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1. Descripció del procés de participació de la comunitat en el
desenvolupament de l’estratègia
La garantia d’implantar un model de desenvolupament territorial exitós i que assoleix
els objectius perseguits sols pot definir-se de forma compartida i consensuada pels
diferents agents del propi territori.
Els plans estratègics tracten de donar coherència a un conjunt de programes i
actuacions a realitzar en un determinat territori, incloent un punt de vista
multidisciplinar que integren estratègies “bottom-up”, presa de decisions conjunta, i
una visió a mitjà-llarg termini.
La iniciativa LEADER requereix el desenvolupament d’un procés participatiu inclusiu
que explore les necessitats locals des d’una perspectiva multisectorial. Els Grups
d’Acció Local (GALs), deuen actuar com entitats que aglutinen a totes les parts
interessades presents en un territori concret.
A l’hora de dinamitzar la participació dels actors presents en un determinat marc
espacial, es deuen establir els mecanismes adequats per assegurar que tots els
col·lectius s’involucren en el procés d’elaboració i desenvolupament de l’estratègia,
inclosos aquells que puga resultar més complicada la seua representació (joves i
dones).
Es per això, que resulta essencial que cada GAL promoga la participació activa dels
ciutadans dels territoris durant tot el procés d’elaboració i implementació de
l’estratègia, quedant representats a través d’entitats públiques i privades. És necessari
generar la suficient massa crítica que permeta incorporar totes les opinions,
percepcions i propostes dels pobladors els territoris, per a que d’aquesta manera
garantir l’enfocament ascendent, de baix cap a dalt, que deuen caracteritzar les
Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP).
Aquests mecanismes de governança territorial (enfocament ascendent, caràcter
holístic i integrador, i visió a mitjà-llarg termini), són els principis que inspiren la present
EDLP de l’associació candidata a GAL “Rural Muntanya d’Alacant 14-20”.
Aquesta associació candidata a GAL, conscient de que un dels factors clau per
assegurar l’èxit de la seua estratègia és la posada en comú i consens dels seus
objectius, i la definició de les seues línies d’actuació, han articulat els mecanismes i
han habilitat les ferramentes necessàries per a facilitar la participació i implementació
dels diferents actors del territori que integra l’àrea d’influència d’aquesta candidatura a
GAL.
L’EDLP que ha elaborat Rural Muntanya d’Alacant es bassa en els tres pilars bàsics
en els que ha de fonamentar-se qualsevol procés participatiu i d’empoderament de la
ciutadania:
1. Formació.
2. Informació.
3. Desenvolupament de capacitats en els processos de decisió.
Amb l’objectiu de crear estructures de participació que siguen capaces de prendre
decisions consensuades adaptant-se als escenaris d’incertesa.
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L’esquema del procés que segueix aquesta EDLP ve reflectit en la figura anterior, i
desenvolupa els principis de Formació, Informació i Desenvolupament de capacitats en
els processos de decisió, anteriorment mencionats. Tal i com s’observa, durant el
disseny de l’estratègia, s’ha dut a terme un procés de comunicació continu i obert a
tots els actors implicats.
Fase d’inici i desenvolupament.
Mecanismes per a la identificació dels diferents agents.
La identificació i incorporació dels actors del territori es va dur a terme mitjançant la
celebració d’una sèrie de jornades i xerrades, a les que varen ser convocades tant
entitats públiques com les privades presents en el territori, fent extensible les
convocatòries a tots aquells ciutadans i ciutadanes que desitjaren involucrar-se a títol
individual en el procés.
Perquè la convocatòria de les diferents xerrades resultés un èxit, es va contactar amb
les administracions locals perquè estes contactaren a la vegada amb tot el teixit
associatiu existent en el seu municipi.
Cal mencionar la tasca, que durant els mesos previs a la publicació de l’Ordre 5/2016,
d’11 d’abril, va realitzar el Centre Rural d’Informació Europea (CRIE). La finalitat
d’aquestes xerrades era la de promoure en el territori valencià una campanya
informativa amb l’objectiu de realitzar una comunicació inicial del procés que anava a
iniciar-se, a la vegada de recuperar la memòria de processos anteriors. El calendari
d’aquestes activitats dutes a terme pel CRIE en la zona corresponent a Rural
Muntanya d’Alacant, varen ser les següents:
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5 de novembre de 2015

Jornada informativa en Agres.

28 d’abril de 2016

Xerrada informativa en Agres.

3 de maig de 2016

Xerrada informativa en Parcent.

10 de maig de 2016

Xerrada informativa en Vall de Gallinera.

17 de maig de 2016

Xerrada informativa en Sella.

En aquestes xerrades i jornades informatives es va fer especial menció a tres
qüestions essencials:
•

L’esperit del programa LEADER.

•

La necessitat de generar estructures de participació en els territoris, amb la
voluntat de vertebrar-los i estendre la seua actuació més allà del programa
LEADER.

•

Explicar exemples d’èxit d’estructures i projectes d’etapes anteriors.

Posteriorment, i una vegada constituïda la candidatura a GAL, en el territori d’acció de
Rural Muntanya d’Alacant, es varen realitzar una sèrie de sessions informatives, baix
el títol “Participació ciutadana i futur territorial. Mesures LEADER-PDR i estratègies de
desenvolupament”, per tal d’acabar de localitzar els actors locals i futurs prescriptors
del procés. El calendari de sessions va ser el següent:
3 de novembre de 2016

Jornada informativa Xaló.

4 de novembre de 2016

Jornada informativa Sanet i Negrals.

8 de novembre de 2016

Jornada informativa Sella.

9 de novembre de 2016

Jornada informativa Benifato.

15 de novembre de 2016

Jornada informativa Castell de Castells.

1 de desembre de 2016

Jornada informativa Beneixama.

7 de desembre de 2016

Jornada informativa Benilloba.

