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ACTIVITAT 1: JORNADA DE FORMACIÓ: Innovació Social i 
Digitalització: La certificació digital i l’assóciaciónisme al Món Rural”  

ACTIVITATS: Nom i  descripció de l 'activitat ,  com s 'ha dut a terme. Data i  l loc de real ització.  Horari , 

nombre d'hores i  de participants .  Mitjos  empleats ,  materials  util itzats  i  perso na responsable .  

MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA 

Si ens atenem a la legislació vigent, la certificació digital resulta una ferramenta bàsica, 

no sols per a les persones jurídiques, també a les físiques. 

Tal com s'assenyala des de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, la 

certificació digital és l'únic mitjà que permet garantir tècnica i legalment la identitat 

d'una persona en Internet. Es tracta d'un requisit indispensable perquè les institucions 

puguen oferir serveis segurs a través d'Internet. El certificat digital permet la signatura 

electrònica de documents donant la seguretat que aquest és l'original i no ha sigut 

manipulat. 

Tradicionalment i, encara avui en molts casos, resulta necessari el desplaçament físic 

de les persones del medi rural a les capitals comarcals i autonòmiques per tal de 

realitzar multitud de tràmits amb l'administració. Un desplaçament que no sempre 

resulta fàcil ni barat per als habitants rurals. 

Aquesta activitat permetrà la formació als ciutadans, a les associacions i entitats civils, 

a les empreses i a les administracions públiques, així com l'accés als instruments 

necessaris per a garantir la seguretat i la validesa legal dels processos participatius, de 

gestió i realització de tramitacions. 

Per tal de fomentar i contribuir al desenvolupament d'aplicacions i serveis telemàtics, 

en benefici dels ciutadans i les Administracions, resulta necessària la coordinació i la 

interoperabilitat tècnica entre la població i els agents rurals, les administracions i amb 

altres prestadors de serveis i recursos com puga ser el GAL RMA, el qual ha de 

proveir del suport necessari en l'ús de les noves tecnologies, amb la finalitat 

d'aconseguir el desenvolupament d'una cultura digital que facilite el desenvolupament 

rural sostenible i equitatiu dins de la Societat de la Informació dins del territori del GAL 

RMA 

En definitiva, l'avantatge de disposar d'un certificat no sols estalviarà temps i diners a 

la població del món rural, equiparant-se així a les zones urbanes, sinó que permetrà 

realitzar tràmits administratius en Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc 

(sempre que es dispose de la connexió a la xarxa). A més, és una mesura que promou 

la transversalitat i la unificació dels criteris de validació, a més d'assegurar l'accés 

equitatiu als serveis i prestacions a tots els membres de la comunitat rural. Però no 

sols això; a més a més, resultarà una ferramenta necessària en el funcionament i la 

interacció entre el GAL RMA i la resta dels agents locals i rurals involucrats en el 

territori. 

D'altra banda, al llarg del procés participatiu iniciat l'any 2016 s'ha detectat que 

existeixen diverses iniciatives socials i d'interés general per al territori, amb un 

funcionament participatiu i presa de decisions de baix cap amunt però que, en la 

majoria d'ocasions, no arriben a consolidar-se degut a que no formalitzen la iniciativa 

(per falta de temps, desconeixement,...). Un dels objectius del GAL RMA és empoderar 

aquestes iniciatives i col·lectius locals per dotar-los de les ferramentes necessàries per 

a l'assoliment de les seues metes. La formació en les TIC en general i de la certificació 



digital en particular, permetreà a aquestes entitats tindre una major visibilitat de cara a 

la societat i el fet de poder optar a sol·licituds de subvenció per obtindre finançament i 

poder realitzar accions continuades en el temps i que no depenguen ,única i 

exclusivament, de la il·lusió i el compromís dels promotors. 

La convocatòria d’aquestes jornades anirà lligada a una comunicació directa als 

membres de l’assemblea del GAL RMA mitjançant correu electrònic, i elaboració i 

divulgació de cartelleria impresa i publicada en les xarxes socials (perfil de Facebook, 

Twitter i Instagram del GAL RMA), a més de la pàgina web pròpia del GAL RMA i la 

dels ajuntaments participants. 

Seguint l'estructura de les diferents sessions de treball, en la qual es diferencien 4 sub-

zones de treball (Alt Vinalopó,l'Alcoià - El Comtat, Marina Alta i Marina Baixa), es 

realitzaran 4 jornades de formació, una per cada una de les sub-zones amb la intenció 

d'arribar al màxim nombre de població i de garantir una distribució dels actes 

territorialment equitativa dins del conjunt del territori GAL RMA. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 1:  

1.1 Jornada de Formació “Innovació Social i Digitalització: La certificació digital i 

l’associacionisme al món rural”, 23 d’octubre a les 19 hores, Sella. 

1.2 Jornada de Formació “Innovació Social i Digitalització: La certificació digital i 

l’associacionisme al món rural”, 24 d’octubre a les 19 hores, Sagra. 

1.3 Jornada de Formació “Innovació Social i Digitalització: La certificació digital i 

l’associacionisme al món rural”, 27 d’octubre a les 19 hores, La Canyada. 

1.4 Jornada de Formació “Innovació Social i Digitalització: La certificació digital i 

l’associacionisme al món rural”, 28 d’octubre a les 19 hores, Planes. 

La duració aproximada de cadascuna de les jornades és de 2 hores, 8 hores en total.  

La metodologia seguida durant les Jornades de Formació es basaven en una primera 

introducció teòrica sobre que és el certificat digital, per a que serveix i les diferents 

tipologies de certificats que hi ha en l’actualitat, com sol·licitar-los i exportar-los i 

gestionar-los. Seguidament, en la part pràctica, l’alumne, amb un ordinador i seguint 

les indicacions del formador, accedia a la plataforma digital (ACCV i SEDE) i 

sol·licitava el seu certificat digital alhora que s’iniciaven amb consultes a organismes 

públics com Hisenda o Seguretat Social. A continuació, mitjançant un arxiu de prova, 

es completava la instal·lació del software per a la seua posterior aplicació personal. 

Finalment, la sessió finalitzava amb la intervenció dels representants del GAL RMA 

mitjançant una demostració dels serveis als quals es pot accedir mitjançant aquest 

certificat, entre els quals es destacava el canal de la seu electrònica de la GVA per 

presentar les sol·licituds d’ajudes Leader, destinades a la diversificació de l’economia 

rural més enllà del sector agrícola i ramader. 

Per a la realització d’aquestes jornades va ser necessari l’ús d’una sala d’informàtica 

per a cadascuna de les jornades, a més de l’ordinador portàtil i el projector per als 

ponents. 

Les persones responsables d’aquestes jornades són, d’una banda, Miguel Ángel Soler 

Serrano, formador de l’empresa SGA i, d’altra, José Manuel Bisetto, Joaquín Panella i 

Gonzalo Estela, per part del GAL RMA. 



