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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDADES (Nom bre y descripción de la actividad, cómo se ha llevado a cabo. Fecha y lugar de realización. Horario, número de horas y de participantes. Medios empleados, materiales utilizados
y p erso na responsable).

ACTIVITAT 1: JORNADA DE FORMACIÓ: La certificació digital com a ferramenta de promoció de la participació rural (4 JORNADES)
ACTIVITAT 2: VI SESSIONS DELS GRUPS DE TREBALL TERRITORIALS (6 SESSIONS)
ACTIVITAT 3: SESSIONS DE TREBALL DE LES MESES SECTORIALS (10 SESSIONS)
ACTIVITAT 4: II TROBADA DELS TERRITORIS LEADER DE LA COMUNITAT VALENCIANA (1 JORNADA)

TRABAJO EN RED.( Entidades participantes,áreas de responsabilidad y presupuesto asignado).

ASIR (ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN RURAL): II TROBADA DE TERRITORIS LEADER DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. PRESSUPOST 150 €
COL·LABORACIÓ EN EL PROGRAMA EMTe DE FADEMUR PV (FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE DONES RURALS DEL PAÍS VALENCIÀ): 4
TALLERS DE 3 SESSIONS, AMB UN TOTAL DE 12 SESSIONS
GRUP OPERATIU VALORITZACIÓ I APROFITAMENT ENERGÈTIC, EN LA FASE DE CLAREIG, DE LES MASSES FORESTALS DE PI CARRASCO
(PINUS HALEPENSIS) REGENERAT POST INCENDIS FORESTALS
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Des crip ción de los resultados obtenido s en relación con las necesi dades previas, análisis del grado de cumplimiento, aplicación de los resultados.

L’AVALUACIÓ S’HA REALIZAT PER A CADA UNA DE LAS ACTIVITATS PLANTEJADES EN EL PROJECTE

DIFUSIÓN DEL PROYECTO
Plan de difusión detallado, fechas de realización, tipo de material gráfico utilizado.

L’AVALUACIÓ S’HA REALIZAT PER A CADA UNA DE LAS ACTIVITATS PLANTEJADES EN EL PROJECTE

ACTIVITAT 1: JORNADA DE FORMACIÓ: La certificació digital com
a ferramenta de promoció de la participació rural (4 JORNADES)
ACTIVITATS: Nom i descripc i ó de l'activitat , com s'ha dut a terme. Data i lloc de real itzac ió. Horari ,
nombre d'hores i de partici pa nts. Mitjos empleats, materi al s utilitzats i persona responsable.

MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA
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.
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 “La certificació digital” a Biar, 16 de maig, 17 hores
1.2 Jornada de Formació “La certificació digital” a Orba, 23 de maig, 17 hores
1.3 Jornada de Formació “La certificació digital” a Relleu, 30 de maig, 17 hores
1.4 Jornada de Formació “La certificació digital” a Muro, 6 de juny, 17 hores
La duració aproximada de cadascuna de les jornades és de 4 hores, 16 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. 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. 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 i Joaquín Panella,
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 : Descri pció dels resultats obtinguts en relac ió amb les necessitats prèvies, anàlisis del grau
de compliment, aplic ació 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).

DIFUS IÓ: Pla de difusió detall at, d ates de realitz ació , ti pus de material gràf ic utili 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: VI EDICIÓ SESSIONS DELS GRUPS DE TREBALL
TERRITORIALS (6 SESSIONS)
ACTIVITATS: Nom i descripc i ó de l'activitat , com s'ha dut a terme. Data i lloc de real itzac ió. Horari ,
nombre d'hores i de partici pa nts. Mitjos empleats, materi al s utilitzats 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, l’Atzúbia, 3 de juliol, 19.30 hores
2.2 Sessió Grup de Treball Territorial, Llíber, 4 de juliol, 19.30 hores
2.3 Sessió Grup de Treball Territorial, Beniardà, 5 de juliol, 19.30 hores
2.4 Sessió Grup de Treball Territorial, La Canyada, 6 de juliol, 19.30 hores
2.5 Sessió Grup de Treball Territorial, Penàguila, 17 de juliol, 19.30 hores
2.6 Sessió Grup de Treball Territorial, Alfafara, 19 de juliol, 19.30 hores
La duració aproximada de cadascuna de les 6 sessions és de 2 hores, amb un total de
12 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

2018.

