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ACTIVITAT 1: LA PARTICIPACIÓ DEL CAPITAL SOCIAL RURAL EN LA NOVA REALITAT 

ACTIVITATS: Nom i  descr ipc ió  de l 'act iv itat,  com s'ha dut a terme. Data i  l loc de real ització.  Horar i,  nombre 

d'hores i  de partic ipants.  Mitjos empleats,  mater ia ls  ut i l i tzats i  persona responsable.  

MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA 

Davant la situació actual i l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020, 

pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 

COVID-19, s’ha paralitzat gran part de l’activitat econòmica i social del nostre territori, degut a 

les fortes restriccions de mobilitat i a la prohibició de les reunions físiques. En el cas del GALRMA, 

ha obligat a l’aplaçament de la Junta Directiva on estava prevista l’aprovació dels pagaments als 

promotor dels projectes de l’anualitat 2019, impedint el desenvolupament de noves inversions al 

territori. Per aquest motiu, cal fomentar i difondre l’ús de les ferramentes TIC per tal de 

minimitzar les conseqüències derivades d’una situació com l’actual i ser capaços de formar i 

extendre l’ús d'aquestes tecnologies digitals entre els agents i la població rurals.  

Des del GAL RMA s’ha potenciat la formació en mitjans electrònics i l’ús de les TIC, doncs des del 

2017 es realitzen 4 jornades anuals referents la certificació electrònica i les possibilitats que 

ofereix als habitants del medi rural. 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. A més, 

es pretén dissenyar una plataforma que incorpore altres ferramentes per a garantir la validesa 

dels acords adoptats, el foment de la participació pública i la transparència, la difusió 

d’informació d’interès, la canalització d’iniciatives pròpies del GAL RMA o altres entitats del 

territori, així com la connexió amb en les zones urbanes per a exercir un poder d’atracció cap als 

pobles rurals i el retorn d’estudiants universitaris i de Formació Professional.  

OBJECTIU ESPECÍFIC DE L'ACTIVITAT 

- Implantar un sistema telemàtic, basat en l’ús de les Tecnologies de la Informació la 

Comunicació, amb un procediment legalment validat, que garanteixca la participació i l’accés la 

informació de la població de les zones rurals, la gestió de la documentació generada i 

l’assessorament individualitzat a cadascun dels agents que ho sol·licite. 

- Disseny, elaboració i contingut de la plataforma 

- Validació interna de la plataforma i procedimentació de funcionament 

- Elaboració d’un manual d’ús de la plataforma i el seu procediment 

- Formació al personal tècnic i Junta Directiva del GAL RMA 

- Formació oberta a la ciutadania del món rural 

- Generació de contingut intern i coordinació de contingut extern 

- Difusió i vertebració d’accions associatives amb impacte en el territori 

- Gestió de les línies de debat en format fòrum, amb administradors per grup 

- Tele-Consultori d’Idees, amb assessorament individualitzat a l’emprenedor 



 

AVALUACIÓ: Descr ipc ió de ls resultats  obt inguts en relació amb les necess itats prèvies,  anàl is is  del grau de  

compliment,  apl icac ió de ls resultats.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I RESULTATS 

Vista la necessitat de desenvolupar alternatives que permeteren afrontar el funcionament i la 

participació dels actors rurals en temps de pandèmia, des del GAL RMA va quedar patent que 

era necessària una ferramenta que permeta vehiculitzar els canals de participació pública i 

l’adopció d’acord vàlids. 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.  

Un dels objectius específics d’aquesta ferramenta és “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 tal de fomentar i contribuir al desenvolupament d'aplicacions i serveis telemàtics, 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 al territori del GAL RMA 

Es tracta d’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 rurals involucrats en el territori. 

L’objectiu és implantar un sistema telemàtic, basat en l’ús de les Tecnologies de la Informació la 

Comunicació, amb un procediment legalment validat, que garanteixca la participació i l’accés la 

informació de la població de les zones rurals, la gestió de la documentació generada i 

l’assessorament individualitzat a cadascun dels agents que ho solicite 

Analitzades les necessitats traslladades pels tècnics del GAL RMA a l’equip informàtic, aquests 

consideraren que l’opció més encertada era l’oferida per la plataforma “Gestiona espúblico”, 

una solució que integra el servei de videoconferència amb el de seu electrònica, registres 

d’entrada i d’eixida, sistema de gestió documental i arxiu, així com firma electrònica, i que ja 

està sent utilitzat per l’administració pública (Ajuntaments, Diputacions, Federacions,...) 

- Seu electrònica: identificació electrònica, gestió de la representació, interoperabilitat, 

signatura de l’interessat, notificacions i comunicacions electròniques, pagament 

telemàtic, tauler d’anuncis, portal de transparència 



 

- Oficina d’assistència en matèria de registres: Registre electrònic general, registre de 

persones habilitades, còpia autèntica 

- Sistema de gestió documental i arxiu: Gestió del quadre de classificació i sèries 

documentals, catàleg de procediments, circuits de tramitació, òrgans col·legiats, llibres 

oficials 

- Firma electrònica: Portafirmes, Portafirmes mòbil, integració amb altres plataformes 

- Reducció dels desplaçaments derivats d’assistències a reunions o sessions de treball, 

tant per part del personal tècnic del GAL RMA, com de la Junta Directiva, Assemblea 

General i participants en les activitats coordinades per aquesta entitat. 

- Accés permanent, obert i continu a la informació generada en les sessions de treball, 

jornades de formació, GTT,  Meses Sectorials i qualsevol altra activitat realitzada pel GAL 

RMA. 

- Validació legal de les actes i acords adoptats pels Òrgans de Govern (Junta Directiva, 

Assemblea General, Comissió d’Avaluació o d’altre tipus) mitjançant reunions amb 

videoconferència i autentificació personal. 

Les persones responsables d’aquestes jornades són, d’una banda, l’assistència tècnica de 

l’empresa Paladio Nuevas Tecnologías, empresa especialitzada en el desenvolupament de 

software i, d’altra, Joaquín Panella i Gonzalo Estela, per part del GAL RMA. 

DIFUSIÓ: Pla de di fus ió  detal lat,  dates de real i tzació,  t ipus de material  gràf ic  ut i l i tzat.  

 

       

- Sessions d’implantació del servei (3) i sessions de formació als usuaris (2) per part dels 

tècnics de l’empresa responsable del seu desenvolupament. 



 

 
ACTIVITAT 2: VIII EDICIÓ SESSIONS DELS GRUPS DE TREBALL TERRITORIALS (12 
SESSIONS) 

ACTIVITATS: Nom i  descr ipc ió  de l 'act iv itat,  com s'ha dut a terme. Data i  l loc de real ització.  Horar i,  nombre 

d'hores i  de partic ipants.  Mitjos empleats,  mater ia ls  ut i l i tzats 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 edició, les sessions es realitzaran de forma temàtica mitjançant el RURAL-LAB 2 i 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 per tal d'assegurar la participació pública dels agents rurals, 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. 