A continuació, s’adjunta el cartell informatiu de cada jornada, fotografies i llistat 

d’assistents, així com el material utilitzat en les sessions formatives. 

 

AVALUACIÓ: Descripció  de ls  resultats  obtinguts  en relació amb les  necessitats  prèvies ,  anàlis is  del  grau 

de compliment,  aplicació dels  resultats .  

MEMÒRIA OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ACTIVITAT 

La informació i formació als ciutadans, a les associacions i entitats civils, a les 

empreses i a les administracions públiques, així com l'accés als instruments 

necessaris per a garantir la seguretat i la validesa legal dels processos participatius, 

dels processos de gestió i realització de tramitacions. A més a més, serà 

imprescindible per a la tramitació amb certs organismes, com la Seguretat Social, la 

qual sols acceptarà la certificació digital com a mecanisme per a realitzar tot tipus de 

gestions. A més, suposarà una mesura que fomente la participació activa i la formació 

dels agents rurals. El contingut del curs consta de 4 blocs: 

1- Que és el certificat digital? Tipus de certificats 

2- Seguretat. Encriptats. 

3- Diferència entre signatura digital i certificat digital. 

4- Casos pràctics 

Els objectius que es perseguien cobrir amb aquesta activitat van ser amplament 

assolits pels alumnes assistents, fins al punt que alguns d’ells, han presentat, fins i tot, 

una sol·licitud d’ajudes Leader mitjançant l’aplicació del certificat digital que havien 

aconseguit durant les sessions de formació. Aquesta era, precisament, una de les 

necessitats detectades en la memòria prèvia de planificació i que s’ha treballant 

mitjançant el foment i la formació a la població rural en l'ús de les TIC, amb 

ferramentes necessàries de cara a l'administració, com ara els certificats i firmes 

digitals i, a l’hora, superar les dificultats comunicatives per a les convocatòries, difusió i 

impacte del procés degut a la falta de connexió de xarxa ampla en gran part dels 

municipis. 

Alguns dels paràmetres que es podrien fer servir per a l’avaluació d’aquestes jornades 

serien el nombre d’alumnes (més de 25 persones), nombre de nous certificats digitals 

(més de 25 peticions) o el nombre d’alumnes que assistiren a les Jornades de 

Formació i han presentat una sol·licitud d’ajudes Leader en aquesta convocatòria 

mitjançant el Certificat Digital (almenys 5 representants d’entitats que han sol·licitat 

ajudes, és dir un 20%) 

Tal com s’explicava més amunt, l’objectiu específic d’aquesta activitat girava al voltant 

de “l’apoderament digital de la societat rural”, és dir, dotar dels coneixements i les 

ferramentes necessàries per a garantir uns servicis públics (i també privats) de 

qualitat, accessibles i amb equitat territorial per a ciutats i entorns rurals. 

Malgrat que encara queden algunes “illes” al medi rural a les quals no arriba una 

connexió a la xarxa de qualitat, cada vegada és major el nombre d’alternatives 

tècniques que no requereixen el cablejat tradicional, com ara els sistemes per satèl·lit 

o mitjançant repetidors; de fet, és una de les línies subvencionables pel GAL RMA dins 

del marc de les polítiques Leader. 



Per tant, el procés d’alfabetització digital al món rural i l’accés a connexió de qualitat a 

la xarxa són dols dels objectius transversals que es persegueixen des del GAL RMA i 

que s’han afrontat des de dues vessants: d’una banda, mitjançant la formació en les 

tecnologies de la informació i la comunicació de les persones i entitats del medi rural 

mitjançant les Jornades Formatives en aquests entorns (amb més de 25 assistents) i, 

d’altra banda, apostant per la línia d’ajudes 3.2 (Creació , Millora o Ampliació 

d’Infraestructures Passives per a Xarxes de Banda Ampla), destinada als ajuntaments i 

mancomunitats (1 Ajuntament ha presentat sol·licitud per a aquesta línia d’ajudes). 

 
DIFUSIÓ: Pla de difusió detallat,  dates  de realització ,  t ipus de material  gràf ic util i tzat .  

• Cartell per a la convocatòria on-line (llistat de correus, pàgines web municipals i 

xarxes socials municipals i privades, incloent whatsapp de la Junta Directiva, 

Assemblea General i Promotors de projectes) 

• https://www.facebook.com/galruralmuntanyadalacant/ 

• Cartell A3 imprès i col·locat en llocs estratègics del municipi (Tauler d’anuncis dels 

ajuntaments, centres socials, bars i negocis locals,...) 

• Presentació de power point adjunta 

• Fotografies de l’acte adjuntes 

 

  



  

 

   

 

    



ACTIVITAT 2: VII EDICIÓ SESSIONS DELS GRUPS DE TREBALL 
TERRITORIALS (8 SESSIONS) 

ACTIVITATS: Nom i  descripció de l 'activitat ,  com s 'ha dut a terme. Data i  l loc de real ització.  Horari , 

nombre d'hores i  de participants .  Mitjos  empleats ,  materials  util itzats  i  persona responsable .  

MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA 

Des dels seus inicis, allà pel desembre de l'any 2016, les sessions dels Grups de 

Treball Territorial (GTT endavant) s'hi han posicionat com una potent ferramenta de 

comunicació bidireccional, fomentant així la participació activa de la població i el 

procés de governança dels territoris rurals. La seua permanència en el temps des de 

l'inici del procés Leader fins a l'actualitat, amb 20 sessions realitzades (5 per cadascun 

dels 4 GTT) ha permés consolidar-se com a punt de confluència dels diferents agents 

del món rural. Una de les seues potencialitats és la proximitat a la realitat rural diària, 

l'enfocament ascendent i transversal, a més del compromís i la implicació que es 

genera entre els membres que hi participen, consolidant-se com un espai de formació i 

informació, diàleg, anàlisi de propostes, priorització d'accions i possibles vies de 

cooperació amb altres entitats implicades en el territori rural. 

- L’Alcoià – El Comtat. 

- L’Alt Vinalopó.. 

- La Marina Alta. 

- La Marina Baixa. 

