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QUE US EXPLICARÉ?  

 

 Qui som i que fem els grups LEADER 

 

 Línies de treball al voltant de la sostenibilitat 

 

 Projecte Leader Natura 

 
 Projecte vida silvestre 

 

 Projecte espais naturals de Ponent 

 

 Projecte suma’t i involucra’t 
 



SITUEM-NOS 

Grups Leader 2014-2020 

O
P

ER
A

C
IO

N
S 

 Ajuts Creació/ millora  
d’empreses 

Ajuts Conservació i millora 
del patrimoni 

Projectes de cooperació i  
estratègics 



ESTRATÈGIA 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 

I. Reactivació, innovació econòmica i 
retenció de talent 

II. Innovació, en la  inclusió social i 
millora qualitat vida 

III. Innovació en la recerca i coneixement 

IV. Sostenibilitat i mitigació del canvi 
climàtic 

V. Gestió cultural i patrimonial 

VI. Governança i connectivitat 



COOPERACIÓ 



TERRITORI RESILIENT 

Sota el paraigua territori resilient, es treballa per revaloritzar el 

patrimoni natural i cultural, gestionar-lo adequadament i de  forma 

sostenible per assegurar la seva preservació i redefinir-lo com a recurs 

en el marc actual de crisi energètica i de declivi de les activitats 

primàries en una economia globalitzada, per aquest motiu Leader 

natura treballa en aspectes del patrimoni natural dels territoris. 



SOSTENIBILITAT / CANVI 

CLIMÀTIC 

«la necessària 
adaptació als impactes 
del canvi climàtic amb 

la complicitat de la 
ciutadania» 

Life clinomics 

«la necessària 
adaptació als impactes 
del canvi climàtic amb 

la complicitat de la 
ciutadania» 

Life clinomics 
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Desenvolupament sostenible en espais naturals de Catalunya 

LEADER NATURA 



 

Objectiu principal:  

 

Promoure la col·laboració dels diversos agents socials implicats a través 

de la cooperació territorial, amb la finalitat de proposar i implementar accions 

per promoure el desenvolupament socioeconòmic d'àrees naturals protegides 

i les seves zones d'influència. Un desenvolupament sostenible que 

garanteixi la compatibilitat de la protecció i conservació, amb les activitats soci 

econòmiques que es duen a terme. 

 

«Fase I ( 2014) : espais protegits: parcs naturals i nacionals 

 

«Fase II (2016): altres espais naturals "no específicament protegits" però 

de destacat interès natural i territorial. 

 

«Fase III (2017): "Leader Natura" incorpora el projecte “Vida Silvestre". 

 

«Fase IV (2018): "Leader Natura" incorpora accions «d’espais naturals de 

ponent» 

 
#LeaderNatura 

EL PROJECTE 



FINALITAT 

  

 

Fomentar el desenvolupament socioeconòmic de les zones 
rurals,  

en particular dels espais naturals i les seves àrees d’influència 
en coordinació amb els agents i empreses locals  

 tenint en compte 

 la compatibilitat de la conservació  
i la sostenibilitat de l’entorn,  

junt amb la de les activitats que s’hi desenvolupen 
COM? 

Promovent 
dinàmiques i 
econòmiques 
responsables 
i sostenibles  

Promovent la 
cooperació i 

associacionisme 
local i sectorial 

Generant 
ocupació 

Lluitant per la 
desestacionalització 

de l’activitat 
econòmica 

 

Preservant 
l’entorn, sense 
oblidar que els 

pobladors han de 
poder viure amb 

dignitat i 
desenvolupar les 
seves activitats 

#LeaderNatura 

EL PROJECTE 



Espais naturals destacats del territori rural Leader  

 
Empreses   
relacionades amb 

activitats a la 
natura i l’entorn 

rural 

 
Població  

resident 

#LeaderNatura 

EL PÚBLIC OBJECTIU 



FemParc 2014 
 

•La creació i la dinamització 

de “Taules de concertació 

territorials” 

 

• Jornades de formació i 

presentació de resultats  

 

• El disseny i publicació de 

propostes de Ecoturisme 

(zona dels Pirineus) 

 

• El disseny de paquets 

turístics (zona Tarragona) 

Leader Natura 2016 
 

• La identificació de 62 “Experiències rurals i de 

natura” i la traducció al castellà, anglès i francès 
 

• La creació, disseny i edició de propostes 

d’itineraris eco turístics pel “Parc Natural de les 

Capçaleres del Ter i del Freser”  