Com a novetat, en aquesta edició dels GTT s’incorpora la secció del "CONSULTORI D'IDEES" dins 

del RURAL-LAB 1. Aquest espai naix en anteriors edicions 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 amb l'objectiu 

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

Per tal de fomentar i contribuir al desenvolupament d'aplicacions i serveis telemàtics, 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. Es tracta d’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. 



 

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

diverses iniciatives socials i d’interès 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, permetrà 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 

OBJECTIU ESPECÍFIC DE L'ACTIVITAT: 

- Formació i assessorament als agents rurals a l'hora d'implantar un sistema telemàtic, basat en 

l’ús de les Tecnologies de la Informació la Comunicació, amb un procediment legalment validat, 

que garanteixca la participació i l’accés la informació de la població de les zones rurals, la gestió 

de la documentació generada i l’assessorament individualitzat a cadascun dels agents que ho 

sol·licite. 

AVALUACIÓ: Descr ipc ió de ls resultats  obt inguts en relació amb les necess itats prèvies,  anàl is is  del grau de  

compliment,  apl icac ió de ls resultats.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I RESULTATS 

Davant la situació viscuda amb l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març de 

2020, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19, es va paralitzar gran part de l’activitat econòmica i social, degut a les 

restriccions de mobilitat i de les reunions físiques.  

Davant d’aquesta nova realitat, les activitats del projecte en general ha hagut d’adaptar-se 

mitjançant el format telemàtic i, en particular els Grups de Treball Territorial, mitjançant la 

realització de les sessions “Rural-lab1 i Rural lab 2”. La metodologia utilitzada en aquesta vuitena 

edició dels GTT va ser diferent a la utilitzada en edicions anteriors, vist que la majoria de sessions 

s’han realitzat de forma telemàtica mitjançant el programa zoom, encara que el contingut i 

l’objectiu continuaven sent els mateixos, donada la publicació de la Convocatòria d’Ajudes 

Leader 2020. També s’han realitzat les consultes i assistències presencials als emprenedors i 

agents socials del territori quan ha estat possible (veure adjunts). Com a resultat, en la 

convocatòria del 2020 s’han presentat 20 sol·licituds d’ajuda Leader (rècord en les 3 

convocatòries que s’han realitzat fins a la data). 

En aquesta edició, les sessions s’han realitzat de forma temàtica mitjançant el RURAL-LAB 2 i 

han estat centrades en 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 per tal 

d'assegurar la participació pública dels agents rurals, 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 edició dels GTT s’ha incorporat la secció del "CONSULTORI D'IDEES" 

dins del RURAL-LAB 1. Aquest espai naix en anteriors edicions 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.  

RURAL LABS:  

- Rural Lab 1, Consultori d’Idees: 19, 21,26 i de 28 de maig de 10 a 12 hores 

- Rural Lab 2, Leader i Altres Ajudes: 19, 21,26 i de 28 de maig de 20 a 21 hores 

RURAL LAB 1, CONSULTORI D’IDEES:  

Aquest espai individualitzat, que requeria de cita prèvia per part de la persona interessada, es 

centrava en l’atenció i l’assessorament personalitzat i, en ell, el promotor del projecte exposava 

la seua iniciativa mitjançant una entrevista amb els tècnics especialitzats. A partir d’aquest 

primer contacte, els tècnics realitzaven un diagnòstic inicial del projecte, ja siga empresarial o 

social, amb les propostes de millora, així com l’exposició de casos d’èxit. 

Malgrat que les sessions estaven programades de 10 a 12 hores mitjançant el programa zoom, 

aquest espai s’adaptava a les necessites dels agents que ho sol·licitaven per tal d’arribar al major 

nombre d’actors del medi rural, més si cal, durant l’obertura de la convocatòria Leader.  

Tal com es va demostrar l’any 2019 en format presencial i aquest any 2020, majoritàriament en 

format telemàtic, el Consultori d’Idees s’ha consolidat com un espai de participació, intercanvi 

d’idees i apoderament dels agents de la societat rural, basats en l’assessorament individualitzat 

amb el promotor i en la relació de confiança que s’estableix entre el promotor, els tècnics i la 

resta d’agents que puguen estar involucrats en la iniciativa en qüestió.  

RURAL LAB 2, LEADER I ALTRES AJUDES (2a edició): 2 SESSIONS COL·LECTIVES 

Aquestes sessions estaven obertes al públic en general i no requerien d’inscripció prèvia. En 

aquest espai es van exposar les línies d’ajuda Leader, destinades a projectes que es 

desenvolupen en el món rural (tant productius com socials, així com altres línies d’ajuda, 

formació, finançament o assessorament, incidint en el procés de tramitació i aspectes clau (des 

de la certificació i signatura digital, altes ens els registres corresponents, ....). Després d’una breu 

presentació i introducció sobre la trajectòria del GAL RMA, 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 i Desenvolupament Rural 

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

 

 



 

L’objectiu d’aquesta edició dels Grups de Treball Territorial amb el format virtual de “Rural Labs” 

era donar a conèixer 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. Seguidament, s’exposaven totes les línies d’ajudes existents 

des de la Conselleria d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, tant 

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 o les de Participació Pública, i l’assistència a gent depenent, entre 

d’altres. 

Vistes les dificultats que comporta el correcte emplenament dels formularis i altres documents 

relacionats amb la tramitació d’expedients, es va dissenyar una sessió formativa de caràcter 

pràctic, en la qual es revisaven un a un els documents i formularis més habituals alhora que es 

resolien les qüestions plantejades pels assistents. De la mateixa manera, i sobre tot en projectes 

relacionats amb el sector agroalimentari, els emprenedors i promotors solen trobar-se amb 

traves administratives i registres que, de vegades, acaben per esgotar-lo i fent que renuncie a la 

seua iniciativa. Per això, també es va contar amb la participació d’experts externs. 

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

José Manuel Bisetto i el personal tècnic del GAL RMA, Joaquín Panella Piera i Gonzalo Estela 

Pastor, així com especialistes externs en cadascuna de les línies plantejades. 

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. 

 

DIFUSIÓ: Pla de di fus ió  detal lat,  dates de real ització,  t ipus de material  gràf ic  ut i l 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 dels municipis (Tauler d’anuncis dels 

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

• Presentació de power point adjunta 

• Captures de pantalla de l’acte adjuntes   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

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

ACTIVITATS: Nom i  descr ipc ió  de l 'act iv itat,  com s'ha dut a terme. Data i  l loc de real ització.  Horar i,  nombre 

d'hores i  de partic ipants.  Mitjos empleats,  mater ia ls  ut i l i tzats 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 4 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 

OBJECTIU ESPECÍFIC DE L'ACTIVITAT 

- Formació i assessorament als membres de les Meses Sectorials en la plataforma 

- Incorporar als nous representants de les entitats públiques a les dinàmiques del GAL  

- Conèixer la realitat i les necessitats dels diferents sectors en el territori del GAL 

- 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 transversal 

- Analitzar les opcions de projectes de cooperació plantejades des de l'àmbit nacional 



 

AVALUACIÓ: Descr ipc ió de ls resultats  obt inguts en relació amb les necess itats prèvies,  anàl is is  del grau de  

compliment,  apl icac ió de ls resultats.  