En aquesta sisena edició la temàtica es centrarà en la priorització de les línies d'acció 

de l'EDLP, l'accés al finançament per a la realització de projectes dins de l'àrea del 

GAL RMA i quins són els mecanismes i ferramentes dels quals disposa el GAL RMA, 

així com qualsevol altra qüestió que puga sorgir durant les sessions. El conjunt de 

població i entitats que formen el GAL RMA han de visualitzar al GAL com una entitat 

estratègica, de caràcter tècnic i amb capacitat de generar sinergies. Per això, el GAL 

RMA, més enllà de la mesura Leader, pretén postular-se com un mecanisme 

d'assessorament i acompanyament tècnic, tant per a les entitats públiques com les 

privades i emprenedors en el mitjà rural, amb escassos recursos. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

2.1 Sessió Grup de Treball Territorial, 10 de gener a les 19 h, Alcosser de Planes 

2.2 Sessió Grup de Treball Territorial, 15 de gener a les 18 h, Sella 

2.3 Sessió Grup de Treball Territorial, 16 de gener a les 18 h, Vall de Laguar 

2.4 Sessió Grup de Treball Territorial, 17 de gener a les 18 h, Beniarrés 

2.5 Sessió Grup de Treball Territorial, 22 de gener a les 18 h, Castell de Guadalest 

2.6 Sessió Grup de Treball Territorial, 24 de gener a les 18 h, Beneixama 

2.7 Sessió Grup de Treball Territorial, 14 de febrer a les 18 h, Vall d’Ebo 

2.8 Sessió Grup de Treball Territorial, 19 de febrer a les 18 h, Sagra 

La duració aproximada de cadascuna de les 8 sessions és de 3 hores, amb un total de 

24 hores. La metodologia utilitzada en aquesta sisena edició dels GTT va ser diferent a 

la utilitzada en edicions anteriors, donada la imminent publicació de la Convocatòria 



d’Ajudes Leader 2019.  

 

Després d’una breu presentació i introducció sobre la trajectòria del GAL RMA des 

dels seus inicis, les sessions s’estructuraven al voltant de 3 grans blocs temàtics: 

- Submesura 19.2: Ordre 13/2018, Bases Ajudes Leader 

- Principals Ajudes De La Conselleria D’agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic 

I Desenvolupament Rural 

- Cas pràctic: Documentació a emplenar necessària per a la sol·licitud Leader 

L’objectiu d’aquesta sisena edició dels Grups de Treball Territorial era donar a 

conèixer als habitants del territori rural totes les alternatives de finançament que 

existeixen al seu abast, més enllà de la línia d’ajudes 19.2 de Leader; així, durant les 

sessions s’exposaren la tipologia de projectes que poden ser finançats per Leader, 

amb exemples pràctics i reals d’altres zones rurals d’Europa on també s’aplica la 

política Leader. 

Seguidament, s’exposaren totes les línies d’ajudes existents des de la Conselleria 

d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat 

Valenciana, des de les ajudes directes per producció als llauradors fins a altres línies 

destinades a la industria agroalimentària o el sector forestal. A més, també es van 

assenyalar programes i altres línies de finançament d’altres Conselleries, com ara els 

programes d’Inserció Laboral per a joves, les ajudes al sector Turístic i l’assistència a 

gent depenent, entre d’altres. 

Finalitzada l’exposició de tot el ventall de possibilitats, els assistents van preguntar i 

proposar el seu plantejament de projecte i s’analitzava, cas per cas, quines podrien ser 

les línies de finançament disponibles per a dur-ho a terme, quins serien els agents clau 

per garantir l’èxit de la iniciativa i establir un marc de cooperació i coordinació amb 

aquests. 

Per a la realització d’aquestes jornades va ser necessari l’ús d’una sala cedida per 

cadascun dels Ajuntaments per a cada jornada, a més de l’ordinador portàtil i el 

projector per als ponents (a càrrec del GAL RMA). 

Les persones responsables d’aquestes jornades són, d’una banda, el president del 

GAL RMA. José Manuel Bisetto i, d’altra, el personal tècnic, Joaquín Panella Piera i 

Gonzalo Estela Pastor. 

A continuació, s’adjunta el cartell informatiu de cada jornada, fotografies i llistat 

d’assistents, així com el material utilitzat en les sessions del GTT. 

AVALUACIÓ: Descripció  dels  resultats  obtinguts  en relació amb les  necessitats  prèvies ,  anàlis is  del  grau 

de compliment,  aplicació dels  resultats .  

MEMÒRIA OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ACTIVITAT 

Des dels seus inicis, allà pel desembre de l'any 2016, les sessions dels Grups de 

Treball Territorial (GTT endavant) s'hi han posicionat com una potent ferramenta de 

comunicació bidireccional, fomentant així la participació activa de la població i el 

procés de governança dels territoris rurals. La seua permanència en el temps des de 

l'inici del procés Leader fins a l'actualitat, amb 30 sessions realitzades (com a mínim 7 



per cadascun dels 4 GTT) ha permés consolidar-se com a punt de confluència dels 

diferents agents del món rural. Una de les seues potencialitats és la proximitat a la 

realitat rural diària, l'enfocament ascendent i transversal, a més del compromís i la 

implicació que es genera entre els membres que hi participen, consolidant-se com un 

espai de formació i informació, diàleg, anàlisi de propostes, priorització d'accions i 

possibles vies de cooperació amb altres entitats implicades en el territori rural. 

- L’Alcoià – El Comtat. 

- L’Alt Vinalopó (Valls de la Mariola). 

- La Marina Alta. 

- La Marina Baixa. 

En aquesta setena edició la temàtica es centrarà en la priorització de les línies d'acció 

de l'EDLP, l'accés al finançament per a la realització de projectes dins de l'àrea del 

GAL RMA i quins són els mecanismes i ferramentes dels quals disposa el GAL RMA, 

així com qualsevol altra qüestió que puga sorgir durant les sessions. El conjunt de 

població i entitats que formen el GAL RMA han de visualitzar al GAL com una entitat 

estratègica, de caràcter tècnic i amb capacitat de generar sinergies. Per això, el GAL 

RMA, més enllà de la mesura Leader, pretén postular-se com un mecanisme 

d'assessorament i acompanyament tècnic, tant per a les entitats públiques com les 

privades i emprenedors en el mitjà rural, amb escassos recursos. 

Com a novetat, en aquesta 7a Edició dels GTT s'incopora la secció del "CONSULTORI 

D'IDEES", que es realitzarà, prèviament, en cadascuna de les sessions dels GTT. 

Aquest espai naix com a conseqüència de l'experiència directa del GAL RMA, doncs 

s'ha detectat que als participants prefereixen un ambient de privacitat per tal de contar 

la seua iniciativa sense por al que pensen la resta d’assistents. El Consultori d'Idees 

ofereix un assessorament individualitzat per a cada promotor (particulars, 

emprenedors, associacions, empresaris, administració local, dones, joves), amb 

l'objectiu de generar confiança directa i sinergies amb altres entitats del territori.  

Un dels objectius generals que es perseguia en aquesta sisena edició dels GTT era, 

entre d’altres, sumar nous agents territorials en les zones amb menor 

representativitat; és per això que s’ha augmentat el nombre de sessions previstes (de 

4 a 8) amb la finalitat d’arribar a cadascun dels 58 municipis del GAL RMA; aquestes 

sessions s’han realitzat en municipis en els quals, fins a la data, no havien estat 

presents. 

