a la totalitat de les escoles 
públiques, sols alguna de les concertades ha quedat fora per voluntat del propi centre educatiu. 

Els temes als quals s'implica a la comunitat educativa són sobretot alimentació saludable i 
emprenedoria  
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Número d'alumnat participant = 1.373 alumnes que es queden als menjadors escolars d’aquests 
29 centres. (xifres alumnat del 2019) 

Pel que fa al projecte Odisseu la voluntat és retenir i atraure a població jove. 

Les 4 eines de suport per aconseguir fixar i atraure a població jove (com guies,  plataformes TIC…) 
són l’eina Retorna, el pràcticum universitari d’Odisseu i les plataformes www.odisseujove.cat i 
www.viurearural.cat 

El número de joves beneficiats de beques o  pràctiques Odisseu en empreses de l’Alt Urgell i la 
Cerdanya des del principi de l’iniciativa del pràcticum Odisseu ha estat de 28 alumnes 
universitaris. 

El número d'empreses que han participat des del 2016 fins al 2019 als projectes de contractació / 
beques en pràctiques per a joves ascendeix a 34 empreses. 

E. Els projectes de cooperació i el seu impacte 
El Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya participa en set projectes de cooperació amb la resta de 
GAL’s de Catalunya: Odisseu, Cowocat Rural, Futurs Emprenedors Rurals, Leader Natura, 
EnFOCC, Gustum i Start-Up. També participa en el projecte estratègic Mengem d’Aquí i va portar 
a terme el projecte ja finalitzat Nordicat.  

A continuació, deixem una petita explicació de cada projecte:  

 Odisseu: té l’objectiu  de fomentar el retorn a les zones rurals d’origen i l’arrelament de 
joves formats/ades.  

 Cowocat Rural: vol potenciar l'atracció i retenció de talent, la creació d’ocupació i 
activitat econòmica a les zones rurals, i difondre els valors del coworking i del teletreball 
en els territoris que participen al projecte. 

 Futurs Emprenedors Rurals: pretén despertar el talent emprenedor, la creativitat i la 
curiositat per les oportunitats que genera el món rural als alumnes de primària, per tal 
de contribuir en un futur a afrontar dos dels reptes del món rural: evitar el despoblament 
i afavorir la diversificació econòmica. 

 Leader natura: fomentar la col·laboració dels diversos agents socials implicats a través 
de la cooperació territorial, per tal de plantejar i executar accions per a promoure el 
desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones 
d’influència 

 EnFOCC: té com objectiu fer arribar a les entitats locals, als diferents sectors econòmics 
i a la població en general la idea que una nova cultura energètica i forestal és possible, 
a fi de generar un impacte important en els nostres territoris rurals. 

 Gustum: fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció i comercialització 
del producte agroalimentari local, artesà i de qualitat i de la sinergia amb altres sectors 
del territori com el turisme, la gastronomia i el petit comerç. 

 Start-Up: afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes en zones rurals. Es 
basa en l’assessorament i en el seguiment dels emprenedors del programa Leader per a 
consolidar els projectes més enllà de la seva creació. 

 Nordicat: crear una imatge i una identitat comunes del Nòrdic català que serveixi com a 
base per a futures accions de comercialització i difusió conjuntes, així com facilitar 
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informació de qualitat al visitant sobre la localització i la situació dins les estacions, 
donant a conèixer i valorant els recursos naturals i paisatgístics propis de cada estació. 

 Mengem d’Aquí: pretén col·laborar casa i escola per a crear unes pautes a seguir tot 
garantint una alimentació bona, sana i sostenible. També busca potenciar el producte 
local i lluita contra el malbaratament alimentari.  