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I RESULTATS 

Realització de deu sessions de les Meses Sectorials, celebrades l’1 i 2 d’octubre de 2020 

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 45 minuts, mentre 

que la mesa d’entitats públiques va ser d’hora i mitja. En total, 8 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.  Les sessions s’estructuraven a partir d’aquests punts: 

- Avaluació convocatòria 2020 i Propostes membres Comissió de Valoració 

- Representació Mesa Sectorial 

- Accés i utilització de la plataforma telemàtica Gestiona 

- Línies d'actuació sectorial sub-mesura 19.3 convocatòria 2020 

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. Com a novetat en aquesta edició, es van tractar les possibles temàtiques o 

línies d’actuació en la convocatòria de la sub-mesura 19.3, dirigida a projectes de cooperació. 

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 en l’era post-COVID per arribar als agents potencials i, alhora, 

animar-los a participar en els grups territorials. 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 i gestió sectorial, i ha de servir com un punt d'encontre sectorial 

estratègic, on generar sinergies, mecanismes de cooperació i de treball territorial en xarxa. 



 

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

Manuel Bisetto i, d’altra, el personal tècnic, Joaquín Panella i Gonzalo Estela. 

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. 

DIFUSIÓ: Pla de di fus ió  detal lat,  dates de real ització,  t ipus de material  gràf ic  ut i l 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) 

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

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

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

• Presentació de power point adjunta 

• Captures de pantalla de l’acte adjuntes 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ACTIVITATS: Nom i  descr ipc ió  de l 'act iv itat,  com s'ha dut a terme. Data i  l loc de real ització.  Horar i,  nombre 

d'hores i  de partic ipants.  Mitjos empleats,  mater ia ls  ut i l i tzats i  persona responsable.  

MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA 

Després de l'èxit de participació en les tres 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, incorporant, 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 endògens 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. 

OBJECTIU ESPECÍFIC DE L'ACTIVITAT 

- Consolidar la Trobada com a punt d'intercanvi, bones pràctiques, cooperació i treball en xarxa 

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

aconseguir-ho i agents necessaris. 

- Replicar les bones pràctiques i les polítiques que afavoreixquen la generació de capital social al 

medi rural. 

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

- Crear sinèrgies entre diferents agents econòmics i col·lectius socials 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. 

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

dels resultats. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT I RESULTATS 

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

Local més enllà de les polítiques Leader i dels Projectes de Cooperació, mitjançant la participació 

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

es van repassar exposar diferents casos pràctics on es podia observar el paper que exerceixen 

els GAL al 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 IV Trobada dels Territoris Leader de la Comunitat Valenciana va tindre un format doble 

(presencial i telemàtic) i la temàtica conductora van ser els exemples i propostes de cooperació 

dins la sub-mesura 19.3 presentats per altres Grups d’Acció Local externs al territori valencià, en 

concret per entitats catalanes i aragoneses, i també de dintre, com el cas de FADIT.  

La jornada es va iniciar amb la benvinguda als assistents (físics i virtuals) per part del president 

del GAL RMA, José Manuel Bisetto, que va presentar la Trobada i els ponents que hi participaven 

i va remarcar alguns dels aspectes que comparteixen els territoris rurals valencians.  A 

continuació, s’iniciava el primer bloc, amb el torn d’intervencions de la mà de Begonya García 

Barco, gerent del GAL Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, la qual va exposar 

el projecte COWOCAT-RURAL, basat en la col·laboració i participació entre els espais de treball 

col·lectiu del món rural mitjançant la creació d’una xarxa. 

Tot seguit, intervingué Mireia Font Gas, gerent del GAL Alt Urgell-Cerdanya, qui va exposar el 

cas del projecte ODISSEU, una iniciativa que persegueix la tornada dels joves emigrats a causa 

dels estudis i la seua incorporació a les empreses del món rural mitjançant programes de 

pràctiques i contractacions de joves formats. Mitjançant les “Antenes de Benvinguda” 

incorporades al programa “viure rural”, donen suport als nouvinguts i faciliten la integració 

d’aquests en els pobles i comunitats rurals. A continuació, Jordi Terrades Burniol, gerent del GAL 

Adrinoc, va ser l’encarregat de mostrar la iniciativa “Col·labora X Paisatge”, basada en la 

revalorització dels espais rurals i el seu patrimoni, com ara les construccions de pedra en sec 

(marges, cucos, neveres,...) mitjançant iniciatives col·laboratives com ara la “wikipedra”, un 

portal de recull els elements que els agents i entitats han inventariat i descrit aquests elements 

o la publicació “La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social” 



 

Després de la Pausa Café, es va iniciar el segon bloc, dedicat als projectes de cooperació 

agroalimentaris, amb la intervenció de Rosa Rived Calvo, coordinadora del projecte “Pon Aragón 

en tu Mesa”, la qual va exposar les diferents accions que s’han realitzat per tal de posar en valor 

el producte autòcton aragonès. Finalment, el coordinador de FADIT (Federació Alacantina per al 

Desenvolupament i la innovació Territorial) va exposar el projecte CEA (Coneix l’Essència 

d’Alacant), una iniciativa que busca la implantació del servei turístic vivencial en origen 

mitjançant la posada en valor de tots els recursos endògens, des de la producció primària i la 

seua transformació a l’artesania, passant pel patrimoni i el capital social dels pobles rurals: una 

nova forma d’entendre el desenvolupament mitjançant el “PobleTurisme” 

Per acabar, l’última part de la mateixa va estar dedicada al debat i l’intercanvi d’idees entre els 

diferents agents dels GAL’s presents de cara a definir línies d’actuació dins la sub-mesura 19.3   

DIFUSIÓ: Pla de di fus ió  detal lat,  dates de real ització,  t ipus de material  gràf ic  ut i l 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,...) 

• Fotografies de l’acte adjuntes    

 



 

 

 

 
 

 



 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL: 

 REALITZACIÓ DE 5 VÍDEOS A PROMOTORS DE PROJECTES LEADER 
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1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ  

 

El Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant (GAL RMA endavant) és una entitat sense ànim 

de lucre amb caràcter públic-privat, constituïda l’any 2016 i formada per 62 entitats públiques 

(58 ajuntaments i 4 mancomunitats) i 78 entitats privades (cooperatives, associacions, 

fundacions,...), que representen als agents de l’administració local, econòmics, socials i al teixit 

productiu i associatiu dels pobles rurals de les comarques de l’Alcoià, l’Alt Vinalopó, El Comtat, 

la Marina Alta i la Marina Baixa, amb un territori de 1300 quilòmetres quadrats i una població 

de 36.000 habitants.   

Aquesta entitat naix com a conseqüència d’un procés d’apoderament de la societat rural, 

seguint les pautes de la metodologia Leader (Enfocament Ascendent, Estratègia de 

Desenvolupament Local Participatiu, Associació o Consorci entre entitats públiques i privades, 

Actuacions Integrades i Transversals, Cooperació, Innovació i Connexió de Xarxes). 