Els GTT continuen mostrant-se com una ferramenta de diagnòstic territorial i d’acció 

continua, més enllà de les dades aportades en l’Estratègia de Desenvolupament 

Local Participatiu (EDLP), i són un mecanisme de planificació territorial ascendent 

(bottom up) mitjançant la participació activa de la població rural i la cooperació entre 

els agents públic-privats del territori. Així mateix, s’han identificat als coordinadors 

territorials i ja s’han iniciat diferents accions autònomes d’aquests GTT. 

Igualment, s’ha detectat una mancança en algunes sessions de la GTT, en referència 

a la comunicació i promoció per part dels ajuntaments amb els seus veïns. Per tal de 

corregir aquesta debilitat, i gràcies a la identificació dels coordinadors territorials, 

s’han creat canals alternatius (un grup de whatsapp per a cada GTT). 

 



 

DIFUSIÓ: Pla de difusió detallat,  dates  de realització ,  t ipus de material  gràf ic util i tzat .  

• Cartell per a la convocatòria on-line (llistat de correus, pàgines web municipals i 

xarxes socials municipals i privades, incloent whatsapp de la Junta Directiva, 

Assemblea General i Promotors de projectes) 

• https://www.facebook.com/galruralmuntanyadalacant/ 

• Cartell A3 imprès i col·locat en llocs estratègics del municipi (Tauler d’anuncis dels 

ajuntaments, centres socials, bars i negocis locals,...) 

• Presentació de power point adjunta 

• Fotografies de l’acte adjuntes 

   

   

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 



ACTIVITAT 3: SESSIONS DE TREBALL DE LES MESES SECTORIALS 
(10 SESSIONS) 

ACTIVITATS: Nom i  descripció de l 'activitat ,  com s 'ha dut a terme. Data i  l loc de real ització.  Horari , 

nombre d'hores i  de participants .  Mitjos  empleats ,  materials  util itzats  i  persona responsable .  

MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA 

El GAL Rural Muntanya d’Alacant contempla als seus estatuts la formació de grups per 

abordar de forma coordinada diferents temàtiques sectorials: 

- Cooperatives. 

- Organitzacions professionals agràries. 

- Organitzacions professionals forestals. 

- Organitzacions representatives de dones. 

- Organitzacions representatives de joves. 

- Organitzacions d’empresaris, pimes i autònoms. 

- Organitzacions relacionades amb el medi ambient. 

- Organitzacions relacionades amb el turisme. 

- Altres organitzacions de caràcter socioeconòmic. 

- Organitzacions polítiques  

Es realitzaran sessions per a cada grup sectorial (10) per tal de tractar els temes 

concrets de cadascuna de les àrees, i elaborar els corresponents informes de 

seguiment que traslladaran a la Junta Directiva del GAL RMA. Malgrat que la seua 

implantació territorial resulta complicada i la llarga temporalitat (una sessió anual per 

mesa sectorial), és necessari fomentar aquest espai de debat que ha de servir com a 

punt d'encontre per generar sinergies, mecanismes de cooperació i treball en xarxa. 

En aquesta edició, després de 3 anys d'activitats, resulta necessari plantejar el relleu i 

regeneració dels òrgans de govern. Aprofitant la renovació de legislatura, es pretén 

incorporar als nous representants públics a les dinàmiques coordinades pel GALRMA 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

3.1 Entitats representatives del sector turístic 

3.2 Entitats representatives d'altres sectors socioeconòmics 

3.3 Entitats representatives de pimes i autònoms 

3.4 Entitats representatives del sector medi ambiental 

3.5 Entitats representatives del sector forestal 

3.6 Entitats representatives dels joves 

3.7 Entitats representatives de les cooperatives 

3.8 Entitats representatives de les dones 

3.9 Entitats representatives del sector agrari 



3.10 Mesa Sectorial Entitats Públiques 

La duració aproximada de cadascuna de les 9 sessions del sector privat és de 30 

minuts, mentre que la mesa d’entitats públiques va ser d’1 hora i mitja. En total, 6 

hores. 

La metodologia utilitzada en les Meses Sectorials es basa en la formació i posada en 

funcionament de stakeholders sectorials, sobre tot en el sector privat, que siguen 

capaços de treballar en xarxa i de forma coordinada a nivell territorial.  

 

Després d’una breu presentació i introducció sobre la trajectòria del GAL RMA des 

dels seus inicis, les sessions s’estructuraven a partir d’aquest ordre del dia: 

- Avaluació convocatòria 2019 

- Representació Mesa Sectorial 

- Propostes membres Comissió de Valoració 

- Línies d'actuació sectorial convocatòria 2020 

- Torn obert de paraula 

Revisades les sol·licituds de projectes presentades en aquesta convocatòria, resultava 

necessària la formació de la Comissió de Valoració de Projectes, mitjançant la 

proposta de les Meses Sectorials, que posteriorment haurà d’aprovar l’Assemblea 

General. 

Finalment, es va fer un balanç de l’eficiència de l’organisme a l’hora de dinamitzar i  

potenciar les activitats i iniciatives que es promouen des del GAL RMA, quedant 

constància que resulta necessari un canvi de model o metodologia per tal d’arribar als 

promotors potencials i, a l’hora, animar-los a participar en aquests grups territorials. 

Per a la realització d’aquestes jornades va ser necessari l’ús d’una sala cedida per 

cadascuna de les entitats (Ajuntament de Benimarfull, Ajuntament de Castell de 

Castells i a la D.O. Nyespro de Callosa) a més de l’ordinador portàtil i el projector per 

als ponents (a càrrec del GAL RMA). 

Les persones responsables d’aquestes jornades són, d’una banda, el president del 

GAL RMA. José Manuel Bisetto i, d’altra, el personal tècnic, Joaquín Panella Piera i 

Gonzalo Estela Pastor. 

A continuació, s’adjunta el cartell informatiu de cada jornada, fotografies i llistat 

d’assistents, així com el material utilitzat en les sessions del GTT. 

 

AVALUACIÓ: Descripció  dels  resultats  obtinguts  en relació amb les  necessitats  prèvies ,  anàlis is  del  grau 

de compliment,  aplicació dels  resultats .  

MEMÒRIA OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ACTIVITAT 

Els objectius d'aquesta tercera edició de les Meses Sectorials son: 



- Conèixer la realitat i les necessitats dels diferents sectors en el territori d’acció del 

GAL RMA. 

- Avaluar i revisar les línies estratègiques de l'EDLP 

- Actualitzar i prioritzar les accions transversals del conjunt del GAL RMA 

- Traslladar les seues conclusions a la Junta Directiva i a l’Assemblea del GAL RMA.  