15 de desembre de 2016

Jornada informativa Planes.
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Altres tipus d’activitats que es varen dur a terme per tal d’afermar relacions entre els
habitants de les diferents comarques que integren el territori GAL de Rural Muntanya
d’Alacant, i identificar nous actors que pugueren anar sumant-se al futur procés de
posada en marxa de l’EDLP, varen ser la celebració de dues trobades d’intercanvi
d’experiències i de propostes de desenvolupament rural.

4 de febrer de 2017

I Jornada d’intercanvi – Marina Alta.

11 de febrer de 2017

II Jornada d’intercanvi – Comtat.

La primera de les trobades, anava encaminada a conèixer experiències d’èxit lligades
al desenvolupament local i territorial de la comarca de la Marina Alta. Un total de 21
persones, assistiren i gaudiren d’aquesta enriquidora activitat.
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A la segon de les trobades intercomarcals, van participar 26 persones. Aquesta tenia
com objectiu visitar iniciatives i experiències de la comarca del Comptat.
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A banda de les sessions presencials realitzades durant tota la fase d’identificació i
incorporació d’actors al procés, s’ha dut a terme un contacte directe amb tots els
prescriptors de procés, per a d’aquesta forma facilitar en tot moment la informació de
forma divergent/convergent, d’anada i tornada, que resulta tant necessària en aquests
tipus d’estratègies.
Es per això que es varen habilitar diferents vies de comunicació per tal de facilitar la
difusió de la informació, el calendari i anunci de sessions i activitats, i totes les
notificacions rellevant per al correcte desenvolupament de l’elaboració de l’EDLP:
•

Correu electrònic, com a canal oficial mitjançant el qual s’han realitzat les
comunicacions.

•

Grups de Whatsapp entre la Junta Directiva i els membres de l’Assemblea.

•

Perfils de Facebook de les entitats que formen el GAL, i el propi perfil de
l’associació Rural Muntanya d’Alacant, en el que s’han anat realitzant
publicacions sobre les sessions i s’ha distribuït la informació d’interès, per a
poder
arribar
de
forma
més
oberta
a
tota
la
ciutadania.
https://www.facebook.com/galruralmuntanyadalacant/
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•

Google Drive, com a lloc d’emmagatzemament de tota la documentació que
s’ha anat generant, i el link d’accés a la ubicació de la documentació es va
facilitar a tot aquell que ho sol·licités.

•

Blogs
i
pàgines
de
descàrrega
galruralmuntanyadalacant.blogspot.com/

de

documents

generats.

Ferramentes per assegurar la participació de les dones i els joves.
L’Associació Rural Muntanya d’Alacant, ha tingut en compte, des de la seua
constitució, la necessitat d’aconseguir la implicació de dos dels sectors més
vulnerables de les zones rurals: les dones i els joves.
És per això que, als estatuts de l’associació es contempla, en l’apartat d’objectius i
finalitat, la voluntat d’impulsar i fomentar accions dirigides a la millora de la qualitat de
vida i l’ocupació d’aquests col·lectius.
A més a més, es contempla la futura creació d’una mesa sectorial de dones i altra per
a joves, per tal de treballar conjuntament i canalitzar les aportacions del sector a
l’activitat del GAL.
Dinàmiques de participació i tipologia de les mateixes per a realitzar l’anàlisi DAFO,
l’examen de necessitats i el potencial de la zona, amb el disseny d’objectius, i el pla
d’acció.
Per a completar l’anàlisi DAFO, realitzar l’examen de necessitats i potencial de la
zona, i dissenyar els objectius de l’estratègia i definir el seu pla d’acció, l’associació
Rural Muntanya d’Alacant va dur a terme una sèrie de processos participatius que es
centren en tres tipologies: sessions participatives amb la dinàmica del World Cafè,
sessions de treball dels grups territorials, i entrevistes personals. Tots els processos
participatius que han permès obtenir dades qualitatives han sigut contrastats amb les
dades estadístiques estretes de les fonts oficials, i contrast per visita presencial al
municipi o contacte directe amb tècnics municipals i responsables polítics.
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World Café
Rural Muntanya d’Alacant va apostar dinamitzar les sessions participatives amb un
tipus de metodologies que aporten un valor afegit als processos participatius: les
metodologies apreciatives. Les metodologies apreciatives configuren un grup de
ferramentes basades en l’enfocament generatiu. Aquest plantejament utilitza els
recursos de les persones i organitzacions, els seus valors i habilitats per afrontar
dificultats i/o desafiaments i innovar. Ajuda a les persones, comunitats i organitzacions
a participar en una orientació positiva, focalitzant-se en la possibilitat, els recursos,
l’aprenentatge i en la creativitat allunyant-se de les posicions – algunes vegades
paralitzants – centrades en les mancances i els problemes.
Les metodologies apreciatives tenen la finalitat de generar processos de diàleg amb
l’objectiu d’aconseguir consensos, facilitar la presa de decisions i reformular les
relacions. Es tracta de generar diàlegs transformadors de manera que de forma
deliberada i cooperativa es dibuixen aquells escenaris que desitgem. Aquests diàlegs
tenen la capacitat de ser efectius en relació amb el canvi, ser inclusius amb totes amb
totes les persones participants, reconèixer i recuperar els recursos, i promoure la
intel·ligència col·lectiva i les innovacions necessàries per incrementar, així, la
convivència i l’efectivitat en les temàtiques considerades.
Entre les diferents dinàmiques apreciatives, es va optar per la dinàmica participativa
del World Café, la qual tracta de recrear un procés natural com el que comunament
realitzem amb els nostres familiars, amics, companys, etc.: asseure’ns al voltant d’una
taula a parlar.
El World Café és una metodologia que possibilita la creació de xarxes informals de
conversa i aprenentatge social, afavorint la comunicació i l’intercanvi d’experiències
entre un ampli nombre de persones sobre qüestions rellevants per a una organització
o comunitat. Es tracta d’una dinàmica organitzada a voltant a converses entre individus
sobre temes d’interès per a ells, en les que la participació de tots, contribueix a la
construcció d’un coneixement, així com idees i propostes d’acció compartides.
És un procés creatiu i col·laboratiu, en el que els grups van generant i construint de
manera compartida el seu propi coneixement de forma que les aportacions de cada
participant es van articulant de forma estructurada, organitzada i compartida.
La metodologia s’articula a través d’una conversació en la que la gent canvia de taula
entre les rondes, permitent la creació d’una xarxa de connexions que es dibuixen en
un curt període de temps. Els principis que caracteritzen aquesta ferramenta són els
següents:
1. Identificar el propòsit.
2. Generar un espai acollidor, en el que els participant es senten lliures per a
oferir les seues opinions.
3. Explorar assumptes importants: selecció de preguntes poderoses, que siguen
rellevants a les preocupacions amb el grup i que capten l’energia col·lectiva, la
introspecció i l’acció. Les preguntes deuen afavorir una perspectiva positiva i
apreciativa.
4. Motivar la contribució de tots els participants en la conversa.
5. Connectar les diferents perspectives que apareguen.
6. Escoltar de forma conjunta.
7. Recollir i compartir els descobriments col·lectius, de manera que es recullen les
conclusions més importants.
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El diàleg de les sessions participatives dutes a terme per Rural Muntanya d’Alacant es
va articular entorn a una sèrie de qüestions que varen permetre extractar i incorporar a
l’estratègia les percepcions dels habitats del territori pel que fa a debilitats, amenaces,
fortaleses i potencialitats, la qual cosa va contribuir a concretar l’examen de
necessitats i potencial de la zona, i a definir de forma consensuada els objectius i línies
d’actuació de l’estratègia; aportacions que serien posteriorment completades amb les
entrevistes i sessions de treball amb els grups territorials.
Previ a les sessions pròpiament participatives, i recuperant els principis bàsics en els
que es fonamenta aquesta EDLP de formació, informació i empoderament de la
ciutadania, es va realitzar una sessió informativa-formativa a Castell de Castells amb
la finalitat d’explicar l’estat d’elaboració de l’EDLP, quines anaven a ser les passes
següents, i quina anava a ser la dinàmica a segui per a les següents sessions
participatives.
22 de desembre de 2016