- Processos de promoció de la participació ciutadana i innovació social duts a terme: 

 

o Procés Participació Pública Estratègia Desenvolupament Local Participatiu 

o Creació i consolidació de les Meses Sectorials (10) 

o Projecte “Dinamització i Promoció de la Participació” 

o Projecte: “Més enllà de Leader” 

o Col·laboració en el programa EMTe de FADEMUR PV (FEDERACIÓ 

D’ASSOCIACIONS DE DONES RURALS DEL PAÍS VALENCIÀ) 

o Projecte “P4P: Participació Porta a Porta, Poble a Poble” 

o Projecte “Presentació pre-candidatura SIPAM Muntanya d’Alacant” 

 

- Documents resultants (disponibles a la web i diagrama en documents annexes): 

 

o Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2016 - 2017 

o Memòria del Projecte Dinamització i Promoció de la Participació 2017 

o Memòria del Projecte Més enllà de Leader 2018 

o Memòria del Projecte P4P 2019 

o Memòria del Projecte Economia Sostenible 2019 

La justificació del projecte està basada en la necessitat de revitalitzar l’entorn rural i donar-li 

noves perspectives positives de futur, doncs en l’actualitat està sotmès a un procés  

d’envelliment i abandonament, que en algunes zones, planteja seriosos problemes de 

despoblament lligat a la escassa dotació de serveis i equipaments, tant públics com privats, la 

manca d’iniciatives comunals i l’escassa inversió rebuda per part de l’administració pública, 

factors que s’estan accentuant i que cal atacar per assegurar l’equitat territorial. 

En aquest sentit, resulta vital aconseguir un clima social adequat que afavorisca la posada en 

funcionament de projectes d’inversió encaminats al model d’economia sostenible, és a dir, 



 

qualsevol inversió física necessita, prèviament, d’una inversió social, per tal de garantir la plena 

sostenibilitat econòmica, social i ambiental, així com la seua supervivència en el temps. 

Per això, l'autèntic valor afegit d'aquesta metodologia és la participació activa i democràtica de 

la comunitat mitjançant processos d’innovació social i territorial, que generen capital social, 

capaç d'innovar i crear ocupació de qualitat, mitjançant la il·lusió i el compromís amb el seu 

territori, compatibilitzant l’entorn rural, la natura i l’activitat econòmica.  

Durant el processos de diagnòstic participatiu, s’han identificat, entre d’altres: 

- Envelliment i pèrdua de població i actius als pobles rurals, que implica absència de relleu 

generacional al sector agrícola i la pèrdua de superfície productiva (major risc d’incendis). 

- Mancança de medis, equipaments i personal tècnic en el medi rural per tal de garantir i 

coordinar un procés participatiu continuat i de qualitat, orientat al creixement sostenible. 

- Absència de col·laboració i coordinació transversal entre els departaments i regidories, 

funcions de les mancomunitats i agents supramunicipals (diputació, conselleria, universitats...) 

- Cal superar el nivell i/o visió municipalista a l'hora d'afrontar la planificació estratègica dels 

territoris rurals, buscant la cooperació, la coordinació i les sinergies amb altres territoris. 

- Dificultats comunicatives en les convocatòries, amb escassa difusió i impacte entre la població 

degut a la falta de connexió de xarxa de banda ampla en certs municipis. 

- S’ha de fomentar i formar 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, imprescindibles per a gran 

nombre de tramitacions, incloses les ajudes i/o subvencions. 

- És necessari un major recolzament a aquells segments desfavorits de la població, com ara els 

joves i les dones, dos agents clau sense els quals no es pot concebre la realitat rural. 

 

A més, tal com es veu reflexat en el mapa, el territori del GAL RMA presenta les tases més altes 

d’associacionisme en el sector púlbic, en forma de mancomunitats, fins al punt que un 

ajuntament pot pertànyer a 3 i 4 mancomunitats diferents (amb temàtiques com ara Ocupació, 

Turisme, Gestió de Residus, Cultural, Serveis Socials).  Una de les problemàtiques detectades 

és la mancança d’un canal que coordine les actuacions dutes a terme per cadascuna d’elles. 



 

 

 

2. CONTEXT I DESCRIPCIÓ ACTIVITATS REALITZADES 

 

Davant la situació viscuda amb l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març de 

2020, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19, es va paralitzar gran part de l’activitat econòmica i social del nostre 

territori, degut a les fortes restriccions de mobilitat i de les reunions físiques. Davant d’aquesta 

nova realitat, les activitats del projecte ha hagut d’adaptar-se mitjançant el format telemàtic. 

Durant l’execució del projecte “Rural+”, s’han acompanyat i assessorat els emprenedors del món 

rural per poder consolidar els projectes més enllà de la seva creació, posant al seu abast nous 

recursos per a la seva consolidació. Aquesta iniciativa va nàixer com a reflex de les necessitats 

que sorgeixen en l'emprenedoria en el món rural i de l'experiència adquirida al llarg de diferents 

projectes previs de cooperació, amb l’objectiu de: 

 

- Fomentar l’emprenedoria de qualitat de projectes que generin un alt valor afegit o que 
promocionin sectors estratègics i/o emergents en el territori. 

- Augmentar el nivell d’èxit de l’emprenedoria al territori rural. 
- Posar en valor els serveis dels GAL i altres entitats en relació a la promoció econòmica, 

i coordinar la seva oferta de recursos per a emprenedors i empreses existents 
- Visualitzar les oportunitats de negoci al món rural a escala global. 

 

 

ACTIVITATS REALITZADES: 

 

• ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS I EMPRESES 



 

• ACTUACIONS DE SUPORT ALS EMPRENEDORS 

• ACCIONS FORMATIVES ESPECIALITZADES A LA CARTA 

• SUPORT ESPECÍFIC PER AL SECTOR AGROALIMENTARI 

• ACCELERACIÓ PROJECTES 

• COOPERAR AMB INCIATIVES DE VIVERISME EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

ACCIONS REALITAZADES:  

a) SESSIONS RURAL LAB 1 i RURAL LAB 2 (2a i 3a edició) 
 

La demanda d’aquestes sessions d’assessorament, suport i formació a la carta per a 

emprenedors i empreses, van desbordar les previsions inicials, motiu pel qual es va realitzar una 

3a edició vista la demanda de les mateixes (en els arxius adjunts s’acompanya el registre de les 

sessions). Els serveis que s’oferien des del GAL Rural Muntanya d’Alacant, amb coordinació amb 

professionals externs i tècnics especialitzats, perseguien tres objectius clau: 

 

1. Assessorament a empreses i emprenedors/res beneficiaris/àries dels ajuts Leader 
A partir d’una xarxa de tècnics especialitzats, s’ha assessorat i realitzat un seguiment a 
les persones emprenedores amb un projecte empresarial, mitjançant l’organització de 
trobades sectorials i sessions networking, casos reals i col·laboracions públic-privades. 
 

2. Actuacions de suport als emprenedors/res i incubadora de projectes 
A través d’aquestes actuacions, s’ha confeccionat un catàleg de prestació de serveis i de 
recursos compartits entre els territoris, adaptats a les demandes que sorgeixin per a 
cadascun dels projectes empresarials, així com també de projectes no productius. 