- Incorporar i difondre les bones pràctiques i la innovació aportada de forma 

transversal 

Tal com passava en la sisena edició dels GTT, també en les Meses Sectorials ha 

quedat palesa la necessitat de modificar alguns aspectes contemplats en l’EDLP i que 

han estat comunicats a la Junta Directiva en la sessió realitzada el 30 d’octubre. A 

més, com es remarcava més amunt, resulta necessària una nova concepció del 

desenvolupament local, que es base en les persones i que siga capaç de motivar i 

comprometre a les persones i entitats del territori per a treballar de forma conjunta.  

DIFUSIÓ: Pla de difusió detallat,  dates  de realització ,  t ipus de material  gràf ic util i tzat .  

• Cartell per a la convocatòria on-line (llistat de correus, pàgines web municipals i 

xarxes socials municipals i privades, incloent whatsapp de la Junta Directiva, 

Assemblea General i Promotors de projectes) 

• https://www.facebook.com/galruralmuntanyadalacant/ 

• Cartell A3 imprès i col·locat en llocs estratègics del municipi (Tauler d’anuncis dels 

ajuntaments, centres socials, bars i negocis locals,...) 

• Presentació de power point adjunta 

• Fotografies de l’acte adjuntes 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



ACTIVITAT 4: III TROBADA DELS TERRITORIS LEADER DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA (1 JORNADA) 

ACTIVITATS: Nom i  descripció de l 'activitat ,  com s 'ha dut a terme. Data i  l loc de real ització.  Horari , 

nombre d'hores i  de participants .  Mitjos  empleats ,  materials  util itzats  i  persona responsable .  

MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA 

Després de l'èxit de participació en les dues edicions passades i de la incorporació de 

nous actors i agents, es planteja la realització d'aquesta tercera trobada autonòmica, 

obrint l'horitzó a tots els GAL (Grup d'Acció Local) i GALP (Grup d'Acció Local 

Pesquera) de la Comunitat Valenciana (11 GAL i 4 GALP). Seguint l'estructura de les 

primeres trobades, es pretén que aquesta jornada siga un punt d'encontre i participació 

de tots els agents territorials del medi rural, des de la mateixa població que l'habita, 

actors socials i econòmics, fins a les institucions implicades en el seu 

desenvolupament, des dels Ajuntaments al Ministeri d'Agricultura, passant per les 

Diputacions i la Conselleria d'Agricultura de la Comunitat Valenciana, incoporant, a 

més, casos de bones pràctiques en altres territoris rurals del conjunt europeu. És 

necessari un coneixement exhaustiu dels dos grans pilars de la PAC, de les seues tres 

grans objectius estratègics, així com d'altres mecanismes de finançament i cooperació 

territorial que puguen ser complementaris (FEAGA; FEADER; FSE; PDR-CV; ETCV; I 

PLA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA VALENCIÀ, PEGTCV, ERASMUS+) i que 

resulten necessaris davant l'escassetat de recursos per a afrontar les inversions, 

sobretot aquelles que no resulten viables econòmicament, però que resulten vitals per 

a donar cobertura i serveis de qualitat a la població rural. 

En aquest nou període, es busquen mecanismes i eines que permeten l'accessibilitat a 

tota la informació generada, així com la consolidació dels seus canals de comunicació 

actual, als quals s'haurien d'afegir altres funcionalitats, com una agenda en línia dels 

pròxims esdeveniments propis del GAL o en els quals es participe, així com un visor 

geogràfic en el qual es puga consultar la incidència territorial dels projectes Leader.  

Més enllà de la mera exposició de les xifres, conceptes o mecanismes formals 

disponibles, i a causa del seu caràcter estratègic, l'objectiu de la mesura Leader ha 

d'anar més enllà i ser capaç de generar consciència sobre els mecanismes de 

cooperació i desenvolupament sostenible participatiu, la solidaritat territorial, el 

compromís amb el seu territori i els valors endogens i potencialitats que aquest ofereix, 

així com la integració de tots els col·lectius, especialment joves i dones, autèntics 

motors econòmics d'aquesta zona. Per això, el GAL es concep com un espai 

integrador, innovador, solidari i compromès amb el seu territori i els seus habitants. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

La temàtica d'aquesta III Trobada va versar sobre la funció dinamitzadora dels Grups d'Acció 

Local més enllà de les polítiques Leader; per tractar l'estat de la qüestió, van participar els 

representants, promotors de projectes en zones rurals (públics i privats). Durant la Trobada es 

van repasar exposar diferents casos pràctics on es podía observar el paper que exerceixen els 

Grups d'Acció Local com a agents dinamitzadors del territori i la societat del mitjà rural, de la 

seua funció informativa i formativa, i del seu paper en la construcció d'una imatge comarcal en 

conjunt, que fomente i potencie la cooperació territorial i la connexió de xarxes, més enllà del 

programa Leader 14-20. 



La III Trobada dels Territoris Leader de la Comunitat Valenciana es va iniciar amb la 

benvinguda al assistents per part de l’alcaldessa de Biar, qui va presentar la Trobada i va 

remarcar alguns dels aspectes que comparteixen els territoris rurals valencians.  

A continuació, el gerent de l’entitat va presentar les intervencions de la jornada. 

En primer lloc, el tècnic del GAL RMA va presentar el projecte transversal promogut per 

l’entitat, en el qual s’ha creat el grup “Olis de Diània”, una agrupació d’interès agroalimentari 

que ha sorgit a través d’una dinàmica participativa i que persegueix l’apoderament dels 

productors agroalimentaris del territori Diànic (Comarques Centrals, Sud de València i Nord 

d’Alacant). En aquest grup s’han incorporat, a més dels productors, restauradors, periodistes, 

cooperatives i altres agents implicats en el món de l’oli amb l’objectiu de posar en valor el seu 

producte a través de la diferenciació que permet el cultiu en minifundi. 

Tot seguit, va ser el torn d’Aitana Camps, gerent del GAL Túria Calderona i amb una amplia 

experiència en la gestió de projectes socials lligats l’apoderament de les dones, la seua 

formació i inclusió en el món laboral de l’àmbit rural. Durant la seua intervenció, Aitana va 

remarcar la importància del capital social i de la consolidació de les xarxes actives de dones del 

món rural. Així mateix, es van mostrar dos casos pràctics de projectes d’emprenedoria en el 

món rural coordinats per dones, tal com es mostra en la iniciativa de la cooperativa de treball 

associat de Gestalgar o la iniciativa d’elaboració de cosmètics ecològics en col·laboració amb 

entitats que disposen de l’equipament necessari per a la seua elaboració. 

Finalment, el gerent del GAL RMA va exposar un altre dels projectes transversals del GAL RMA 

com és el de la Pedra en Sec que, lligat a la iniciativa Olis de Diània, marquen unes línies 

d’actuació encaminades a la protecció i gestió d’un espai productiu amb un alt valor 

paisatgístic, ambiental i patrimonial. 