Jornada informativa/formativa en Castell de Castells.

Darrerament, es varen realitzar quatre sessions participatives obertes a tot aquell que
tingués interès de participar en elles, i es va convocar personalment a tots els
representants de les entitats públiques i privades que formen part de Rural Muntanya
d’Alacant.
Les preguntes que varen ser formulades en estes sessions, i a partir de les quals es va
establir la conversa dels participants de les diferents sessions varen ser les següents:
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•

Com seria el territori GAL que desitges dins de 5 anys?

•

Quines actuacions han propiciat la construcció d’eixe espai territorial desitjat?

•

Quines estructures, mecanismes i protagonistes creus que han possibilitat
l’impuls i desenvolupament d’aquestes actuacions?
Data

2 de gener de
2017

12 de gener de
2017

13 de gener de
2017

17 de gener de
2017

Lloc de
celebració

Beneixama

Tormos

Benilloba

Relleu

Nº de
participants

Perfil dels participants

16

Representants públics,
representants i membres
d’associacions i altres entitats
privades, tècnics municipals,
ciutadans interessats.

16

Representants públics,
representants i membres
d’associacions i altres entitats
privades, tècnics municipals,
ciutadans interessats.

24

Representants públics,
representants i membres
d’associacions i altres entitats
privades, tècnics municipals,
ciutadans interessats.

16

Representants públics,
representants i membres
d’associacions i altres entitats
privades, tècnics municipals,
ciutadans interessats.
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Una vegada extretes totes les aportacions realitzades en les quatre sessions, es va
realitzar la posada en comú de totes les conclusions en dues jornades diferents: una
per a les comarques del Comtat, L’Alcoià i L’Alt Vinalopó, i l’altra per a les comarques
de la Marina Alta i la Marina Baixa. Aquestes sessions de convocatòria oberta a tota
persona interessada, tenien la finalitat de donar a conèixer quines havien sigut les
aportacions que els participants dels World Cafè realitzats, i obrir un diàleg perquè qui
vulguera pogués puntualitzar qualsevol de les idees presentades.
31 de gener de 2017

Jornada presentació de conclusions en Beniarrés.

7 de febrer de 2017

Jornada presentació de conclusions en Xaló.
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A continuació s’adjunten les conclusions dels World Café celebrats als quatre
municipis anteriorment indicats. En la següent figura s’indica quines aportacions varen
sorgir en cadascuna de les sessions, i amb quina incidència i reiteració varen anar
apareixent, de manera que:
(Be): significa que va aparèixer en Beneixama.
(T): significa que va aparèixer en Tormos.
(Bll): significa que va aparèixer en Benilloba.
(R): significa que va aparèixer en Relleu.
(*): Incidència mitjana.
(**): Incidència elevada.
Quan a les aportacions no apareix cap signe d’incidència es deu a que aquestes
aportacions apareixen durant el procés però no de forma reiterada.
La repetició d’idees permet identificar quines d’eixes línies són més comunament
compartides pels participants i quines d’elles poden ser prioritàries.

CONCLUSIONS WORLD CAFÉ – RURAL MUNTANYA D’ALACANT
1. Com seria el territori GAL que desitges dins de 5 anys?
Aportacions

On

Incidència

Un territori poblat, amb les cases plenes, i amb gent jove
vivint en ell.

(Be) (Bll)
(R)

(*)

Un territori que creix de forma sostenible

(Be)

Un territori ben comunicat i amb un bon servei de
transport públic.

(Be) (Bll)
(R)

Un territori que ofereix en els seus municipis els serveis
públics bàsics: escola, metge i farmàcia, bancs i transport.

(Bll)

Un territori amb serveis per als majors i que garanteixca
una bona atenció.

(Be) (T)
(Bll)
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(*)

Un territori verd, sostenible, que aposta per les energies
renovables i l’adequada gestió dels recursos propis
(aigua, sòl, etc.).

(Be) (T)
(Bll) (R)

(*)

Un territori que comparteix recursos i serveis.