- Diagnòstic inicial del projecte empresarial mitjançant una entrevista/qüestionari , per a 
detectar possibles mancances i propostes de millora. 

- Intercanvi d’experiències entre les persones emprenedores i entre les empreses 
tractores del territori, per tal de posar en contacte emprenedors/res de diferents 
territoris i així replicar models d’èxit. 

- Derivar els projectes empresarials cap a altres recursos i eines disponibles al territori. 

3. Accions formatives “a la carta” 
Organització de càpsules formatives especialitzades a demanda destinades a empreses 
i emprenedors/res. S’han realitzat taller i seminaris amb temàtiques variades, des de les 
oportunitats del medi rural en l’era post-covid fins a l’assessorament legal dels 
emprenedors (fiscal, laboral, comptable) o l’assessorament i formació específica en TIC 



 

Dins del conjunt de sessions realitzades en la 2a i 3a edició dels Rurals-Lab, es van programar 
dos tipologies de tallers: 

- “Rural-Lab 1, Consultori d’Idees”: Sessions individualitzades i a la carta, amb cita 
prèvia 

 

- “Rural-Lab 2, Leader i Altres Ajudes”: Sessions grupals, obertes a qualsevol agent rural 

 
Més enllà de la programació d’aquestes sessions on-line, i sempre que la situació derivada de 
la pandèmia de la COVID19 ho ha permès, s’han realitzat més de vint consultes i assistències 
presencials als emprenedors i empresaris del territori d’acció del GAL RMA (veure adjunts). 
Com a resultat d’aquestes accions, en la convocatòria del 2020 s’han presentat 20 sol·licituds 
d’ajuda Leader (rècord en les 3 convocatòries que s’han realitzat fins a la data).  

 

 

RURAL LAB 1, CONSULTORI D’IDEES (2a edició): 10 SESSIONS INDIVIDUALITZADES 



 

En aquest espai, que requeria cita prèvia de la persona interessada per tal de preparar als 
especialistes en la temàtica o sector de la iniciativa i programar la resta de consultes, es 
centrava en l’atenció i l’assessorament individualitzat i, en ell, el promotor del projecte 
exposava la seua idea de negoci i el pla empresarial mitjançant una entrevista amb els tècnics 
especialitzats (GAL RMA i externs) . A partir d’aquesta entrevista, els tècnics realitzaven un 
diagnòstic inicial del projecte empresarial amb les propostes de millora, així com l’exposició 
de casos i models d’èxit. 

RURAL LAB 2, LEADER I ALTRES AJUDES (2a edició): 2 SESSIONS COL·LECTIVES 

Al contrari del que passava en els Rural Lab 1, aquestes sessions estaven obertes al públic en 
general i no requerien d’inscripció. En els tallers corresponents a la 2a edició es van exposar 
les línies d’ajuda Leader, destinades a projectes que es desenvolupen en el món rural, així com 
altres línies d’ajuda, formació, finançament o assessorament, incidint en el procés de 
tramitació i aspectes clau (des de la certificació i signatura digital, altes ens els registres 
corresponents, ....). 

 

 



 

RURAL LAB 1, CONSULTORI D’IDEES (3a edició): 12 SESSIONS INDIVIDUALITZADES 

També amb cita prèvia i a nivell individual, es tracta de sessions derivades de la 2a edició, és 
dir, es tracta de promotors que ja han tingut, com a mínim, una primera sessió en la 2a edició 
i que, en funció de les necessitats detectades en la seua idea de negoci i/o pla empresarial i 
de les seves demandes, intervenen un o més especialistes sobre la temàtica en vers gira la 
temàtica del projecte, així com els assessors personals del promotor (assessor o gestor de 
confiança, enginyers, arquitectes,...) 

RURAL LAB 2, TENS DUBTES AMB LA DOCUMENTACIÓ? TALLER PRÀCTIC FORMULARIS LEADER 
(3a edició): 1 SESSIÓ 

Vistes les dificultats que comporta el correcte emplenament dels formularis i altres documents 
relacionats amb la tramitació i certificació de documents, es va dissenyar una sessió formativa 
de caràcter pràctic, en la qual es revisaven un a un els documents i formularis més habituals 
alhora que es resolien les qüestions plantejades pels assistents. De la mateixa manera, i sobre 
tot en projectes relacionats amb el sector agroalimentari, els emprenedors i promotors solen 
trobar-se amb traves administratives i registres que, de vegades, acaben per esgotar a 
l’emprenedor. 

REGISTRE GRÀFIC SESSIONS RURAL LAB 1 I RURAL LAB (2a i 3a edició) 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 



 

4. Suport específic per al sector agroalimentari 

Al tractar-se d’un sector altament estratègic per als territoris rurals en general, i per a la 
Muntanya d’Alacant en particular, amb una alta capacitat de dinamisme i de creixement, 
“RURAL+” impulsa un seguit d’accions concretes com:   

- Jornades de formació específiques del sector. 
- Activitats d’assessorament tècnic i professional del sector (amb experts externs). 
- Trobades entre empreses del sector i sessions de networking. 

Seguint amb la tendència iniciada en l’any 2019 per part del grup participatiu “de Diània” i les 

jornades de formació realitzades, en aquest 2020 la iniciativa es va consolidar i va adquirir la 

personalitat jurídica pròpia mitjançant la constitució d’una associació sense ànim de lucre el 

dia 22 de febrer de 2020 al Molí d’Alcosser de Planes. L’objectiu general d’aquesta entitat es 

exercir la funció d’un clúster agroalimentari que potencie els productes i defense als 

productors de la Muntanya d’Alacant, per tal d’evitar l’abandonament de les terres i el 

despoblament. 

La jornada es va realitzar dins d’un ambient festiu i va contar amb la participació dels 

coordinadors de les diferents comitès tècnics que composen l’entitat “Olis de Diània”, dels 

tècnics especialistes, així com de representants d’entitats col·laboradores. A més de la 

intervenció dels membres de la Junta Directiva, també van participar proveïdors de 

maquinaria industrial del sector agroalimentari, productors, beneficiaris d’ajudes Leader, 

restauradors i periodistes, així com el coordinador de cadascun dels comitès tècnics.  

Més enllà de la constitució formal de l’entitat, en l’acte es van tractar línies clau per al sector, 

quina ha de ser la funció del clúster agroalimentari de la Muntanya d’Alacant, els canvis 

recents en legislació de la venda de proximitat, així com la programació d’activitats i línies 

d’actuació en funció de les necessitats detectades. Igualment, des de la coordinació de 

cadascun dels comitès tècnics, es van plantejar el funcionament mancomunat per a 

determinats serveis que es podran oferir des de l’entitat i la realització de networkings 

mensuals per al seu seguiment, 

JORNADA CONSTITUCIÓ OLIS DE DIANIA (Molí d’Alcosser, Alcosser de Planes, 22 de febrer 2020) 

.  



 

       

 

 

 



 

Olis de Diània crea una associació per a estretar els 

lligams entre els productors i les almàsseres 

 
 

 
19/02/2020 

El grup Olis de Diània constituirà el proper 22 de febrer l’associació “De Diània” en un acte festiu que es 
durà a terme al Molí d’Alcosser i on també s’aprofitarà per presentar els seus serveis a socis i possibles 
interessats, des de plans promoció conjunta fins a assessorament i orientació de projectes i subvencions. 