AVALUACIÓ: Descripció dels resultats obtinguts en relació amb les necessitats prèvies, anàlisis del grau de compliment, 

aplicació dels resultats. 

MEMÒRIA OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ACTIVITAT 

En aquesta segona Trobada dels Territoris Leader es pretén: 

- Conèixer diferents experiències d’activitats lligades al desenvolupament rural, 

mecanismes per aconseguir-ho i agents necessaris. 

- Replicar les bones pràctiques i les polítiques que afavorixquen la generació de capital 

social al medi rural. 

- Posar en comú els resultats d’experiències de desenvolupament rural similars de 

diferents municipis o comarques. 

- Crear sinèrgies entre diferents agents econòmics i col·lectius socials del GAL RMA 

amb altres territoris. 

- Fomentar la col·laboració entre les entitats que formen el GAL i els habitants del 

territori. 

- Potenciar les relacions i convenis amb altres institucions i entitats del territori (Parcs 

Naturals, Universitats, Centres d'Experimentació,...) 

- Incorporar al GAL RMA a les dinàmiques i accions que realitzen les xarxes d'entitats 

per tal d'afavorir el desenvolupament rural sostenible. 



DIFUSIÓ: Pla de difusió detallat,  dates  de realització ,  t ipus de material  gràf ic util i tzat .  

• Cartell per a la convocatòria on-line (llistat de correus, pàgines web municipals i 

xarxes socials municipals i privades, incloent whatsapp de la Junta Directiva, 

Assemblea General i Promotors de projectes) 

• https://www.facebook.com/galruralmuntanyadalacant/ 

• Cartell A3 imprès i col·locat en llocs estratègics del municipi (Tauler d’anuncis dels 

ajuntaments, centres socials, bars i negocis locals,...) 

• Presentació de power point adjunta 

• Fotografies de l’acte adjuntes 
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MEMÒRIA 
 

1. DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 

La proposta de projecte transversal que ací es presenta, consta de 3 blocs d’activitats:  

 

- EL CONTINENT:  Aquest primer bloc es focalitzarà en l’anàlisi i estudi del paisatge 
productiu tradicional de la Muntanya d’Alacant 
 

- EL CONTINGUT: En aquest segon bloc, i vist el continent sobre el qual s’assenta la base 
productiva, s’analitzarà el contingut. 
 

- LA VISIÓ ESTRATÈGICA: Vist el continent i el contingut, cal planificar conjuntament 
 

A) EL PAISATGE DE LA MUNTANYA D’ALACANT:  NATURA I CULTURA COM A RECURS 

D’INTERÈS COMÚ 

ACTIVITAT 1.1: CATÀLEG OBERT DE LA PEDRA EN SEC  

- Identificació i classificació d’elements representatius a la Muntanya d’Alacant 
- L’establiment i l’anàlisi de les tècniques, criteris i tipologies  
 

 

 



Per a la realització d’aquesta activitat s’ha comptat amb la participació dels ponents del 

Seminari “El paisatge de la Pedra en Sec: Reptes i Oportunitats de Futur”, els quals han aportat 

una visió transversal i multidisciplinar (des d’arquitectes a tècnics de patrimoni, turisme, ...), 

així com la col·laboració i aportacions dels ajuntaments i del teixit social i associatiu, que són 

els vertaders coneixedors del territori i dels elements patrimonials del seus entorns. 

Vist l’abast territorial i la complexitat de les tipologies constructives dins l’àmbit del GAL Rural 

Muntanya d’Alacant (58 municipis de 5 comarques) i, atesa la necessitat de preservar el 

patrimoni existent, l’equip redactor, coordinat pel GAL RMA, va decidir encaminar la Guia de 

Bones Pràctiques per al correcte manteniment dels elements patrimonials de la Pedra en Sec i 

Altres Tècniques Tradicionals, mitjançant unes recomanacions tècniques que ajudes a la 

preservació i reducció del deteriorament d’aquest béns.  

 

Aquest document pretén establir les bases per a realitzar un manteniment integral del 

patrimoni de pedra en seca i altres tècniques tradicionals, sense més pretensió que marcar 

unes pautes bàsiques d’actuació i que, a més, són  financerament assumibles pels municipis 

rurals de la Muntanya d’Alacant. 

 

En aquesta línia, i com a experiència pilot dins del territori del GAL RMA, els nous ajuntaments 

de la Mancomunitat de Vall de Pop van signar el document de compromisos i adhesions de la 

“Carta del Paisatge i de la Pedra Seca de la Vall de Pop”, en el qual es marquen les pautes 

bàsiques d’actuacions futures encaminades a la valorització d’aquests recursos patrimonials. 

 

    

 

   



ACTIVITAT 1.2: SEMINARI DE LA PEDRA EN SEC  

- La pedra en sec com a Recurs d’Interès Comú: Patrimoni i Paisatge 
- L’Economia del Bé Comú i la Innovació Social de la pedra en sec 
- Experiències d’èxit en la gestió de pedra seca: els casos de Mallorca i Catalunya 

 

Programa Seminari “El paisatge de pedra en sec: reptes i oportunitats de futur” 

11 hores: Inauguració i presentació de la Jornada. Signatura del conveni GAL RMA i MACMA 

- José Manuel Bisetto Pons, president del GAL RMA 

- José Ramiro Pastor, president del MACMA 

- Joan Miquel Garcés Font, president la Mancomunitat Vall de Pop 

11.30 – 11.55:  “La pedra en sec i altres tècniques constructives tradicionals”  

Antoni Banyuls, Arquitecte, Universitat d’Alacant 

11.55 – 12.10: “Casos pràctics i factors d’èxit per a la correcta execució dels projectes” 

Rubén Vidal, Museu Etnològic de Xaló, Tècnic de Patrimoni Cultural i Arqueòleg 

12.10 – 12.30: “Paisatge i patrimoni de pedra en sec: Potencialitat turística i emprenedoria”  

Nuria Gómez, Tècnica de Cultura i Patrimoni, MACMA 

12.30 – 12.50: “De la Carta del Paisatge de pedra en sec a l’acció: Oportunitats i reptes futurs”  

José Vicente Sánchez Cabrera. Professor Associat Departament Geografia UV. IIDL 

12.50 – 13.20: “Planificació Local Estratègica al voltant de la Pedra en Sec: el cas de El Pinós” 

Lázaro Azorín Salar, Alcalde de Pinós i Silvia, Regidora de l’Ajuntament de El Pinós 

13.20 – 14: “Optimització de la inversió i possibilitats de finançament” 

Ximo Panella, Gerent Grup d’Acció Local Rural Muntanya 

d’Alacant 

Iván Pérez Jordá, secretari de la Mancomunitat Vall de 

Pop 

14 – 14:30: Precs i preguntes 

14.30 – 16:  DINAR 

16 – 17.30 Taula rodona 

17.30 – 18 Conclusions i Cloenda 



El “Seminari del Paisatge de la Pedra en Sec: Reptes i Oportunitats de Futur” va ser inaugurat 

pel president de la Mancomunitat Vall de Pop, el president del Grup d’Acció Local Rural 

Muntanya d’Alacant (GAL RMA)i el president de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta 

(MACMA). D’una banda, el president de la Mancomunitat Vall de Pop va donar la benvinguda 

al assistents i va posar en disposició de totes les entitats assistents l’adhesió a la Carta del 

Paisatge de la Pedra en Sec, que va ser signada pel conjunt de municipis d’aquesta entitat. 