El GAL facilita el suport adequat per a presentar i desenvolupar projectes i animació per a què 
sorgeixin projectes d'interès territorial. A partir de les enquestes per saber el grau de satisfacció 
en l’execució dels projectes del Gal puntuen amb un 4.71 de mitjana. També hem volgut saber 
l’ opinió dels projectes finalitzats, es el cas de Nordicat atès que els altres projectes encara 
s’estan desenvolupant. Pel que fa a l’interès d’aquest projecte pel desenvolupament del 
territori, les entitats associades ho han valorat amb un 3 sobre 6 i els agents del territori no 
associats ho puntuen amb un 3.33. Les entitats del territori han puntuat amb un 4.6 sobre 6 el 
grau de satisfacció amb el desenvolupament dels projectes i els agents no associats amb un 2.8. 
Com a temes rellevats que no s’estan abordant des del Grup d’Acció Local apunten les 
tecnologies digitals i l’ecomobilitat.  

El desenvolupament dels projectes de cooperació i estratègics es poden resumir en què s’han 
realitzat 155 accions repartides de les següents maneres: 

- Número d’accions de projecte de cooperació segons tipus:  

TIPUS D’ACCIÓ NOMBRE 
D’ACCIONS 

1. Reunió/Grup de treball 6 

2. Taller/jornada/xerrada/curs/visita 44 

3. Assessorament/Tutories a empresa/entitats 43 

4. Beques, pràctiques remunerades 29 

5. Creació d’aplicacions TC/plataformes/webs  4 

6. Elaboració de material/recursos/altres eines 20 

7. Estudi/instrument de gestió pel territori 1 

8. Presència en fires i jornades del territori 8 

9. Campanya 0 

 

Podem observar que realitzem un gran nombre de tallers, jornades, xerrades, cursos o visites, 
seguit pels assessoraments o tutories a entitats i empreses. Una altra de les tasques que 
realitzem en els projectes es l’elaboració de material i les beques o pràctiques remunerades. Per 
altra banda, volem deixar constància que es realitzen moltes reunions, malgrat que en el quadre 
només en marquem 6 perquè moltes no les tenim degudament acreditades. Per exemple, es 
realitza una reunió d’equip setmanal, i també es realitzen reunions periòdiques amb la promoció 
econòmica dels consells comarcals i tècnics de les oficines joves. Pel que fa a trobades amb altres 
entitats, empreses o beneficiaries es fan reunions puntuals quan es considera que exiteixen 
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temes rellevants a tractar. No obstant, com comentava no les tenim comptabilitzades amb 
exactitud. 

- Número d’accions de projecte de cooperació segons finalitat:  

FINALITAT NOMBRE 
D’ACCIONS 

1. Informació 41 

2. Difusió o promoció de productes/serveis 22 

3. Sensibilització 20 

4. Cooperació/treball en xarxa  4 

5. Participació activa 26 

6. Formació/Capacitació 41 

7. Altres 1 
 

Com podem veure, en la taula anterior, predominen les accions de formació i capacitació, 
seguides per la informació a la societat. També realitzem vàries accions amb la finalitat de què els 
nostres interlocutors participin de manera activa, fer difusió de productes o serveis o sensibilitzar 
a la població sobre els temes que tractem en els projectes de cooperació.  

- Número d’accions de projecte de cooperació segons objectiu principal del projecte: 

OBJECTIU PRINCIPAL DEL PROJECTE NOMBRE 
D’ACCIONS 

1. Competivitat sectors econòmics, creació d’empreses i ocupació 25 

2. Reforç de produccions locals de qualitat 28 

3. Valorització sostenible, recursos naturals i patrimonials 2 

4. Transició cap a l’economia circular 42 

5. Retenció i atracció de joves 58 

6. Accès serveis de proximitat 0 

7. Cohesió social 0 

8. Altres 0 
 

En aquest quadre podem veure com s’han dividit les accions per objectiu principal del projecte. 
Malgrat que hi hagi molts zeros és perquè s’ha considerat que no és l’objectiu principal, però sí 
que són objectius secundaris de moltes de les actuacions que hem realitzat al Consorci GAL Alt 
Urgell – Cerdanya com per exemple, accés als serveis de proximitat o la cohesió social.  