Amb poc més d’un any de vida aquest grup de treball multidisciplinar i sense ànim de lucre, que aglutina 
sobretot agricultors i productors d’oli, compta amb el suport més de 10 marques comercials d’Oli Verge 
Extra. 

Olis de Diània representa així un sistema de cultiu tradicional, minifundista -tradicional no mecanitzable- 
amb varietats d’oliva específiques i autòctones. Un grup de treball que contribueix al teixit productiu de 
zones rurals de muntanya de les comarques alacantines de la Marina Alta, la Marina Baixa, El Comtat, 
l’Alcoià I l’Alt Vinalopó i de les valencianes ubicades més al Nord del Benicadell i Mariola, es a dir, la Safor, 
la Vall d’Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés. 

En aquest sentit, la creació d’una associació permetrà que aquest grup de treball adquirisca una 
personalitat jurídica pròpia per tal de no dependre d’altres organitzacions. Olis de Diània cerca així 
consolidar els lligams entre els productors i les almàsseres i aprofundir en les sinèrgies creades per tal 
d’aconseguir un producte de qualitat ‘premium’ amb història e identitat. També cerquen obrir portes i 
començar a col·laborar amb d’altres sectors productius intrínsecs al territori diànic. 

El Grup Olis de Diània és una iniciativa nascuda a finals del 2018 en la festa de l'Oli del Mercat de la Foradà 
i que, durant l'any 2019, s'ha configurat com un grup participatiu, coordinat i animat pel GAL RMA (Grup 
d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant), mitjançant la realització de jornades de diagnòstic, formació, 
tasts, ... 

Com a resultat, aquestes iniciatives han anat confluint en un grup de productors locals, que han començat 
a organitzar-se de forma comunitària per tal de defendre i promocionar el seu producte i el territori on és 
elaborat, aprofitant pràctiques com la venda de proximitat, els mercats de la Terra o noves fórmules 
lligades a l’agroturisme i d’oferta complementària.  

Algunes de les accions que promou aquesta nova generació pretén fomentar la implicació, compromís i 
cooperació entre les iniciatives privades i la resta d’agents del territori per tal de valoritzar tant el producte 
com l’entorn. També, vista la realitat del minifundisme de les explotacions, vol aprofundir en conceptes 
com la solidaritat, el treball en xarxa i la cooperació (que permet abaratir costos de producció i 
distribució). Així com consolidar i unificar aquestes iniciatives baix una forma de personalitat jurídica per 
tal de constituir-se com a un element de representació comuna i de defensa dels interessos dels territoris 
productors, la creació d’una marca de qualitat diferenciada, l’accés a ferramentes de finançament i la 
creació d’un grup de pressió o clúster.  

https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/olis-de-diania-crea-una-associacio-estretar-els-lligams-entre-els-

productors-i-les-almasseres?fbclid=IwAR0TM22FSHK0-A_fbSNdlyfowUrk3RfyXLqrij4FsS_kHHfQ3BYwt3dn4wI 

https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/olis-de-diania-crea-una-associacio-estretar-els-lligams-entre-els-productors-i-les-almasseres?fbclid=IwAR0TM22FSHK0-A_fbSNdlyfowUrk3RfyXLqrij4FsS_kHHfQ3BYwt3dn4wI
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/olis-de-diania-crea-una-associacio-estretar-els-lligams-entre-els-productors-i-les-almasseres?fbclid=IwAR0TM22FSHK0-A_fbSNdlyfowUrk3RfyXLqrij4FsS_kHHfQ3BYwt3dn4wI


 

JORNADA PRESENTACIÓ OLIS DE DIÀNIA (Els Magazinos, Dènia, 26 de Juliol de 2020) 

 

       

 



 

5. Acceleració de projectes 

A partir del diagnòstic inicial que realitzen els tècnics, i segons uns criteris de selecció 
específics, es detecta quins projectes empresarials tenen potencial i les seves possibilitats de 
creixement per esdevenir referents al territori. A més, se’ls acompanya durant tot el procés a 
través d’una acceleradora d’empreses especialitzada. 

En aquestes sessions han participat els promotors dels projectes que han format part del Rurals 

Lab (1 i 2) amb un caràcter transversal, innovadors i amb un desenvolupament sostenible de les 

accions. Per això, s’han establert marcs de col·laboració i línies de treball amb alumnes amb la 

Universitat d’Alacant, amb grups de treball de la Universitat Jaume I de Castelló o amb la 

Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu que 

aquestes iniciatives locals puguen ser transferibles i transferides a altres territoris més enllà del 

que engloba el Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant o, per què no, ser un dels projectes 

de cooperació que es presente a la resta d’entitats. 

 

 



 

De la mateixa manera que amb els agents privats, també s’han realitzat accions amb 

ajuntaments i entitats locals per tal d’accelerar els seus projectes i buscar finançament, com en 

el cas de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera, que ha presentat tres iniciatives per crear espais 

municipals de Coliving, és dir, on s’integren serveis de coworking i vivenda, dirigits a nouvinguts, 

grups de treball o qualsevol interessat que busque solucions com el teletreball. També s’ha 

visitat in situ altres iniciatives, com ara les presentades en Relleu, Tibi o Biar, entre d’altres. 

   

Conveni pràctiques Universitat d’Alacant, 5 Alumnes del Grau de Turisme (Conveni Adjunt) 

 

 



 

6. Cooperar amb les iniciatives de viverisme empresarial 

Accions de suport i de transferència de coneixements als vivers d’empresa rurals, els quals 
tenen un paper molt important en el desenvolupament de projectes innovadors.  

   

       

    

Tal com es comentava en la memòria del projecte inicial, la zona d’influència del Grup d’Acció 
Local Rural Muntanya d’Alacant és una de les àrees que presenta les tases més altes 
d’associacionisme en el sector públic, en forma de mancomunitats, fins al punt que un 
ajuntament pot pertànyer a 3 i 4 mancomunitats diferents (amb temàtiques com ara Ocupació, 
Promoció Econòmica, Desenvolupament, Turisme, Gestió de Residus, Cultural, Serveis Socials).   

Una de les problemàtiques detectades era la mancança d’un canal que coordinara les actuacions 
d’aquestes entitats, motiu pel qual des del GAL RMA es van emprendre accions per tal de poder 
canalitzar, coordinar i enfortir les relacions entre aquestes, mitjançant la signatura de convenis 
de col·laboració amb entitats com el CREAMA (Consorci per a la Recuperació Econòmica de la 
Marina Alta) i la formació específica impartida als seus ADL’S (Agents de Desenvolupament 
Local), així com col·laboracions amb altres entitats com el CEEI Alcoy (Centre Europeu 
d’Empreses Innovadores), la Universitat d’Alacant i la Càtedra Avant o la o la Direcció General  
de la Agenda Valenciana Anti-despoblament o la Confederació Empresarial de la Comunitat 
Valenciana amb la finalitat d’unificar i fer accessibles els serveis i ferramentes als emprenedors 
dels territoris rurals. Aquest catàleg de serveis s’ha incorporat a la cartera de serveis oferits pel 
GAL RMA i s’ha realitzat una difusió dels mateixos entre les entitats sòcies. 