(Be) (T)
(Bll) (R)

(**)

Un territori col·laboratiu, inclusiu i igualitari. Un territori
socialment vertebrat.

(Be) (T)
(Bll)

Un territori que protegeix i conserva el seu entorn i el seu
paisatge.

(Be) (T)
(Bll)

Un territori que mira al passat i aprèn d’ell per a projectar
el seu futur.

(Bll) (R)

Un territori que posa en valor els seus propis recursos i
s’estima.

(Be) (R)

Un territori que s’auto-abasteix i s’autogestiona.

(T) (Bll)

Un territori amb un sector agrícola rentable i productiu,
que ofereix un treball digne, . ben valorat i ben retribuït

(Be) (T)
(Bll) (R)

(*)

Un territori que ofereix un producte turístic sostenible
potent, que genera ocupació, i que integre i afavoreixca
altres sectors.

(Be) (T)
(Bll) (R)

(*)

Un territori amb un teixit productiu diversificat: agricultura,
ramaderia, hostaleria, artesania, indústria i turisme.

(R)

Un territori unit, viu, alegre, optimista i amb oportunitats.
Un territori amb gent activa i participativa.

(Be) (T)
(Bll)

(*)

(Bll)

(*)

Un territori que conserva la seua identitat, i que sap
reconèixer i posar en valor la singularitat dels seus
municipis.

(Be) (Bll)

Un territori que aposta per la cultura i la formació.

(Be) (Bll)

Un territori que posta per l’ecològic, sostenible i de
proximitat (agricultura, gastronomia, artesania).

(Bll) (R)

Un territori lliure de contaminants i amb xicotetes
indústries sostenibles.

(Be) (T)
(Bll)

Un territori bonic, que manté i posa en valor tot el seu
patrimoni.

(Be) (T)
(Bll) (R)

Un territori connectat a través de senders i xarxes
pecuàries.

(Be) (T)
(Bll) (R)
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2. Quines actuacions han propiciat la construcció d’eixe espai territorial desitjat?
Aportacions

On

Incidència

FORMACIÓ
Fomentar la implicació de la comunitat educativa.

(R)

Fomentar la realització d’escoles taller d’oficis tradicionals.

(Bll)

Realització de tallers que ajuden a difondre pràctiques
tradicionals en el sector agrícola.

(T)

Establir plans formatius per als productors del sector
primari.

(Bll) (R)

Millora qualitativa de l’educació cívica a través de talers i
cursos.

(Be)

Establir un cicle de jornades i tallers formatius itinerants.
(ex.: “vía campesina”).

(R)

FIXAR POBLACIÓ
Fomentar la rehabilitació d’habitatges.

(R)

Crear un “banc d’habitatges”, mitjançant la creació d’una
base de dades que recullga la informació dels immobles
disponibles, que puguen posar-se a disposició d’altres
pobladors a través d’un lloguer social.

(Bll) (R)

Recolzar les iniciatives de la gent jove, per evitar que els
joves qualificats se’n vagen del territori.

(Be)

Crear llocs de treball lligats a l’agricultura i al turisme, per
a mantenir la població.

(T)

QUALITAT DE VIDA I BENESTAR SOCIAL
Millorar infraestructures i serveis, de manera que es
garanteixca cobrir les necessitats del dia a dia dels
habitants.

(Be) (Bll)

Mancomunar/compartir recursos i serveis.

(Be) (T)

Millorar les infraestructures i vies de comunicació entre els
pobles.

(Be)

Millorar la connexió entre els diferents pobles mitjançant
l’abastiment d’una xarxa de transport públic, que ofereixca
un servei acord amb les necessitats reals (trajectes,
horaris, freqüències, etc.).

(Be) (Bll)
(R)

Dotar de serveis encaminats a facilitar la vida de la
població major: residències, centres de dia, servei de

(Be) (T)

98

(*)

transport que els trasllade, etc.

(Bll)

Elaborar plans d’igualtat de gènere i realitzar estudis de la
situació de la dona en el món rural, que incorporen
mesures per a facilitar la participació de la dona.
Habilitar una centra de compres mancomunada.

(Be) (Bll)

Ajudes en el transport per a joves universitaris.
que

(*)

(Bll)

Fomentar l’ús de noves tecnologies.

Habilitar mecanismes
burocràtiques.

(Bll) (R)

faciliten

les

(Bll)
gestions

(R)

OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Inversions, col·laboracions
Ajuntaments.

i

treball

per

part

dels

(Be)

Fomentar la instal·lació de xicotetes indústries que siguen
innovadores i respectuoses amb el medi ambient.

(Be)

Fomentar la creació de xicotetes empreses y/o
cooperatives de serveis: de neteja, energètiques, de
serveis a majors, de transport, d’eco-turisme, etc.

(Be) (T)
(Bll) (R)

Fomentar el ús de les noves tecnologies per afavorir,
entre altres, la venta dels productes locals.

(Be)

Apostar per una agricultura i ramaderia ecològica i de
qualitat, aprofitant els recursos naturals existents en el
territori (ex.: pinyons, orenga, etc.).

(Be) (T)
(Bll)

Fomentar el cooperativisme en l’agricultura, que ajude a
obtenir millors rendiments, i que aposte per una
agricultura sostenible/ecològica.

(Be) (T)
(R)

Potenciar la indústria agroalimentària, facilitant processos
primaris de transformació compartits (forns i obradors,
escorxadors mòbils, etc.), i la comercialització dels seus
productes, com productes de qualitat.

(Be) (T)
(Bll)

Evitar l’abandó de camps a través d’iniciatives com la
creació de bancs de terres, el foment d’horts escolars i
d’oci, etc.

(Be) (Bll)
(R)

Fomentar les iniciatives locals de desenvolupament de
projectes sostenibles a llarg termini, de proximitat y de
xicoteta escala.

(Be) (Bll)

Fomentar un turisme rural sostenible i de qualitat, que
integre els diferents sectors: medi ambient, agricultura,
indústria, basat en las vivència d’experiències. (ex.:

(Be) (T)
(Bll)
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(*)

turisme de flor de cirerers, ametlers i tarongers).
Dotar d’infraestructures per a poder oferir un turisme de
qualitat (ex.: habilitar oficines de turisme; millora de
l’aeròdrom Biar-Beneixama; major oferta hostalera; etc.)