En totes les accions que s’han desenvolupat es creen condicions per a la innovació (per la 
selecció de projectes, per transferència i per millora de les capacitats dels agents per a la 
innovació). Per una banda, tenim els propis projectes de cooperació que amb les seves accions 
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donen resposta i solucions innovadores a reptes que patim al món rural. Per exemple, es 
busquen solucions i adaptacions al canvi climàtic amb Enfocc, plataformes per afavorir el relleu 
jove i el repoblament a partir de noves metodologies amb Odisseu, creen nous ecosistemes del 
treball remot amb Cowocat, etc. Més enllà dels projectes de cooperació, també es realitzen 
altres accions per fomentar la innovació amb l’organització de les jornades PATT.  

En total s'han realitzat 6 jornades PATT que van començar a realitzar-se l'any 2017. Aquest 
primer any es va desenvolupar una primera jornada de joventut i desenvolupament rural a 
Bellestar on hi van assistir 29 persones, i també una de model de negoci i noves oportunitats al 
voltant de les PAM i fruits de muntanya a Prullans amb una assistència de 13 persones. L'any 
2018 es va realitzar una jornada de talent jove al món rural, accions Odisseu a Oliana on van 
participar 43 persones i una de menjadors escolars, alimentació sostenible i de proximitat, un 
repte de futur o una realitat? també a Bellver de Cerdanya amb 62 persones. Per últim, l'any 
2019 va haver-hi una trobada de famílies del projecte Mengem d'Aquí a la Seu d'Urgell on no es 
van comptabilitzar els assistents i una altra de talent jove a les comarques rurals, territori 
d'acollida del projecte Odisseu a Prullans amb 43 persones. Com veiem totes les jornades PATT 
per fomentar la innovació al PDR giren al voltant del talent jove i per tant del projecte Odisseu o 
per altra banda de l'alimentació saludable i de proximitat amb relació al projecte Mengem 
d'Aquí. 

La gent del territori coneix les funcions i activitats que realitza el GAL i això ho podem veure 
gràcies a les enquestes realitzades a diversos agents (entitats associades, agents del territori no 
associats i empreses beneficiàries) que ens puntuen amb una xifra mitjana de 3.77 sobre 6. Si ho 
mirem al detall per cada tipus d’agent podem veure que els membres i entitats associades al 
consorci puntua amb un 4.85 la seva coneixença a la gestió d’ajuts i de projectes desenvolupats, 
els agents del territori no associats ens valoren amb un 2.71 i per ultim les empreses 
beneficiàries amb un 3.75.  

Es creen vincles d'interès pel desenvolupament local amb altres territoris, com es pot veure amb 
la xarxa creada amb els projectes de cooperació catalans on es col·labora estretament amb la 
resta de grups leader catalans com són Odisseu, Fer, Cowocat Rural, Leader Natura, Enfocc, 
Gustum i Start-up. Per altra banda, a escala estatal es col·labora amb Pueblos Vivos treballant 
temes de repoblament i també amb un projecte transnacional que s’anomena JoIN on es parla 
sobre innovació i emprenedoria jove amb grups italians i francesos. Per altra banda amb els 
projectes estratègics també col·laborem amb entitats que no són grups leader com és el  Consell 
Comarcal Alt Urgell i Consell Comarcal de Cerdanya amb el Mengem d'Aquí o les 5 estacions 
d'esquí de l'Alt Urgell i Cerdanya amb Nordicat. També durant aquests anys s’ha estat en 
contacte amb les associacions agroalimentàries i les d’hostaleria per crear un projecte que 
s’anomena De la Terra al Plat i que s’ha començat a desenvolupar al 2020.  