Seguidament, el president del GAL RMA va convidar a les entitats públiques i privades del 

conjunt de l’entitat, donat que es un projecte transversal  de desenvolupament rural i fent 

palesa la necessitat d’aquest tipus d’iniciatives. A continuació, el president del MACMA va 

enunciar la programació de la V Fira Comarcal de la Marina Alta, l’eix temàtic de la qual gira 

aquest any en vers l’artesania i la Pedra en Sec. 

 

Finalment, el president del GAL RMA i del MACMA van signar el conveni entre ambdues 

entitats per tal de potenciar les línies de col·laboració i cooperació, amb línies d’actuació com 

la Pedra en Sec o la del Grup Olis de Diània. 

Tot seguit, es van iniciar les intervencions dels ponents, els qual van abordar la realitat del 

Paisatge de la Pedra en Sec i Altres Tècniques Tradicionals des de diferents òptiques i 

enfocaments, amb ponències d’Arquitectes, Tècnics de Patrimoni Cultural i Turisme, 

Professionals lligats a la Planificació Estratègica del Territori, així com cassos pràctics com el de 

l’ajuntament de El Pinós o la Carta del Paisatge de la Pedra en Sec de la Vall de Pop. 

Després del dinar, el torn de vesprada es va iniciar amb la Taula Rodona amb la participació en 

el debat dels ponents de matí i la intervenció del públic assistent. Entre d’altres, cal destacar la 

participació dels margenadors professionals,  els quals van denunciar la situació precària del 

sector i l’escassa rendibilitat d’un ofici tan dur, degut a l’escassa valorització del treball 

artesanal de la Pedra en Sec i la introducció de tècniques no tradicionals, que baixen el cost. 



B) LA INNOVACIÓ I ELS SECTORS PRODUCTIUS TRADICIONALS DE LA MUNTANYA D’ALACANT: 

EL CAS DE L’OLI 

ACTIVITAT 2.1: DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU: EL MINIFUNDI COM A FACTOR DIFERENCIAL 

- Aplicació de tècniques DAFO i CAME participatives 

- Definició d’objectius, consolidació del col·lectiu i visió estratègica 

Sessions de Treball, Consolidació del Col·lectiu i Programació d’Accions: 

- 6 de març de 2019, Benialí, Vall de Gallinera: Sessió de Treball Participativa  

- 16 d’agost de 2019, Sanet i els Negrals: Organització Tast d’Olis 

- 24 d’agost de 2019, Moraira-Teulada: Tast d’Olis Muntanya d’Alacant 

- 2 d’octubre de 2019, Benialí, Vall de Gallinera: Organització Fira de l’Oli 2019 

   

 

 

        



- 16 de setembre, Molí d’Alcosser: DAFO i CAME participatius: Definició d’objectius, 

consolidació del col·lectiu i visió estratègica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITAT 2.2: EMPODERAMENT DELS SECTORS TRADICIONALS: LA CREACIÓ DEL CLÚSTER 

AGROALIMENTÀRI DE LA MUNTANYA D’ALACANT 

- Jornades de formació “Capacitació Tècnica i Innovació Social” 

- La Cooperació Territorial i el Treball en Xarxa: Cap a la creació del Clúster 

Aquestes temàtiques van ser abordades en la Jornada Formativa del Grup Olis de Diània, en 

concret i de forma més extensa en la sessió “Cap al clúster agroalimentari per la diferenciació” 

celebrada el dissabte 26 d’octubre al Molí d’Alcosser de Planes en horari de 9 a 15 hores. 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

C) CAP AL RECONEIXEMENT OFICIAL DEL PATRIMONI AGRÍCOLA: SIPAM 

 

ACTIVITAT 3.1: JORNADA DE PRESENTACIÓ FIGURA SIPAM 

Aquestes temàtiques van ser abordades en la Jornada Formativa del Grup Olis de Diània, en 

concret i de forma més extensa en la sessió “Proposta candidatura SIPAM, FAO” celebrada el 

divendres 25 d’octubre al Molí d’Alcosser de Planes en horari de 15 a 20 hores. 

 



 

 

 

    

 

 



ACTIVITAT 3.2: INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES SIPAM 

 

- Jornada “2ª Jornada sobre la Figura de los SIPAM de la FAO”. Madrid, 31 de maig 
 

o Sistema Agrícola Oliveres Mil·lenàries, Taula del Sènia, Castelló 
o Sistema Agrícola de Producció de Passes a l’Axarquía, Màlaga 
o Candidatura SIPAM Horta de València 

 

La figura de SIPAM (en anglès, Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) va ser 

creada en 2002 per FAO, qui la defineix com a “sistemes d'ús de la terra i paisatges excel·lents, 

rics en biodiversitat d'importància mundial, desenvolupats a partir de l'adaptació d'una 

comunitat amb el seu ambient, segons les seves necessitats i aspiracions, per a aconseguir el 

desenvolupament sostenible”. 

 

A Espanya tres regions han obtingut el reconeixement SIPAM: “La producció de pansa  

moscatell de la Comarca de la Axarquía (Màlaga)”, “El sistema de producció de sal de la Vall 

Salada de Añana (Àlaba)” i el “Sistema Agrícola Oliveres Mil·lenàries del Territori Sénia”. 

 

Com indica la pròpia FAO “El programa SIPAM promou la comprensió, la presa de consciència i 

el reconeixement nacional i internacional dels llocs de patrimoni agrícola. Proposant-se 

aconseguir la salvaguarda dels béns i serveis socials, culturals, econòmics i ambientals que 

aquests sistemes proveeixen als agricultors familiars, petits productors, pobles indígenes i 

comunitats locals, la iniciativa fomenta un enfocament integrat combinant agricultura 

sostenible i desenvolupament rural” 

 

 

 

http://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/europe-and-central-asia/the-agricultural-system-ancient-olive-trees-territorio-senia/en/


 

 

 

 



2. PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS 

2.1 OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS 

L’associació GAL RMA pretén funcionar com una estructura dinamitzadora del territori per tal 

de fomentar el desenvolupament sostenible, la cohesió, col·laboració, la innovació, la 

cooperació i l’equitat territorial. El recolzament rebut per part de les més del centenar 

d'entitats inicialment promotores del grup, a banda d'altres que han anat incorporant-se al 

llarg del temps, ha possibilitat un procés participatiu cooperatiu i coordinador per al futur 

territorial, amb el Leader únicament com una ferramenta més d'eixe moviment. De la mateixa 

manera, es té la voluntat de continuar augmentant la massa crítica creada durant tot el procés 

de constitució de l’associació i disseny i elaboració de l’EDLP per a aquest territori concret.  