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 : Descri pció dels resultats obtinguts en relac ió amb les necessitats prèvies, anàlisis del grau
de compliment, aplic ació dels resultats.

MEMÒRIA OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ACTIVITAT
En aquesta sisena edició dels GTT es pretén:
- Realitzar una planificació territorial actualitzada i adequada a les necessitats del món
rural, amb un clar enfocament ascendent (bottom up).

- Coordinar l’activitat dels Grups de Treball Territorial, canalitzar i difondre el contingut
de les sessions.
- Estandarditzar les conclusions extretes de les sessions de treball de cada GTT amb
la finalitat de comparar necessitat comuns.
- Incorporar els GTT com un agent avaluador i de seguiment de l'execució de l'EDLP
de forma permanent
- Continuar sumant nous agents de les zones amb menor representativitat
- Identificar i consolidar als líders o coordinadors dels GTT, que passaran a formar part
de les Comissions que marca el Reglament Intern
- Fomentar l'autonomia i la capacitat d'autogestió dels GTT per a que puguen ser
operatius més enllà de Leader.
- Detectar i prioritzar les dificultats, dubtes o preguntes freqüents per tal d'elaborar un
follet informatiu per tal de facilitar el procés a seguir.

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 6) 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
present (Atzúbia, Llíber, Beniardà, La Canyada, Penàguila i Alfafara).
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. Pe r 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).
DIFUS IÓ: Pla de difusió detall at, d ates de realitz ació , ti pus de material gràf ic utili tza t .

• 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 descripc i ó de l'activitat , com s'ha dut a terme. Data i lloc de real itzac ió. Horari ,
nombre d'hores i de partici pa nts. Mitjos empleats, materi al s utilitzats 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 (4)
Es realitzaran sessions per a cada grup sectorial (13) 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 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.

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 Mesa Sectorial Entitats Públiques
3.6 Entitats representatives del sector forestal
3.7 Entitats representatives dels joves
3.8 Entitats representatives de les cooperatives
3.9 Entitats representatives de les dones
3.10 Entitats representatives del sector agrari

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 2018
- Representació Mesa Sectorial
- Propostes membres Comissió de Valoració
- Línies d'actuació sectorial convocatòria 2019
- 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 : Descri pció dels resultats obtinguts en relac ió amb les necessitats prèvies, anàlisis del grau
de compliment, aplic ació 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.
DIFUS IÓ: Pla de difusió d etall at, d ates de realitz ació , ti pus de material gràf ic utili 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: II TROBADA DELS TERRITORIS LEADER DE LA
COMUNITAT VALENCIANA (1 JORNADA)
ACTIVITATS: Nom i descripc i ó de l'activitat , com s'ha dut a terme. Data i lloc de real itzac ió. Horari ,
nombre d'hores i de partici pa nts. Mitjos empleats, materi al s utilitzats i persona responsable.

MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA
Després de l'èxit de participació en l'anterior convocatòria i de la incorporació de nous
actors i agents, es planteja la realització d'aquesta segona 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 la primera trobada,
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 II 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, tant de les administracions públiques (Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
i la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural), com
d'altres entitats privades (Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya), i 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 Trobada es va iniciar amb la benvinguda al assistents per part del president del GAL RMA,
qui va presentar la Trobada i va remarcar alguns dels aspectes que anaven a tractar-se.
A continuació, Anna Torrelles, Cap de Servei del Servei d’Estratègia Territorial Rural, de la
Direcció General de Desenvolupament Rural i PAC de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, va realitzar una
radiografia de l’estat actual dels GAL’s valencians, en referència al nombre de sol·licituds
presentades en cada GAL, així com la tipologia dels projectes, les línies de subvenció a les
quals optaven, la naturalesa productiva o no i el tipus de promotor (públic/privat).
Seguidament va intervenir José Luís Peralta, Cap de Servei del la Direcció General de
Desenvolupament Rural i Política Forestal del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, i membre actiu de la Xarxa RRN (Red Rural Nacional), qui va recalcar la
transversalitat de la filosofia Leader, més enllà dels indicadors de finançament de projectes; a
més, es va fer menció als principis originals d’aquestes polítiques iniciades durant la dècada
dels 90, mostrant com, encara avui, perduren mecanismes, entitats i projectes d’aquella etapa
en aquests territoris.
Tot seguit, els representants d’ARCA (Associacions d’Iniciatives Rurals a Catalunya), Carles
Luz (president) i Albert Puigvert (gerent), després de presentar l’entitat ARCA, van fer un repàs
sobre l’aplicació les polítiques Leader a Catalunya i quin havia estat el paper coordinador i de
facilitador per al treball en xarxa dels diferents GAL catalans. A més, van exposar dos dels
projectes amb major transcendència i que, de fet, han superat els límits autonòmics i nacionals,
doncs la Xarxa Europea per al Desenvolupament Rural, s’ha interessat i ha començat a
implantar-los en altres àrees rurals d’Europa. Es tracta dels projectes Odiseu, que fomenta el
retorn dels joves formats als entorns rurals, i del projecte Gustum, que busca la cooperació
transversal entre tots els agents que formen la cadena alimentària de proximitat.
Finalment, va ser el torn dels casos pràctics, mitjançant la intervenció directa de promotors de
projectes en zones rurals i que, malgrat no disposar de cap d’ajuda o subvenció. La intenció
d’aquestes intervencions era mostrar el desenvolupament d’un projecte contat des de dins i
servir com a cas pràctic a possibles promotor en un futur pròxim. La tipologia dels projectes
exposats va ser variada en quant a la naturalitat del promotor: d’una banda, el projecte
participatiu Mou Agres, impulsat des de l’ajuntament i coordinat per l’ADL d’Agres, Eulàlia
Ribes; d’altra banda, Josep Morera, coordinador de la Xarxa Ecoescoles, va incidir en les
oportunitats que tenen els joves al medi rural i com, mitjançant la cooperació públic-privada, i el
treball en xarxa entre entitats sense ànim de lucre i els centres educatius; i, per últim, va
intervindré Ruth Mateo, coordinadora tècnica de Fademur PV (Federació d’Associacions de
Dones Rurals), va presentar el programa EMTe desenvolupat per aquesta associació i que té
com a objectiu l’apoderament de les dónes al món rural, mitjançant els programes de formació
que coordinen i la consolidació d’una xarxa de dones “Teixint xarxes al món rural”.
Finalitzada la part pràctica, es va iniciar un torn obert de preguntes entre els assistents i una
ronda de discussió, on els equips tècnics dels GAL’s valencians mostraren molt d’interès pels
mecanismes de coordinació i treball en xarxa que s’estava coordinat des d’ARCA i com es
podria arribar a clonar un organisme semblant a la Comunitat Valenciana. Així mateix, va
quedar palesa la voluntat de constituir un organisme autonòmic (més enllà de les federacions
provincials) que actue com a organisme coordinador i promotor de tot el ventall d’activitats,
serveis i jornades que es realitzen des del GAL’s. Per concloure, el president del GAL RMA va
insistir en la necessitat de crear i promoure una entitat que siga capaç de coordinar l’activitat
dels GAL’s valencians mitjançant el treball en xarxa, la innovació i el foment i realització
d’intercanvis territorials en projectes d’èxit.

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.