Pel que fa al sector agroalimentari s’han realitzat un total de 28 accions amb el projecte Gustum 
que té com a objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció i 
comercialització del producte agroalimentari local, artesà i de qualitat i de la sinergia amb altres 
sectors del territori com el turisme, la gastronomia i el petit comerç. L'any 2016 es van realitzar 5 
accions: assessoraments a empresaris agroalimentaris, creació d'un catàleg de productors de l'Alt 
urgell, la campanya d'Aquí vins catalans, la creació de banderoles, lones i panels de gustum i un 
taller a exquisitarium. L'any 2017 es van realitzar 6 accions: els 2 tallers infantils de fer mató, 1 
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tast guiat, l'adquisició de la carpa Gustum, 500 unitats del díptic de productors Alt Urgell, 4500 
tríptics del Menja't l'Alt Urgell i un roll-up, 1 carpa de PROECO. L'any 2018 es van realitzar 9 
accions: creació d'una pàgina web de PROECO, 1 expositor final display up i 10.000 fulletons de 
l'associació Agroalimentària, 4.000 tríptics i 250 catàlegs de Menja't l'Alt Urgell  i només es van fer 
actes per la fira de Sant Ermengol de la Seu d'Urgell que van ser un taller infantil sobre fer mató i 
un sobre cuinar amb formatge, el subministrament de material per realtizar tastos guiats i concurs  
de formatge, l'espai de tast km0, i les 4 xerrades del cicles de xerrada Parlem de Fira. L'any 2019 
es van realitzar 8 accions: 1 sessió formativa amb Manuel Sánchez, l’impressió de 900 tríptics del 
Menja't l'Alt Urgell, 554 bosses de PROECO i 1 roll-up, pel que fa les fires: a la Fira de Sant 
Ermengol és va realitzar un taller infantil per descobrir el formatge a Parlem de Fira, un taller de 
cuina catalana amb Carles Gaig, un taller de cuina formatge km 0 amb un tast de formatges 
maridats; a la Fira Ramadera de Bellver de Cerdanya va tenir lloc un tast de productes locals i la 
fira del rovelló un vermut km 0. 

A través de Gustum s’han realitzat també accions a les escoles a partir de la cúpula. Es tracta d’un 
inflable que permet la immersió en una experiència visual 360⁰ per conèixer com, qui i on es 
produeixen els principals aliments que tenim diàriament a taula, com els làctics, la carn, l’arròs, la 
fruita i verdura, etc. L’any 2017 hi va haver 2 accions amb la cúpula gustum: 1 a Oliana on hi va 
haver un total de 158 infants (50 nens de l'escola d'Oliana, 65 de l'Institut d'Aubenç d'Oliana, 19 
nenes de la ZER Urgellet i 24 nens de la ZER Narieda) i 1 a Puigcerdà on hi va haver un total de 186 
infants (86 a l'Alfons I, 46 a la Vedruna i 54 a l'escola Llums del Nord). Pel que fa al curs 2018-2019 
va tenir lloc una acció a Bellver de Cerdanya on hi van assistir totes les ZER's de Cerdanya amb un 
total de 117 alumnes (58 alumnes de 5è i 59 alumnes de 6è) i a la Seu d'Urgell amb els alumnes 
de les escoles de la Seu de 5è de primària que sumen un total de 156 alumnes (l'Albert Vives suma 
un total de 63 alumnes, la Salle 45 alumnes, la Valira 23 i el Pau Claris 25). En total van participar 
617 alumnes amb la cúpula Gustum.  

El Mengem d’Aquí un projecte estratègic destinat únicament a realitzar accions de sensibilització 
a la comunitat educativa a través dels menjadors escolars. Amb les xifres de l’any 2019 es queden 
al menjador escolar i per tant, es veuen influenciats per les accions d’aquest projecte 1.373 
alumnes repartits en 29 escoles. El Mengem d’Aquí suma un total de 19 accions comptabilitzades: 
al principi és va crear la web i la imatge gràfica. Més endavant vam col·laborar amb la fundació 
d’Alícia per crear menús saludables i equilibrats. El personal de cuina i els gestors de menjador 
van realitzar una visita a les instal·lacions d’aquesta fundació per empoderar-se i veure com 
treballaven. També s’ha realitzat un tríptic del Mengem d’Aquí per informar a la societat sobre 
que va el projecte. Altres accions han sigut relacionades amb formacions: s’ha fet 3 formacions 
als monitors a l’Alt Urgell, també 3 formacions de monitors a la de Cerdanya i 2workshops a 
Prullans per a realitzar formació de cuiners. S’ha creat altres accions d’imatgeria per sensibilitzar 
als infants com per exemple, un cartell de fruita i verdura de temporada i unes lones per treballar 
el malbaratament.  

