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DES DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS?  Vilafranca del Penedès – 12/06/2018 

El projecte Leader natura  està realitzat per grups d’acció local LEADER de 
Catalunya, els qual desenvolupen tasques de  diversificació i de dinamització de 
l’economia en les zones rurals de Catalunya. 
El projecte es desenvolupa en el marc dels projectes de cooperació, que 
permeten treballar temàtiques  d’interès per als agents  territorials. 
 
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. 
 
El projecte s’ha treballat des de l’any 2014, primer treballant en espais 
protegits, després ampliant-lo a espais d’interès natural, posteriorment al tema 
del turisme de fauna i darrerament amb  accions d’espais naturals de ponent. 
 
La finalitat del projecte és fomentar el desenvolupament socioeconòmic de les 
zones rurals, en particular dels espais naturals i de 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 les 
activitats que s’hi desenvolupen. 

Leader natura 
Desenvolupament sostenible en espais naturals de Catalunya  

Jordi Vilalta 
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Les principals accions i resultats  fins a la data actual ( maig 2018) han estat: 
 
- Identificació de 62 experiències rurals i de natura, amb la seva traducció al 

castellà, anglès i francès 
- Creació, disseny i edició de propostes d’itineraris  eco turístics pel parc 

natural de nova creació «capçaleres del Ter i del Freser». 
- Creació de taules de concertació territorials 
- Jornades tècniques de formació i de coneixement del medi 
- Anàlisi de la situació del turisme de fauna a Catalunya 
- Cens d’agents estratègics claus 
- Jornades tècniques «la fauna com a recurs per al desenvolupament local» 
- Guia de fauna i allotjaments rurals 
- Programa d’activitats «viu els espais naturals de ponent» 
 
 
Podeu trobar més informació dels projectes: 
www.leaderpirineuoccidental.cat 
www.lcc.cat 
www.espaisnaturalsdeponent.cat 
 
I informació dels grups leader i les seves activitats: 
www.desenvolupamentrural.cat 
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