(Be) (R)

Fomentar la creació de noves rutes turístiques, com la
d’una xarxa de senders locals i rutes ciclistes, recuperant
camins històrics, que connecten els recursos naturals i
patrimonials amb la gastronomia dels territoris, aprofitant
sendes existents o vies pecuàries.

(Be) (T)
(Bll) (R)

Creació d’un centre d’educació ambiental, que facilite
informació i recursos de tot el territori, que promoga la
declaració de parcs naturals i zones protegides, i que
impulse el turisme sostenible en la zona.

(R)

(*)

Fomentar les activitats esportives de muntanya i de
contacte amb la natura, i habilitar espais per a l’oci (ex.:
pantà de Relleu).

(T) (R)

(*)

Crear llocs de treball amb el manteniment de les zones
forestals i rutes i senders.

(T)

Promoció dels productes locals, aportant un valor afegit,
per a que actuen a la vegada com a reclam turístic.

(Be) (T)

Fomentar les compres en els propis pobles i crear mercats
de proximitat, en els que poder comercialitzar els
productes locals.

(Be) (T)
(Bll)

(*)

Crear, a través de les cooperatives, una bona estructura
comercial, i establir uns bons plans de màrqueting, que
ajuden a comercialitzar els productes locals.

(Bll) (R)

(*)

Creació d’una marca de qualitat comú del territori
aplicable a l’agricultura, serveis, turisme, etc.

(Be) (T)
(Bll) (R)

(*)

Potenciar els productes que s’acullen baix aquesta marca
comú, acudint a esdeveniments i feries expositives.

(Bll)

Realització de campanyes de conscienciació dirigides als
habitants del territori, en especial, a la població més jove,
que ajuden a fomentar els valors, productes i recursos
propis, i milloren el seu optimisme i visió positiva del seu
territori.

(Be) (R)

(*)

Promocionar, posar en valor i potenciar el territori rural, i
els recursos culturals, patrimonials, etnològics, etc.

(Be) (Bll)

(*)

Crear una oferta cultural compartida entre els diferents
pobles, que possibilite l’encontre, que siga difosa de forma
adequada, lligada a un servei de transport públic (teatre,

(Be) (R)

(*)

PROMOCIÓ TERRITORIAL
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música, poesia).
Habilitar connexions i corredors entre les zones de costa i
d’interior.

(T)

Utilitzar mecanismes no convencionals de gestió del
territori: custòdia del territori.

(Bll)

Proporcionar les ferramentes necessàries per a fomentar
que els habitants d’un municipi es constitueixen com a
dinamitzadors turístics del mateix.

(Be)

PARTICIPACIÓ I SOSTENIBILITAT TERRITORIAL
Crear espais que fomenten i propicien l’intercanvi d’idees i
experiències, a mode d’assemblees populars.

(Be) (Bll)

Fomentar l’esperit participatiu col·lectiu, educant per a la
participació.

(Be)

Fomentar l’associacionisme i la col·laboració entre
associacions (ex.: creació d’una Associació d’Amics de la
Poesia de caràcter comarcal).

(Be)

Crear una plataforma/coordinadora supramunicipal públicprivada que permeta fixar objectius, diagnosticar
problemes i unificar iniciatives que possibiliten assolir els
objectius i resoldre els problemes detectats.

(R)

Crear una xarxa de municipis que cooperen amb el GAL.

(Bll)

Foment de l’ús d’energies renovables, emprant els
avantatges tecnològics que permeten integrar la generació
d’energies renovables amb l’entorn.

(Be) (T)
(Bll) (R)

Fomentar l’ús de la biomassa, a través de la creació
d’incentius per a la substitució de calderes.

(Bll)

Conservació i regeneració de zones forestals.

(Be) (R)

Millorar la conservació del medi ambient, mitjançant la
creació de reserves que permeten mantenir la diversitat
de la flora i de la fauna, i el paisatge (ex.: declarar la Serra
d’Aitana com Parc Natural).

(Be) (T)
(R)

Potenciar un creixement sostenible dels municipis, evitant
la dispersió de cases.

(Be) (T)

Fomentar la construcció i rehabilitació d’habitatges i
edificis que integren paràmetres bioclimàtics.

(Bll)

(*)

(*)

3. Quines estructures, mecanismes i protagonistes creus que han possibilitat
l’impuls i desenvolupament d’eixes actuacions?
Aportacions

On
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Incidència

PROTAGONISTES
Ciutadania.
Administracions
Conselleries.

(T) (R)
públiques:

Ajuntaments,

Diputacions,

(Be) (T)
(R)

(*)

Associacions: d’empresaris, d’oci, ONGs, culturals,
ambientals, sindicats de productors i consumidors, etc.

(Be) (T)
(Bll)

(*)

Cooperatives.

(Be) (T)
(Bll) (R)

Entitats i empreses privades i nous emprenedors.

(T) (R)

Empreses públiques.

(T)

Persones interessades en posar en marxa projectes
impulsats per fons europeus.

(Be)

Persones jubilades i pre-jubilades, font d’experiència i
saviesa.

(Be)

Joves.

(T)

Joves agricultors.

(T)

Consell Agrari.

(T)

Regidories d’agricultura.

(R)

OCAPAs

(R)

GAL fort i participatiu, que actue com a dinamitzador del
territori.

(Bll)

Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

(R)

Comunitat educativa.

(R)

MECANISMES
Telecomunicacions.

(Bll)

Subvencions i ajudes.

(Be) (R)

Educació en valors.

(T)

Optimisme.

(T)

Formació e informació.

(Bll) (R)

Serveis mancomunats.

(Bll)
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(*)

ESTRUCTURES
Espais que permeten l’encontre i intercanvi d’opinions.
Sistemes i xarxes per a compartir la informació i difondrela a nivell local.
Transport públic subvencionat.