Hi ha altres projectes que impliquen a la comunitat educativa com Futurs Emprenedors Rurals 
(FER). Per desgràcia, no hi ha cap escola on s’estigui desenvolupant el FER, però seguim fent 
reunions i intentant-ho amb el centre de recursos pedagògics de l’Alt Urgell i la Cerdanya per 
implementar aquest projecte en algun centre i treballar l’emprenedoria amb alumnes de 
primària.  

Canviant de sector, des dels projectes de cooperació també es creen condicions i serveis per a la 
creació d’empreses. Això ho podem veure a través dels dos espais de cowork que hi ha al territori 
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que són, el Palau Cowork i l’Espai Cowork, ambdós stiuats a la Seu d’Urgell. Aquestes iniciatives 
compten amb el suport del projecte de cooperació Cowocat Rural que realitza accions per tot 
Catalunya sobre assessorament i formació als espais de cowork. Malgrat que potser no s’hagin 
realitzat masses actes individuals en aquestes comarques, hi ha moltes accions comunes a tot 
Catalunya que s’han vist recolzades pel territori. Això ho podem veure amb la xarxa creada per 
tots els espais de cowork rural o a altres actuacions més concretes com poden ser Rural&Go o 
seminaris web organitzats per aquest projecte de cooperació. Els emprenedors i petits empresaris 
són el públic objectiu del projecte Start-Up que ha realitzat durant aquests anys, 21 
assessoraments. L'any 2016 n'ha realitzat 4, l'any 2017 n'ha realitzat 3, al 2018 n'ha realitzat 9 i el 
2019 n'ha realitzat 5. També s’han realitzat 4 sessions de Start-Up per empreses i emprenedors.  

Es capacita i sensibilitza en economia circular gràcies al projecte Enfocc. Es fomenta la 
sostenibilitat de les activitats empresarials a través del projecte EnFoCC (Energia, Forest i Canvi 
Climàtic) en el qual es fomenta l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables, així com la gestió 
forestal sostenible i la minimització de les emissions de CO2 responsables del canvi climàtic. 
Anualment es fa com a mínim una sessió formativa sobre l’eina Enegest, de comptabilitat 
energètica i a través de la qual s’optimitzen els consums i també els costos, es detecten 
anomalies, errors de facturació, i es visualitza ràpidament les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle de les empreses participants. El juliol de 2018 va haver-hi una formació Enegest a la 
Seu d’Urgell i l’any 2019 aproximadament a les mateixes dades n’hi va haver una altra. En 
aquestes formacions hi va participar un total de 16 persones, 9 l'any 18 i 7 l'any 2019. 

Es realitzen també assessoraments personalitzats a totes les empreses participants del projecte 
EnFoCC i en el moment de la presentació dels resultats obtinguts de l’eina Enegest. S’ha 
assessorat un total de 21 empreses des del 2016 fins al 2019: 10 persones l’any 2016, 10 més 
l’any 2018 i una l’any 2019. Únicament s’ha comptabilitat l’estalvi gràcies a l’eina Enegest de 
l’any 2018 i l’any 2019. Va ser un estalvi total de  865.531 kWh amb un percentatge de 16,9 %.  

Per últim, hem deixat per explicar el projecte d’Odiseu atès que des del Consorci GAL Alt Urgell 
– Cerdanya coordinem aquest projecte per tot Catalunya. L’acció més destacada d’aquest 
projecte és el pràcticum Odisseu, que gestiona pràctiques remunerades a zones rurals per 
estudiants universitaris que hagin superat el 50% dels seus crèdits i per tant, estiguin cursant 
tercer o quart de grau o un màster. D’ençà que va començar el projecte, a l’Alt Urgell Cerdanya 
s’han vist beneficiats 28 joves que han realitzat pràctiques a empreses o entitats del territori. 
Per altra banda, Odisseu fa altres accions on també col·labora amb la comunitat educativa fent 
xerrades a instituts i assistint a fires universitàries per explicar el projecte. Altres tallers que s’han 
realitzat al llarg dels anys, són els tallers agro-leader que consisteixen en un intercanvi d’opinions 
i experiències amb joves incorporats al sector agrari en els darrers 10 anys. Es parla també de la 
diagnosi quantitativa i qualitativa de la incorporació de joves al camp. Des d’Odisseu també s’han 
elaborat diversos materials, com la impressió d’algun llibre, la creació de llibretes, etc.  