(zona Ripollès) 

 

#LeaderNatura 

Vida Silvestre 2016 
 

• Un anàlisi de la situació del turisme de fauna a 

Catalunya 
 

• L’inventari dels recursos naturals de vida 

silvestre que tenen els territoris 
 

• Un cens d’agents estratègics en actiu 

ACCIONS 



38 propostes de rutes d’ecoturisme de la zona Pirineus 
disponibles en català, castellà, anglès i francès 

FemParc 2014 

Descarrega-te-les aquí: www.leaderpirineuoccidental.cat 

Mapa d’ubicació de les 38 propostes  

#LeaderNatura 

ACCIONS 



Identificació i disseny de 62 “Experiències rurals i de natura”  

en català, castellà, anglès i francès 

Leader Natura 2016 

amb la 

col·laboració de 

  

382 proveïdores  

i  

220 promotors 

#LeaderNatura 

ACCIONS 



Exemples de les 62 “Experiències rurals i de natura”  

Leader Natura 2016 

Parc Natural de l’Alt Pirineu 
 

• Ecomuseu de les Valls d’Àneu  

• Aventura al Pallars Sobirà  

• La pesca de la truita i la seva 

producció 

• Tastet de formatges artesans del 

Pallars 

• Muntanyes de llibertat 

• Ramat de camins 

• Tavascan a l’hivern 

• BTT a la Vall de Bonabé 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant 

Maurici 
 

• Caminant sense equipatge 

• Descoberta del Parc Nacional 

d’Aigüestortes i  Estany Sant Maurici 

• Carros de foc 

• El Circ de Colomèrs 

• Aviem el bestiar 

• Descobrim la Vall Fosca en telefèric 

• El romànic de la Vall de Boí 

Reserva Nacional de Caça de Boumort 
 

•La Gran Aventura del Pirineu 

•Safari pel Boumort 

#LeaderNatura 

ACCIONS 



Propostes  

d’itineraris  

ecoturístics  
pel “Parc 

Natural de les 

Capçaleres del 

Ter i del Freser”  

zona Ripollès 

Leader Natura 2016 

Descarrega-te-les aquí: www.ripollesgesbisaura.org 

#LeaderNatura 

ACCIONS 



Leader Natura 2018 

#LeaderNatura 

Creació d’una plataforma digital per la 

promoció i difusió de les experiències 

Leader Natura 

Jornades de 

formació específica 

Major coneixement del 

nostre entorn natural 

Informació pràctica: 

Llista dels proveïdors 

relacionats amb les 

experiències (enllaç web, 

contacte, horari, preus,…) 

Públic en general 

Objectiu: millorar i actualitzar la 

gestió i comercialització online de 

les empreses rurals 

Valor afegit: 

•Ús de les noves tecnologies  

•Millora de la gestió del negoci 

•Major difusió 

Empreses i altres proveïdors 

ACCIONS 



 
Territori: Solsonès 

 

Espai natural: Reserva Nacional de caça del Cadí 

 

Municipis: Odèn, La Coma i la Pedra i Guixers 

 

 UN TERRITORI CONCRET 

 
Experiència 

turística: 

 

Natura 

 

Gastronomia, 

agroalimentació, artesania 

 

Cultura i patrimoni 





 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4xdHfrMvQAhULVxoKHUfwDAgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fondacasanova.com%2Fca%2Fentorn.php&psig=AFQjCNFfZ4o4g5h0xREpbYBSo1zNRpenmw&ust=1480418623681251








 

 





 

 



Anàlisi de la situació del turisme de fauna a Catalunya. 

Leader  vida silvestre 

Fotografia  Fotografia  

Infraestructur
es: Hides, 

observatoris, 
centres 

interpretació 

Infraestructur
es: Hides, 

observatoris, 
centres 

interpretació 

Rutes guiades, 
experiències 

Rutes guiades, 
experiències 

Projectes 
didàctics 
Projectes 
didàctics 

Firess 
especialitzades 

Firess 
especialitzades 

Hotels, 
allotjaments 

rurals, càmpings 
especialitzats 

Hotels, 
allotjaments 

rurals, càmpings 
especialitzats 

ecoturisme ecoturisme Accions de 
voluntariat 
Accions de 
voluntariat 

Conservacionisme Conservacionisme 

#LeaderNatura 

VIDA SILVESTRE 



Seminaris tècnics “La fauna com a recurs pel 

desenvolupament local” 