(Bll)
(Bll) (R)
(Bll)

Grups de consum i venta directa.

(Bll) (R)

Plataforma/coordinadora públic-privada.

(R)

Una altra iniciativa que va sorgir a títol individual a partir d’un dels municipis integrants
d’aquest territori LEADER, va ser la celebració d’un World Cafè en Beneixama. Les
conclusions del mateix varen ser agrupades en cinc temàtiques: indústria i artesania,
comerç i serveis, qualitat de vida, cultura i futur.
Data

Lloc de
celebració

Nº de
participants

Perfil de los participants

12 de febrer
de 2017

Beneixama

10

Representants
d’associacions i ciutadans
interessats.
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CONCLUSIONS WORLD CAFÉ – BENEIXAMA
Indústria i artesania
Recuperar sabers tradicionals (ex.: elaboració de sabó natural).
Impulsar canals de venta i distribució de productes locals: vi, oli, embotit, figatells,
herbero, etc.
Fomentar el cooperativisme, l’associacionisme i la relació amb altres països per tal
d’afavorir la venta dels productes locals.
Comerç i serveis
Crear una associació de comerciants i grups de consum.
Fomentar la venta per internet i donar la formació necessària per a poder fer-ho.
Promocionar els productes i recursos locals (artesania, gastronomia, patrimoni
natural i cultural, vies verdes i senders).
Afermar a la gent en el territori.
Crear una programació d’activitats culturals diversa, que integre diferents tipologies
d’art.
Fomentar activitats per a la gent jove que es puguen desenvolupar en zones
comuns com biblioteques, sales polivalents.
Impulsar una escola d’adults compartida amb altres pobles que afavoreixca una
formació qualificada.
Qualitat de vida
Millorar el servei de telecomunicacions.
Oferir un servei mancomunat de qualitat per a les persones grans (ex.: centre de
dia).
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Millorar el servei de transport (autobusos, carpooling, etc.).
Fomentar l’optimisme en el territori.
Cultura
Aprofitar el gran teixit associatiu cultural per impulsar la col·laboració enter les
associacions i organitzar una oferta cultural forta, perquè no condicione l’assistència
als actes una vessant política que ho organitze.
Futur
Fomentar la participació ciutadana.
Fomentar la implicació en tots els processos de la gent jove a través de voluntaris
que sàpiguen transmetre la importància de la seua participació.
Fomentar la implicació en els processos de la gent gran.
Desenvolupar experiències pilot.

Sessions dels Grups de Treball Territorials
Juntament amb les sessions participatives realitzades amb la dinàmica del World Café,
i de forma paral·lela a aquestes, es varen realitzar diferents sessions de treball per
grups territorials:
•
•
•
•

Grup de treball territorial 1: L’Alt Vinalopó (Valls de Mariola).
Grup de treball territorial 2: L’Alcoià-El Comtat.
Grup de treball territorial 3: La Marina Alta.
Grup de treball territorial 4: La Marina Baixa.

Aquestes sessions de treball eren sessions obertes a tot aquell interessat. A banda,
quedaren convocades cadascun dels representants de les entitats públiques i privades
de Rural Muntanya d’Alacant. Es va decidir treballar per grups territorials degut a
l’extensa superfície d’aquesta zona LEADER.
S’establiren tres rondes de sessions, tres per cada grup de treball territorial,
celebrades en diferents municipis, tal i com queda reflectit a la següent taula, i en les
que varen participar un total de 123 persones:
SESSIONS DELS GRUPS DE TREBALL TERRITORIAL
RONDA
I

II

III

L’Alt Vinalopó

L’Alcoià-El Comtat

La Marina Alta

La Marina Baixa

15/12/2016

21/12/2016

21/12/2016

20/12/2016

Biar

Benimarfull

Parcent

Benimantell

28/12/2016

03/01/2017

03/01/2017

11/01/2017

Biar

Benasau

Benidoleig

Benifato

01/02/2017

15/02/2017

14/02/2017

13/02/2017

Biar

L’Orxa

Alcalalí

Confrides
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L’Alt Vinalopó.

L’Alcoià – El Comtat.
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La Marina Alta.
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La Marina Baixa.
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Les conclusions d’aquests Grups de Treball Territorial apareixen annexades al final del
present punt 4 de l’EDLP.
Entrevistes
Una altra de les ferramentes utilitzades per a recopilar informació rellevant i incorporar
les percepcions dels actors del territori, ha sigut la realització d’entrevistes qualitatives.
En total, es varen realitzar 19 entrevistes individuals, que queden recollides en la taula
dels annexos (Capítol 4).
Per realitzar les entrevistes es va utilitzar un guió amb caràcter de model de referència.
L'objectiu de les entrevistes era el de desenvolupar una entrevista oberta, molt oberta,
on les qüestions del model inicial podien anar ajustant-se a la persona entrevistada i
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aquells camps que coneixia millor, i per tant, on podia donar informació de major
interès.
Amb aquest enfocament, s’ha pretès realitzar entrevistes on els entrevistats pogueren
fer reflexions i propostes, deixant un marge d’adaptació a les característiques de
cadascun dels entrevistat, a la seua activat o àrea de coneixement. El guió de partida
ha inclòs les qüestions que apareixen en el següent requadre:
QÜESTIONS – GUIA DE LES ENREVISTES REALITZADES
0. Recollida de dades personals bàsiques: nom, edat i altres.
1. Quina vinculació té amb el municipi on resideix o desenvolupa la seua activitat?
2. Quina és la seua formació i experiència professional?
3. D’haver desenvolupat algun projecte, quin va a ser el motiu que va justificar-ho?
4. Quina ha estat l'evolució de l'establiment o negoci?, La tipologia de serveis que
ofereix?, La procedència dels clients?, Les perspectives de futur del negoci i el
sector a la zona?, etc.
5. Com és l'activitat socioeconòmica al poble?, Com valora el present i el futur de
l'activitat econòmica i de la vida al poble i la comarca?
6. Quins pensa són els principals recursos del poble i la zona?
7. Pot destacar els principals problemes que pateix el poble i la zona?
8. Coneix alguns negocis o serveis que podrien instal·lar-se al poble?
9. Què pensa que podria fer-se per millorar l'estructura productiva de la zona?
10. Té algunes propostes per millorar la qualitat de vida dels residents a la zona?