DIFUS IÓ: Pla de difusió detall at, d ates de reali tz ació , ti pus de material gràf ic utili 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

MEMÒRIA D’ACTIVITATS LEADER
DEL GRUP D’ACCIÓ LOCAL RURAL
MUNTANYA D’ALACANT
2018

ACTES AMB PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA I/O EQUIP TÈCNIC
ASSISTENTS
-

10É ANIVERSARI ASSOCIACIÓ CAMP D’ELX, Elx, 9 de març
STOP AL FOC, Xaló, 10 de maig i Agres, 6 de juny
FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO, organitzat pel CEEI València, Gandia, 23 d’octubre
JORNADA SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT, Agres, 25 d’octubre

PARTICIPANTS
-

TALLER Definició dels serveis específics per a l’enfortiment dels agents de l’ecosistema,
organitzat pel CEEI Alcoi-València, Ontinyent, 22 de juny

FORMACIÓ, JORNADES, TALLERS O CURSOS ESPECÍFICS:
-

PDR, LEADER I FINANÇAMENT EUROPEU
o
o
o
o
o
o

o
o

-

Taller “LEADER en la Comunidad Valenciana: oportunidades para impulsar el
emprendimiento rural”, 22 de febrer, València
Taller “Evaluación y seguimiento de Estrategias de Desarrollo Local”, Madrid, 6
de març
“Grupo de Trabajo sobre Programas de Desarrollo Rural (PDR) y Red Natura
2000”, Madrid, 13 de març
Evento Leader 2018, Cuenca, 4 d’abril
Curs Online "Conoce Todos los Fondos Europeos a tu Alcance", 115 hores,
Febrer – Juny 2018
“Jornada de difusió de les ajudes leader i altres ajudes de la conselleria
d’agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural, Sanet i els
Negrals, 22 de maig de 2018
JORNADA DE FORMACIÓ LEADER, Beneixama, 2 de juny
SEMINARIO: El programa Leader como un instrumento útil para luchar contra
el despoblamiento en las zonas rurales, Castelló, 17 d'octubre

FORMACIÓ SERVEI D’ESTRATÈGIA TERRITORIAL RURAL GVA (VALÈNCIA)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 d’abril
12 d’abril
18 d’abril
24 d’abril
2 de maig
9 de maig
COMITÉ SEGUIMENT PDR, València, 12 de juny
25 de juliol
30 de juliol
12 de setembre
19 de setembre

-

GRUP OPERATIU “VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO, EN LA FASE DE
CLAREO, DE LAS MASAS FORESTALES DE PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS)
REGENERADO POST INCENDIOS FORESTALES”
o
o
o
o

-

TRAMITACIÓ I REGISTRE GAL RMA I FADIT
o
o
o
o
o
o
o

-

-

-

Veure registres

JUNTES DIRECTIVES I ASSEMBLEES GENERALS
o
o
o
o
o
o

-

Registre Associacions, Alacant, 8 de març
Registre Associacions, Alacant, 25 d’abril
Registre Associacions, Alacant, 29 de juny (Actualització JD GAL RMA)
Registre Associacions, Alacant, 6 de juliol (Certificat JD GAL RMA)
Registre Associacions, Alacant, 27 de juliol
Registre Associacions, Alacant, 21 de setembre
Àrea de Foment i Desenvolupament, 23 de novembre

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES
o

-

Sanet i els Negrals, 19 de juny
Pedreguer, 21 d’agost
Manresa, 7 de setembre
Pedreguer, 26 de setembre

Junta Directiva, 14 de febrer, Benimarfull
Junta Directiva, Callosa d’en Sarrià, 28 de març
Junta Directiva, Vall d’Alcalà, 26 de maig
Assemblea General, Vall d’Alcalà, 26 de maig
Junta Directiva, Sanet i els Negrals, 30 d’octubre
Assemblea General, Benimarfull, 17 de novembre

Compromís de Treball de Xarxa i Conveni de Col·laboració amb ASIR (ASOCIACIÓN
PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN RURAL): II TROBADA DE TERRITORIS
LEADER DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 24 d’Octubre
Col·laboració en el programa EMTe de FADEMUR PV (FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE
DONES RURALS DEL PAÍS VALENCIÀ): 4 Tallers de 3 sessions, amb un total de 12
sessions, Setembre – Octubre 2018
1ª TROBADA DONES RURALS DEL PAÍS VALENCIÀ. Biar, 3 de Novembre