 

#LeaderNatura 

VIDA SILVESTRE 



Guia de fauna i allotjaments rurals 

#LeaderNatura 

VIDA SILVESTRE 



Guia d’iniciació a l’observador de fauna  

#LeaderNatura 

VIDA SILVESTRE 



#LeaderNatura 

ESPAIS NATURALS DE 

PONENT 

Realçar el valor dels espais 

naturals de Ponent sota una marca 

comuna, aprofitant la força del 

conjunt i mantenint la identitat de 

cada un dels espais, amb la finalitat 

de crear activitat eco turística que 

reverteixi en l’economia del 

territori. 

https://www.espaisnaturalsdeponent.cat 



#LeaderNatura 

ESPAIS NATURALS DE 

PONENT 

R1: Com fer del turisme de natura (ecoturisme) una eina per 

afavorir la conservació de la biodiversitat a Catalunya. 

R2: Minimitzar l'impacte de l'activitat turística en el medi natural. 

R3: Optimitzar la informació i els equipaments ecoturístics amb 

orientació a l'usuari i a la preservació de l’entorn. 

R4: Millorar la mobilitat sostenible fins als espais naturals i dins 

d'aquests, així com l'accessibilitat. 

R5: Generar propostes segmentades, atractives i de qualitat per 

part dels proveïdors de serveis ecoturístics i fer-les visibles al 

públic interessat. 

R6: Consolidar una xarxa d’empreses i professionals en 

ecoturisme capacitats, competitius i reconeguts. 

R7: Optimitzar la perspectiva de destinació ecoturística 

(coordinació público-privada, i/ó entre agents públics) 



#LeaderNatura 

ESPAIS NATURALS DE 

PONENT 



PROJECTE DE COOPERACIÓ ESTRATÈGICA 

SUMA’T I INVOLUCRA’T 
Desenvolupament d’una metodologia per  
fomentar la contribució voluntària de les  
empreses turístiques, la població local i els  
visitants, en la conservació i valorització del  
patrimoni natural i cultural rural. Visitor Payback 



Projecte de cooperació estratègica 2018 
SUMA’T I INVOLUCRA’T 

Qui? 

Amb la  
col·laboració  
del projecte  

ENFOCC 

Gestió LEADER  
Alta Ribagorça  
Pallars Jussà  
Pallars Sobirà  

Val d’Aran 

Associació LOCAL 
Travessa circular de 5 
etapes El  Cinquè Llac 

http://www.ripollesgesbisaura.org/presentacio-del-projecte-enfocc-energia-forest-i-canvi-climatic/
http://www.ripollesgesbisaura.org/presentacio-del-projecte-enfocc-energia-forest-i-canvi-climatic/
http://www.ripollesgesbisaura.org/presentacio-del-projecte-enfocc-energia-forest-i-canvi-climatic/


Projecte de cooperació estratègica 2018 
SUMA’T I INVOLUCRA’T 

Què? 

“Creixen els efectes socials i mediambientals 
que representa el turisme”. 

“Segueix creixent el turisme i es consolida com  
un dels sectors claus en el desenvolupament  
econòmic”. 
 

 
“Creix la necessitat d’implementar mesures des  
del sector públic i privat que contribueixin a la  
reducció de l’impacte ambiental i a la  
sostenibilitat del sector turístic”. 



Projecte de cooperació estratègica 2018 
SUMA’T I INVOLUCRA’T 

Com? 



Projecte de cooperació estratègica 2018 
SUMA’T I INVOLUCRA’T 

Ho traduïm en accions... 

Apadrina un  
camí! 

Els visitants, i altre públic interessat, poden contribuir en  
el finançament de la recuperació i manteniment dels  
camins tradicionals de la ruta el Cinquè Llac. 

Els visitants poden calcular la petjada de carboni del  
seu viatge i estada en el Cinquè Llac, i compensar-la en  
el territori destinant l’import econòmic a actuacions o  
projectes de millora de la biodiversitat: microreserves i  
de la gestió de boscos. 

Compensa la 
petjada de  

carboni! 

Suma't al  
voluntariat! 

Suma’t al voluntariat, participant en una setmana de  
voluntariat amb l’objectiu que, a través  del treball,  
donant suport a projectes específics de restauració de  
pedra seca. 



MOLTES GRÀCIES 