Mecanismes per a la integració en l’EDLP dels resultats assolits durant els processos
participatius duts a terme en aquesta fase.
Els resultats dels processos participatius duts a terme en la fase inicial i de
desenvolupament de l’estratègia han quedat integrats de forma adequada en la
definició d ela mateixa, de manera que les dades estadístiques i informació
quantitativa procedent de fonts oficials i qüestionaris realitzats a cadascuna de les
entitats municipals que constitueixen el territori GAL de Rural Muntanya d’Alacant, ha
sigut articulada i complementada amb els resultats de les sessions de World Café, les
sessions de treball dels grups de treball territorial, i les entrevistes qualitatives, per a
d’aquesta manera:
·

Completar l’anàlisi DAFO del territori GAL.

·

Completar l’examen de necessitats i potencial de la zona.

·

Dissenyar de manera consensuada els objectius a assolir per l’EDLP.

·

Proposar les línies d’actuació que constituiran el pla d’acció.

Fase de seguiment.
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Un dels punts més importants de qualsevol estratègia, i que sòl ser la gran oblidada,
és la fase de seguiment, control i avaluació. És per això, que resulta necessari
contemplar en la definició de l’EDLP les ferramentes necessàries per a que les línies i
accions establertes en la mateixa s’implementen de la forma més adequada possible
per així poder assolir els objectius preestablerts de forma consensuada, i poder
adaptar-se als escenaris d’incertesa.
En aquest sentit, Rural Muntanya d’Alacant, entén que el procés participatiu i
d’implicació dels actors i ciutadans i ciutadanes del territori, no finalitza amb la redacció
de l’EDLP, sinó que aquest procés ha de ser la base del desenvolupament, seguiment
i avaluació de l’estratègia.
Mecanismes per a la integració dels diferents agents.
La Junta Directiva del l’Associació Rural Muntanya d’Alacant, com a òrgan de
representació de l’associació, serà la responsable de garantir durant el període de
desenvolupament de l’estratègia un flux bi-direccional de la informació, que a més a
més haurà de ser convergent-divergent.
La Junta Directiva del GAL continuarà duent a terme una tasca informativa i de
dinamització de la massa crítica sorgida durant la fase anterior. Per a fer-ho efectiu,
emprarà els següents mecanismes:
•

Convocatòria de les pertinents assemblees del GAL.

•

Xerrades informatives concretes.

•

Manteniment dels canals de comunicació preestablerts durant la fase d’inici i
desenvolupament de l’elaboració de l’estratègia: correu electrònic, perfil de
Facebook del GAL, emmagatzemament online habilitat en plataforma Google
Drive.

•

Dinamització de les meses sectorials.

D’aquesta manera, tot aquell ciutadà o ciutadana o nova entitat que volguera sumar-se
al procés o estar-ne informat, tindrà la possibilitat d’estar assabentat de les passes que
es van donant.
La continua i clara informació que es trasllade des del GAL servirà, d’entre altres, per a
donar garantia del funcionament del propi GAL, com a mètode d’assegurar la
transparència en la presa de decisions.
A més a més, per a que les decisions que es prenguen en les sessions de la Junta i de
l’Assemblea siguen les acceptades de manera consensuada, i totes les persones
constituents puguen exercir el seu dret a vot amb igualtat de condicions, la Junta
Directiva facilitarà la formació necessària per a que tots els dubtes que poden sorgir al
voltant d’un tema determinat queden resolts, i cada representant puga exercir el seu
dret a vot amb plenitud.
Ferramentes per assegurar la participació de les dones i dels joves.
La participació de les dones i els joves en la fase de seguiment de la implementació de
l’estratègia es durà a terme mitjançant la creació i consolidació d’una mesa sectorial
per a cadascun dels sectors.
Aquetes meses sectorials funcionaran de igual manera que la resta de meses
sectorials previstes: reunions periòdiques per a realitzar un anàlisi dels avanços que
van fent-se en el marc de l’estratègia en el seu sector, i com es veuen reflectits els
mateixos en el territori.
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A més a més, es fomentarà la creació d’associacions de dones i associacions juvenils
en la zona, i s’impulsarà el desenvolupament d’activitats per afermar les relacions dins
del propi sector i amb la resta de sectors identificats: xerrades informatives, tallers,
activitats formatives, jornades d’intercanvi d’experiències intra i interterritorials, etc.
Dinàmiques de participació i tipologia de les mateixes per a realitzar el seguiment de
l’estratègia i incorporar propostes de millora.
En línies anteriors ressaltàvem que l’èxit de l’estratègia dependrà del grau d’implicació
dels diferents actors socioeconòmics del territori i de la capacitat d’anar adaptant de
forma consensuada l’EDLP als canvis que es vagen tenint lloc en el territori.
Per a realitzar un correcte seguiment de la implementació de l’EDLP, es duran a
terme les següents accions:
•

Jornada de presentació del document definitiu de l’EDLP. La Junta Directiva del
GAL convocarà a l’Assemblea a assistir a la presentació del document definitiu
de l’estratègia prèvia presentació davant la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament rural. Aquesta sessió tindrà lloc el
dia 24 de febrer en Agres i el 9 de març a Sanet i Negrals, i estarà oberta a tot
aquell ciutadà i ciutadana interessat que desitge assistir-hi.

•

Reunions periòdiques de la Junta Directiva i de l’Assemblea del GAL, amb la
finalitat de realitzar el seguiment dels projectes que es van presentant, avaluant
i executant, i com estan repercutint els mateixos en la consecució dels
objectius establerts en l’estratègia.