“10É ANIVERSARI ASSOCIACIÓ CAMP D’ELX”, ELX, 9 DE MARÇ

“STOP AL FOC”, XALÓ, 10 DE MAIG I AGRES 6 DE JUNY

“FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO”, ORGANITZAT PEL CEEI VALÈNCIA, GANDIA, 23
D’OCTUBRE

JORNADA SOSTENIBILITAT I ACCESSIBILITAT, AGRES, 25 D’OCTUBRE

TALLER “DEFINICIÓ DELS SERVEIS ESPECÍFICS PER A L’ENFORTIMENT DELS AGENTS DE
L’ECOSISTEMA”, ORGANITZAT PEL CEEI ALCOI-VALÈNCIA, ONTINYENT, 22 DE JUNY

TALLER “LEADER EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: OPORTUNIDADES PARA
IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO RURAL”, 22 DE FEBRER, VALÈNCIA

TALLER “EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL”,
MADRID, 6 DE MARÇ

“GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL (PDR) Y RED
NATURA 2000”, MADRID, 13 DE MARÇ

“EVENTO LEADER 2018”, CUENCA, 4 D’ABRIL

JORNADA DE FORMACIÓ LEADER, BENEIXAMA, 2 DE JUNY

SEMINARI: “EL PROGRAMA LEADER COMO UN INSTRUMENTO ÚTIL PARA LUCHAR
CONTRA EL DESPOBLAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES”, CASTELLÓ, 17 D’OCTUBRE

JORNADA DE DIFUSIÓ DE LES AJUDES LEADER I ALTRES AJUDES DE LA CONSELLERIA
D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
22 de maig de 2018

FORMACIÓ SERVEI D’ESTRATÈGIA TERRITORIAL RURAL GVA

GRUP OPERATIU APC
MAIG – SETEMBRE 2018

En el año 2018 y gracias a una convocatoria de subvención realizada por el MAPAMA con
fondos FEADER de la Unión Europea se aprobó la constitución del Grupo operativo
“Valorización y aprovechamiento energético, en la fase de clareo, de las masas forestales de
pino carrasco (Pinus halepensis) regenerado post incendios forestales”.
Esta subvención está destinada a la redacción de un proyecto innovador que podrá ponerse en
marcha a partir del año 2019, participado por 6 entidades de Catalunya , Valencia y Andalucía:
BOSCAT (Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals), líder del proyecto,
Associació per la gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, Asociación de Propietarios
Agroforestales Comunidad Valenciana (AFOCA‐CV), Asociación para el Apoyo Integral de las
Comarcas del Interior, Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant, Associación desarrollo
rural Sierra de Cazorla, con la colaboración de Centre Tecnològic Forestal de Catalunya y las
Proenhec Consultoria Estratègica S.L.

El objetivo principal del grupo es la valorización energética de los residuos forestales que se
generan al realizar clareos en bosques de pino blanco.
Después de un incendio forestal, las masas de pino blanco suelen regenerar espontáneamente
en altísimas densidades. Ante esta situación, realizar clareos para reducir la densidad es
imprescindible para garantizar el correcto desarrollo, la capacidad productiva de madera, el
uso social y aumentar la resistencia y resiliencia de estos bosques ante nuevos incendios
forestales y ante las plagas.
Con los medios actuales, los residuos generados por los clareos, la madera y ramas de
pequeñas dimensiones, no son aprovechables. Por este motivo, se depositan sobre el terreno,
con un fuerte impacto visual sobre la población local y elevando temporalmente el riesgo de
incendio forestal y los posibles daños por insectos xilófagos (plagas).
Como esta es una problemática común que se extiende en toda la cuenca mediterránea, se
decidió presentar un Grupo Operativo para abordar este problema y poder agrupar distintas
entidades que representaran las tres comunidades Autónomas donde el problema está cada
vez más presente.
Así, durante el mes de agosto, se ha hecho una primera reunión en Alicante, para poder poner
en común las realidades de cada territorio en gestión forestal y en concreto de los bosques de
pino carrasco, donde es un problema en todas las partes, por su pobre valor comercial y alto
coste de extracción.