També hi ha hagut la creació de diverses plataformes i xarxes socials com les d’Odisseu o  l’eina 
Retorna utilitzada perquè joves puguin penjar en quin sector i/o comarca estan buscant feina i 
a través de linkedIn les empreses puguin consultar el currículum d’aquests joves.  També es va 
crear la plataforma Viure a Rural amb la finalitat d’assessorar i ajudar aquelles persones d’origen 
urbà que vulguin fer un canvi de vida i establir-se a un entorn rural. Per una banda, es va crear 
la pàgina web on es poden consultar els recursos dels territoris Leader catalans, un manual 
d’acollida i també ens vam posicionar com antenes d’acollida.  
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F. Conclusions 
 

A tall de conclusions, el Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya valora satisfactòriament la feina 
realitzada fins al moment i com s’està implementant l’adequació de l’estratègia al territori. En 
primer lloc, comentar la satisfacció que provoca veure la recessió de l’atur en les nostres 
comarques i principalment, la baixada important de la taxa d’atur en joves menors de 40 anys, 
col·lectiu especialment rellevant pel qual treballem i destinem esforços tant en projectes de 
cooperació com a través de les subvencions Leader.  

Des dels projectes gestionats des del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya s’ha ajudat a mantenir 
una tendència positiva a l’activitat econòmica a partir dels 53 projectes aprovats en les 
convocatòries de 2016, 2016.2 i 2017 on s’han creat fins a 40 empreses amb una inversió total 
de 638.897,15 € i que ha generat fins a 84,12 nous llocs de feina.  

Cal destacar que un 37,5 % dels projectes consideren que sense el suport econòmic dels ajuts 
LEADER no haguessin tirat endavant les inversions i els nous projectes d’emprenedoria o de 
millora.  

Per altra banda, a partir dels projectes de cooperació i els projectes estratègics s’ha 
comptabilitzat fins a 155 accions per potenciar els productes locals, el retorn de talent jove, 
l’economia circular i la mitigació del canvi climàtic, entre d’altres. En tots aquests aspectes és 
vital realitzar sensibilització vers la població per procurar una societat col·laborativa, sostenible 
i plena de vida.  

No obstant, no volem acomodar-nos en allò que hem aconseguit durant els primers anys d’aplicació 
d’aquesta estratègia de desenvolupament. S’ha de mirar endavant i seguir treballant per aconseguir 
millorar, encara més, el benestar de les persones que viuen i treballen a l’Alt Urgell i a la Cerdanya.  

Per una banda, és necessari seguir potenciant la participació dels agents del territori, que caldria 
accentuar-la, aconseguint així, millorar les sinergies d’aquests amb els objectius del grup. Caldria 
també, seguir treballant en la comunicació del nostre Consorci GAL per afavorir que tots els agents 
implicats en aquest i tota la ciutadania coneguin la nostra tasca i les accions que desenvolupem. 
També s’ha d’apostar per seguir procurant millorar de les condicions sociolaborals de col·lectius en 
risc d’exclusió, com ara les dones, la gent gran i el jovent, tot fomentant la participació activa a la vida 
econòmica i social de les nostres comarques.  

Per últim, comentar que som plenament conscients que en un futur vindran temps complicats per 
una recessió econòmica causada per la pandèmia arran de la COVID-19 on haurem de treballar 
col·laborativament per adaptar-nos de la millor manera possible en aquesta nova situació. Aquesta 
experiència suposarà una davallada important en la creació o millora de projectes privats, el que 
suposarà que com a territori s’haurà de fer un esforç global per gestionar-ho. No obstant, aquesta 
situació pot suposar una conscienciació creixent de la ciutadania cap als territoris rurals provocant 
que moltes persones vulguin fer un canvi de vida i instal·lar-se en els nostres municipis, aspecte molt 
interessant i engrescador per gestionar des dels propis territoris i millorar en una línia de 
repoblament rural que tants esforços i accions s’hi estan dedicant.  

 