 

Alcoy acoge la jornada “Innovación, digitalización y nuevas oportunidades rurales” 

La jornada tendrá lugar el 23 de octubre a las 9:00 horas en el Àgora 

 
Publicado el martes, 20 de octubre de 2020 a las 14:38 

 

 

Jornada Oportunidades Rurales Alcoi 

L’Ajuntament d’Alcoi y FEDAC, en colaboración con el CEEI y la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat, 

han programado para el viernes 23 de octubre la jornada “Innovación, digitalización y nuevas oportunidades rurales”, que 

tendrá lugar en el espacio Àgora en formato presencial y siguiendo todas las medidas de seguridad sanitarias. 

En la jornada se tratará como la innovación, la digitalización y las oportunidades a nivel europeo pueden ayudar a las 

empresas, estén donde estén, a mejorar su posicionamiento competitivo, y se prestará una especial atención a las 

oportunidades que las áreas rurales ofrecen al entramado empresarial. La jornada empezará a las 9 horas con la 

Recepción y bienvenida de los asistentes y a continuación tendrá lugar la primera sesión bajo el título “Nuevas 

profesionales en entornos rurales”, que contará con la participación de las emprendedoras Lilian Gironés y Pilar Cerdà, 

quienes presentarán sus proyectos Agroecología y El Bancal-Espai Respectuós, respectivamente. 

Además, bajo el título “Líneas y oportunidades para la consolidación empresarial” se contará con la participación de Ximo 

Panella (Gerente del GAL Muntanya d’Alacant), que presentará las ayudas dirigidas a empresas en entornos rurales, y 

Alberto García (Gerente de Herbes del Molí), quién presentará la trayectoria empresarial de esta firma de Benimarfull. 

La jornada finalizará con la sesión “Cómo hacer crecer tu negocio estés dónde estés a través de la innovación y la 

digitalización”, que contará con la intervención de la consultora Noelia Hernández de Hernández Sánchez Asesores, 

quién dará las claves para aplicar acciones de innovación en las empresas tanto si están en zonas rurales como urbanas. 

https://ceeialcoi.emprenemjunts.es/?op=14&n=17653&fbclid=IwAR347Ltx4jhZAa23efBO5YVwWI_n6YcEADTixmvORlY93qnC76kxKWCDPRI 

https://ceeialcoi.emprenemjunts.es/?op=14&n=17653
https://ceeialcoi.emprenemjunts.es/?op=14&n=17653&fbclid=IwAR347Ltx4jhZAa23efBO5YVwWI_n6YcEADTixmvORlY93qnC76kxKWCDPRI
https://ceeialcoi.emprenemjunts.es/fotos/90954_foto.jpg


 

Doce entidades territoriales y empresariales han participado en el programa de 
Identificación de necesidades de IVACE y CEEI Alcoy-Valencia 

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Alcoy-Valencia) 
Publicado el lunes, 20 de julio de 2020 a las 10:12 

 

Agentes Ecosistema emprendedor valenciano 

 
 

Los agentes de l’Alcoià-El Comtat identifican 28 oportunidades de desarrollo territorial, como el fomento de la 

agroecología y la vertebración territorial sostenible 

Los agentes del ecosistema emprendedor de l'Alcoià-Comtat han identificado 28 oportunidades de negocio para 

desarrollar en estos territorios entre las que se encuentra la agroecología y la vertebración territorial sostenible. 

Estas son algunas de las conclusiones que se han presentado esta mañana en la reunión mantenida entre el grupo de 

trabajo l'Alcoià-Comtat con la directora general del Ivace, Júlia Company, y el presidente de la Mancomunitat de Municipis 

de l'Alcoià i el Comtat, Blas Calbo en el marco del Programa de ‘Identificación de Necesidades Territoriales y 

Empresariales” financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). La directora general del 

Ivace, Júlia Company, ha elogiado “el trabajo sin descanso” de las entidades de ambas comarcas en la búsqueda de 

soluciones y nuevas oportunidades de desarrollo para estas comarcas y sus sectores empresariales. Para Company una 

de las vías para salir reforzados de la actual crisis económica “es la cooperación de todos los agentes económicos y 

sociales con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestras empresas y, en definitiva, el bienestar de la sociedad 

en general”. 

Jesús Casanova, director general de CEEI Alcoy-Valencia, ha agradecido la implicación y participación de los agentes, 

gracias a los cuales se ha podido realizar una exhaustiva radiografía del territorio que va a servir para buscar soluciones 

a las necesidades detectadas en distintos ámbitos. 

Por su parte Blas Calbo, presidente de la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat, ha destacado la gran cantidad 

de ideas y propuestas que se han detectado. “Es un punto de partida importante para la reflexión y para situarnos en la 

realidad que vivimos. Esto nos permitirá trabajar en el futuro que queremos lograr. Desde la Mancomunitat tenemos la 

intención de continuar trabajando con los resultados del trabajo realizado por los técnicos del territorio”. 

https://ceeialcoi.emprenemjunts.es/?op=36&id=749
https://ceeialcoi.emprenemjunts.es/fotos/89293_foto.png


 

A partir de este grupo de trabajo, puesto en marcha con el apoyo de la Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el 

Comtat, se han identificado 28 oportunidades de desarrollo para el territorio. 

Dentro del sector de Economía y Mercado, destaca la importancia de promover la agroecología, poniendo en valor los 

productos de temporada y los mercados de la tierra y redes de proximidad. En este sentido, los agentes han destacado 

la necesidad de identificar al agricultor con la salud y la cocina tradicional de calidad. 

En el apartado de Tecnología y Ciencia, se apuesta por realizar programas de formación adaptada a los nuevos 

entornos laborales, enfocada a cubrir puestos de trabajo de difícil cobertura, a las nuevas relaciones establecidas en el 

ámbito laboral y a las competencias digitales requeridas en el nuevo escenario post COVID-19, así como el apoyo a la 

consolidación de sectores industriales como el cosmético e higiene y a la innovación en el sector textil. 

En el ámbito de la Sociedad y la Cultura, se ha propuesto, por un lado, desarrollar una App para la gestión integral y 

programación de viajes al territorio, con alojamientos, oferta de restauración, actividades de ocio, rutas y senderismo, 

recursos culturales y de patrimonio, visita virtual al territorio, etc. Por otro, la vertebración del territorio de forma sostenible. 

Grupo de Trabajo l’Alcoià-El Comtat 

En el grupo de trabajo han participado 14 agentes procedentes de 12 entidades territoriales y empresariales de las 

comarcas de l’Alcoià-El Comtat. 

Estas han sido la Mancomunitat de Municipis l’Alcoià i El Comtat; los ayuntamientos de Alcoi, Cocentaina, Muro y 

Banyeres de Mariola; el Pacte per l’ocupació ACTAIO; JOVEMPA; la Cámara de Comercio; el Campus d’Alcoi de la 

Universitat Politècnica; AITEX; la Fundació Novaterra; y el GAL Rural Muntanya d’Alacant. 