Ilustración 1: Reunión creación de G.O. (Coworking de Pedreguer, Alicante) Fuente: Núria Verdaguer

A parte se han hecho visitas a territorio para ver in‐situ el tipo de masa forestal de los montes
de la zona que comparten la misma realidad en todos los territorios.

Ilustración 2: Visita técnica a la finca de Fontilles, Alacant. Fuente: Jordi Tarradas

Para el próximo mes de setiembre están previstas distintas reuniones para poder acabar de
perfilar la línea de trabajo a seguir i definir las bases del que pueda ser un Proyecto Innovador
en un futuro que traiga una solución técnica eficiente para esta problemática.

En el año 2018 y gracias a una convocatoria de subvención realizada por el MAPAMA con
fondos FEADER de la Unión Europea se aprobó la constitución del Grupo operativo
“Valorización y aprovechamiento energético, en la fase de clareo, de las masas forestales de
pino carrasco (Pinus halepensis) regenerado post incendios forestales”.
Como ya se comentó en la primera nota de prensa, esta subvención está destinada a la
redacción de un proyecto innovador que podrá ponerse en marcha a partir del año 2019,
participado por 6 entidades de Catalunya , Valencia y Andalucía: BOSCAT (Federació Catalana
d'Associacions de Propietaris Forestals), líder del proyecto, Associació per la gestió del
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, Asociación de Propietarios Agroforestales Comunidad
Valenciana (AFOCA‐CV), Asociación para el Apoyo Integral de las Comarcas del Interior, Grup
d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant, Associación desarrollo rural Sierra de Cazorla, con la
colaboración de Centre Tecnològic Forestal de Catalunya y las Proenhec Consultoria
Estratègica S.L.

El objetivo principal del grupo es la valorización energética de los residuos forestales que se
generan al realizar clareos en bosques de pino blanco.
En las reuniones que tuvieron lugar durante el mes de Agosto, se habló de la problemática y se
consensuaron los objetivos del proyecto. Para seguir avanzando, se hizo otra reunión en
Manresa, donde asistieron la mayoría de entidades participantes. En ésta última reunión se
siguió trabajando en la problemática y en las posibles soluciones a plantear e investigar. Se
detallaron más las partes de la memoria y se pusieron de manifiesto las diferentes etapas en
las que se encuentra cada una de las tres comunidades autónomas. Debido a ésta diferencia se
planteó la necesidad de contemplar en el proyecto las diferentes fases de las que debería
constar para dar soluciones aplicables y viables a todas las comunidades.

Ilustración 1: Reunión creación de G.O. (Palau Firal, Manresa). Fuente: Gonzalo Estela

Después de la reunión, se hizo una visita técnica en los bosques del municipio de Avinyó para
ver in‐situ el resultado de algunas actuaciones de clareo de unas masas que se quemaron en el
año 1986 y poder comparar el resultado con otras zonas que también se quemaron pero
donde no ha habido ésta gestión. Se pudo ver en la zona donde se actuó que se estaba
aprovechando parte de ella para silvopastura ya que gracias al clareo se ha recuperado de
forma satisfactoria el sotobosque.
La gestión correcta de los bosques es importante primordialmente para la prevención y control
de incendios y para la prevención de aparición de plagas pero también puede ser útil ya que
puede generar actividades secundarias como sería el ejemplo expuesto anteriormente de la
silvopastura.

Ilustración 2: Visita técnica por los bosques del municipio de Avinyó. Fuente: Núria Verdaguer

En éste mismo mes de setiembre están previstas algunas reuniones más, una en Alicante y
alguna más Manresa para seguir trabajando conjuntamente e ir finalizando la memoria del
Grupo Operativo.
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