OBJECTIUS 

1. Avaluar l’estat Socioeconòmic de la Muntanya d’Alacant: La comprensió de l’espai 
agrari, el model productiu sostenible i la gestió responsable de l’entorn paisatgístic. 
 

2. Preservar i promocionar el Paisatge de la Pedra en Sec i les produccions agrícoles que 
alberguen  com a un element diferenciador, identitàri i d’interès per comprendre la 
seua evolució  i enriquir la Infraestructura Verda de la Muntanya d’Alacant. 
 

3. Proposar sistemes de protecció, ordenació i gestió sostenible participatius, a més de la 
transferència de coneixements i la seua difusió, incloent la perspectiva agrària, 
ambiental, cultural i turística. 

 

RESULTATS ESPERATS 

a. BENEFICIS EN L’ÀMBIT SOCIAL I CULTURAL 

1. La recuperació de la identitat: Permetrà recuperar bona part d’una herència cultural i 
paisatgística, recentment declarada com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la 
UNESCO. Un projecte d’anàlisi i d’inventari, arrelat al patrimoni cultural i agrari. 

2. La millora social: Afavorint la cohesió social mitjançant l’impuls d’un projecte 
supramunicipal que afavorirà el diàleg i l’enfortiment en la relació entres els pobles. 
Un projecte participatiu, desplegat en xarxa, de marcat desenvolupament local, i del 
que es pot destacar la recuperació d’oficis tradicionals i altres accions derivades de la 
Custòdia del Territori. 

3. El reconeixement i la projecció exterior: Més enllà de l’esmentada declaració per part 
de la UNESCO, la candidatura  la “pedra en sec” com un SIPAM. 

 

b. BENEFICIS EN L’ÀMBIT ECONÒMIC I TURÍSTIC 

1. Recuperació d’oficis i tècniques tradicionals mitjançant una figura de referència, com 
una Escola de Margeners o un Centre d’Interpretació de la Pedra en Sec. 

2. Noves possibilitats formatives i laborals per als joves del món rural degut a l’absència 
de mà d’obra qualificada dins del territori de la Muntanya d’Alacant 

3. La posada en valor d’aquests elements patrimonials i paisatgístics, suposen un recurs 
productiu i turístic de primer ordre, tal com ho reflexa  el model balear. 

 



c. BENEFICIS EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS AMBIENTALS 

Actualment es promocionen àmpliament els anomenats serveis ambientals. Els processos 

ecològics dels ecosistemes naturals i rurals, subministren a la població una important gamma 

de serveis gratuïts dels quals depenem. Aquests inclouen, a efectes d’aquesta Estratègia, el 

millorament de la qualitat de l'aigua (amb el control de la infiltració lenta de l’aigua de pluja en 

les terrasses abancalades); el control de serioses inundacions i solsides; la generació i 

conservació de sòls fèrtils; la disposició directa d'aliments de qualitat (Mercats de la Terra), o 

l’existència d’un paisatge agradós i que genera “l’actiu” com a millor retorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFUSIÓ I PREMSA  
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JORNADES FORMATIVES I APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL SERVEI 

D’ESTRATÈGIA TERRITORIAL RURAL DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA 

- 08/01/2019: SETR APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ 

- 11/01/2019: SETR FORMACIÓ 

- 31/01/2019: SETR VILLENA 

- 05/02/2019: SETR APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ 

- 05/04/2019: SETR FORMACIÓ I MODIFICACIÓ ELDP 

- 09/04/2019: SETR APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ 

- 10/04/2019: SETR APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ 

- 24/04/2019: SETR FORMACIÓ 

- 09/05/2019: SETR FORMACIÓ 

- 06/06/2019: SETR APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ 

- 20/06/2019: SETR SEGUIMENT PDR 

- 16/07/2019: SETR REGISTRE XARXA RURAL VALENCIANA 

- 01/08/2019: SETR DIRECTOR GENERAL DESENVOLUPAMENT RURAL 

- 12/09/2019: SETR FORMACIÓ I DG DESENVOLUPAMENT RURAL 

- 24/09/2019: SETR: VISITA DG DESENVOLUPAMENT RURAL AL GAL RMA 

- 14/10/2019: UV CÀTEDRA AVANT: 

- 08/11/2019: SETR FORMACIÓ 

 

JORNADES FORMATIVES RED RURAL NACIONAL I MINISTERI D’AGRICULTURA 

- 14/03/2019: Sinergias entre el Programa LIFE y los Programas de Desarrollo Rural 

FEADER 

- 02/04/2019: Taller formativo: "Evaluación de Estrategias de Desarrollo Local 2014-

2020" 

- 31/05/2019: 2a Jornada sobre la figura de FAO de Sistemas Importantes del Patrimonio 

Agrícola Mundial (SIPAM) 

- 07/10/2019: Curso de emprendimiento en el medio rural, Trujillo, Cáceres 

- 08/10/2019: Curso de emprendimiento en el medio rural, Trujillo, Cáceres 

- 09/10/2019: Curso de emprendimiento en el medio rural, Trujillo, Cáceres 

- 10/10/2019: Curso de emprendimiento en el medio rural, Trujillo, Cáceres 

- 21/10/2019: Formación en contratación para los Grupos de Acción Local, Biar, Alicante 

- 22/10/2019: Formación en contratación para los Grupos de Acción Local, Biar, Alicante 

- 23/10/2019: Formación en contratación para los Grupos de Acción Local, Biar, Alicante 

- 24/10/2019: Formación en contratación para los Grupos de Acción Local, Biar, Alicante 

 

ALTRES JORNADES  

- 12/03/2019: Jornada “esMontañas”, Morella 

- 21/03/2019: Jornada CEEI, Ontinyent 

- 15/04/2019: Sessió de treball GAL’s El Palomar 

- 18/10/2019: X Trobada Pedra Seca, El Pinós 

- 19/10/2019: X Trobada Pedra Seca, El Pinós 

- 09/11/2019: Fira MACMA, Ondara 

- 10/11/2019: Fira MACMA, Ondara 

- 20/11/2019: Jornada SOM Economia Sostenible, Gandia 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

    



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