Los agentes han trabajado durante cinco sesiones, a partir de una metodología innovadora procedende del ámbito 

empresarial 

El programa de Identificación de Necesidades Territoriales y Empresariales es una novedad de 2020. Este año se 

ha llevado a las comarcas de l’Alcoià-El Comtat y a las comarcas del noroeste de la provincia de Valencia. 

https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=22279


 

 



 

RESUM ACTIVITATS ANUALS GAL RMA 2020 

 

 

 

       

DATA MOTIU LLOC

10/01/2020 INTERCANVI PEDRA SECA, VISITA DEL GAL CASTELLÓ SUD XALÓ

15/01/2020 SIGNATURA CONVENI FUNDACIÓ CEPAIM I GAL RMA ALACANT

24/01/2020 COL·LABORACIÓ AMB INDUSTRIA BORRELL DÉNIA

05/02/2020 JORNADA TÉCNICA DE FORMACIÓ ALS ADL CREAMA GATA DE GORGOS

22/02/2020 JORNADA CONSTITUCIÓ OLIS DE DIANIA ALCOSSER DE PLANES

09/03/2020 JORNADA CESV INFORME MEDIO RURAL VALÈNCIA

10/03/2020 TALLER RRN "EVALUACIÓN EDLP PARA LOS GAL" SAN MARTÍN DE V. (MADRID)

11/03/2020 TALLER RRN "EVALUACIÓN EDLP PARA LOS GAL" SAN MARTÍN DE V. (MADRID)

12/03/2020 TALLER RRN "EVALUACIÓN EDLP PARA LOS GAL" SAN MARTÍN DE V. (MADRID)

13/03/2020 TALLER RRN "EVALUACIÓN EDLP PARA LOS GAL" SAN MARTÍN DE V. (MADRID)

28/04/2020 JUNTA DIRECTIVA GAL RMA ONLINE

06/05/2020 ASSEMBLEA GENERAL GAL RMA ONLINE

23/06/2020 JORNADA RRN "QUE LA VIDA DIGITAL NOS PILLE PREPRADOS. TELETRABAJO EN EL MEDIO RURAL" ONLINE

25/06/2020 GRAVACIÓ VIDEOS PROMOCIONALS BENEFICIARIS LEADER ACTUACIÓ DEL PROJECTE

26/06/2020 GRAVACIÓ VIDEOS PROMOCIONALS BENEFICIARIS LEADER ACTUACIÓ DEL PROJECTE

27/06/2020 GRAVACIÓ VIDEOS PROMOCIONALS BENEFICIARIS LEADER ACTUACIÓ DEL PROJECTE

28/06/2020 GRAVACIÓ VIDEOS PROMOCIONALS BENEFICIARIS LEADER ACTUACIÓ DEL PROJECTE

30/06/2020 JORNADA TÉCNICA RRN "MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL" ONLINE

02/07/2020 JORNADA CÁTEDRA AVANT PRESENTACIÓ PLESVANT ONLINE

03/07/2020 ASSEMBLEA GENERAL XARXA RURAL VALENCIANA ONLINE

26/07/2020 JORNADA PRESENTACIÓ OLIS DE DIANIA MAGAZINOS DENIA DÉNIA

28/07/2020 ASSEMBLEA GENERAL FADIT ALCOSSER DE PLANES

01/10/2020 REUNIONS MESES SECTORIALS (ENTITATS PRIVADES) ONLINE

02/10/2020 REUNIONS MESES SECTORIALS (ENTITATS PÚBLIQUES) ONLINE

23/10/2020 PONÈNCIA JORNADA CEEI "INNOVACIÓ, DIGITALITZACIÓ I NOVES OPORTUNITATS RURALS" ALCOI

28/10/2020 PRESENTACIÓ PROJECTES CEA I ELE DE FADIT A LA UNIVERSITAT D'ALACANT ALACANT

06/11/2020 PONENCIA GAL RMA DESPOBLAMENT UNIVERSITAT D'ALACANT ALACANT

12/11/2020 MESA DE PRESIDENTS I GERENTS GAL GVA ONLINE



 

 

RESUM DESPESES ANUALS GAL RMA 2020 SUB-MESURA 19.4 

 

 

1 DESPESA DE PERSONAL / GASTO DE PERSONAL -68295,16

1,1 NÒMINES / NÓMINAS -41377,9

1,2 IRPF -6957,46

1,3 SEGURETAT SOCIAL -19959,8

2 DESPESES PER DESPLAÇAMENT DEL PERSONAL DEL GAL -251,76

2,1 QUILOMETRATGE -251,76

2,2 AUTOPISTA 0

2,3 TAXIS 0

2,4 APARCAMENT 0

2,5 ALTRES TRANSPORTS 0

2,6 RESTAURACIÓ 0

2,7 ALLOTJAMENT 0

3 DESPESES PER DESPLAÇAMENT DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL GAL 0

3,1 QUILOMETRATGE 0

3,2 AUTOPISTA 0

3,3 TAXIS 0

3,4 APARCAMENT 0

3,5 ALTRES TRANSPORTS 0

3,6 RESTAURACIÓ 0

3,7 ALLOTJAMENT 0

4 DESPESES RAF -6000

4,1 DESPESES RAF -6000

5 DESPESES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA 0

5,1 FORMACIÓ PER AL PERSONAL I MEMBRES DEL GAL 0

6 DESPESES D’ADHESIÓ A ASSOCIACIONS -2000

6,1 DESPESES D’ADHESIÓ DEL GAL A ASSOCIACIONS REPRESENTATIVES -2000

7 DESPESES D’OFICINA I LOCAL -2089,2

7,1 MATERIAL D'OFICINA -24,02

7,2 DESPESES CORRENTS -710,93

7,3 CORREUS, MISSATGERIA 0

7,4 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DEL LOCAL 0

7,5 LLOGUERS LOCAL GAL 0

7,6 PRIMES D'ASSEGURANCES -1265,46

7,7 ALTRES -88,79

8 DESPESES FINANCERES -2390,19

8,1 DESPESES FINANCERES -1693,19

8,2 DESPESES D’ARRENDAMENT FINACER O LÍSING -697

9 ALTRES DESPESES -2545,02

9,1 ASSISTÈNCIA TÈCNICA -1807,74

9,2 DESPESES FORMALITZACIÓ PRÈSTECS -737,28

9,3 ALTRES 0

10 INVERSIONS -2999,99

10,1 MOBILIARI -749,99

10,2 EQUIPS INFORMÀTICS I TELEMÀTICS -2250

10,3 DISSENY WEB I MODICACIONS 0

TOTAL COSTOS D’EXPLOTACIÓ

11 DESPESES DE PROMOCIÓ I ANIMACIÓ 0

11,1 MATERIAL PUBLICITARI I DE PROMOCIÓ 0

11,2 DESPESES D’ ORGANITZACIÓ DE JORNADES O SEMINARIS 0

11,3 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 0

11,4 ALTRES 0

TOTAL DESPESES DE PROMOCIÓ I ANIMACIÓ

TOTAL -86571,32 -86571,32
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