•

Sessió bi-anual de revisió de l’estratègia, que tindrà com a objectiu principal
realitzar un anàlisi minuciós de l’estat del compliment de l’estratègia. A tal fi, es
revisaran els continguts de l’anàlisi DAFO, les necessitats i potencialitats de la
zona, els objectius establerts i el pla d’acció dissenyat.
Per tal de dur a terme la revisió, s’articularà un procés participatiu amb un
nombre de sessions i metodologia adequades per a cobrir tot el territori e
implicar a tots els agents.
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•

Sessions de treball periòdiques de les Meses Sectorials amb la finalitat d’anar
validant les accions realitzades en cadascun dels sectors, fomentar la
coordinació i participació dels integrants, intercanviar informació, i establir
xarxes de col·laboració i de generació de coneixement.
Els grups sectorials prevists als estatuts del GAL i que formaran part del seu
òrgan de representació (Junta Directiva) són els següents:
·

Cooperatives i organitzacions professionals agràries i forestals.

·

Organitzacions representatives de dones.

·

Organitzacions representatives de joves.

·

Organitzacions d’empresaris, pimes i autònoms.

·

Organitzacions relacionades amb el medi ambient.

·

Altres organitzacions de caràcter socioeconòmic.

La periodicitat d’aquestes sessions quedarà subjecta a la voluntat dels
integrants de cadascuna d’elles, sent necessari i recomanable establir com a
mínim la celebració de dues sessions anuals.
Els membres de les meses sectorials tindran el deure de recollir les inquietuds
del seu sector i traslladar-ho a la mesa corresponent. De la mateixa manera
que seran també els encarregats de traslladar als actors del seu sector el que
s’haja tractat en cadascuna de les sessions de treball, per a d’aquesta manera,
garantir el flux d’informació necessari en aquest tipus de processos: bidireccional, convergent-divergent.
•

Sessions de treball semestrals dels Grup de Treball Territorials, amb la finalitat
de posar en comú el desenvolupament de l’estratègia i com afecta aquesta als
diferents sectors, i així poder aconseguir una visió integrada de la incidència
que està tenint el desenvolupament de l’estratègia en tot el territori d’acció.

•

Realització de processos participatius puntuals, a mode de xerrades, jornades
temàtiques o jornades d’intercanvi d’experiències. És important de mantenir
viva la massa crítica generada durant el procés d’elaboració de l’estratègia.
Un dels resultats més necessaris i amb major potencial que s’ha obtingut
durant el procés de redacció de l’EDLP ha sigut el de teixir connexions i
relacions dins del territori entre els actors públic-privat del mateix, els diferents
sectors i la ciutadania.
Aquesta context ha de ser aprofitat per a fomentar i mantenir les xarxes de
col·laboració i coordinació intra i interterritorials creades, per tal de fomentar la
cohesió territorial i treballar per a construir un territori aplicant un enfocament
de baix cap a dalt (ascendent).

•

Constitució d’un Observatori de Seguiment que done garantia de la
implementació de l’EDLP. Haurà d’estar constituït per membres de la Junta
Directiva del GAL, per membres de l’Assemblea, per representants de les
Meses Sectorials, per representants dels Grups de Treball Territorials, i pel
gerent del GAL o per algun membre de l’equip tècnic i/o administratiu. D’entre
les funcions a desenvolupar per aquest òrgan, estan les següents:
·

Analitzar l’activitat duta a terme per la Junta Directiva i l’Assemblea del
GAL.

·

Analitzar les tendències futures d eles polítiques i plans, i elaboració
d’informes sobre programes i actuacions que s’estan desenvolupant en
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el territori GAL dins del programa LEADER 2014-2020, i veure com
estan influint altres programes d’ajudes i subvencions.
·

Establir un Sistema d’Indicadors de Seguiment i Avaluació per a poder
basar les seues avaluacions durant i ex-post.

·

Crear, mantenir, i gestionar una base de dades per emmagatzemar els
resultats dels anàlisis i informes, i registrar l’evolució dels indicadors.

·

Establir mecanismes de coordinació entre la Junta Directiva,
l’Assemblea, les Meses Sectorials i els Grups de Treball Territorials.

·

Realitzar propostes per a reconduir o adaptar les desviacions
detectades per a la consecució dels objectius establerts en cada cas.

Mecanismes d’integració en l’EDLP dels resultats assolits durant els processos
participatius en la fase de seguiment.
L’EDLP com a document estratègic ha de ser un marc de referència viu i dinàmic que
ha d’anar sent adaptat als canvis, i així quedar reflectit en els objectius a assolir i en
les línies d’actuacions definides per aconseguir-ho. És per això que, per a dur a terme
la integració en l’estratègia dels resultats dels processos participatius duts a terme
durant la fase de seguiment, l’Observatori de Seguiment haurà de tenir un paper
essencial. Aquest organisme serà l’encarregat de recopilar els resultats obtinguts
després de dur a terme les diferents accions previstes per a la fase de seguiment, i
amb ells, realitzar un anàlisi dels indicadors de seguiment, que prèviament hauran de
ser establerts pel propi observatori, per tal de facilitar el procés d’avaluació.
Fase d’avaluació.
L’avaluació del procés d’implementació de l’EDLP, com no podia ser d’altra manera i
seguint l’esperit inspirador de la mateixa, es durà a terme de forma participada. A més
a més, aquesta avaluació es durà a terme de forma continuada, és a dir, es farà una
avaluació durant i ex-post, sent l’Observatori de Seguiment l’òrgan responsable de durla a terme.
Mecanismes par a la integració dels diferents agents.
L’Observatori de Seguiment, com organisme que ha de donar garantia de la correcte
desenvolupament de l’EDLP, s’encarregarà de divulgar els resultats de la fase de
seguiment i els informes d’anàlisi d’avaluació.
L’Observatori de Seguiment, emprarà els canals de comunicació preestablerts, com
són els següents:
•

Correu electrònic, per a distribuir i comunicar resultats parcials de seguiment.

•

Publicacions en xarxes socials.

•

Depositar en una plataforma d’emmagatzematge online els informes de
seguiment i avaluació realitzats.

A més a més, haurà de dur a terme la celebració d’unes Jornades anuals de
comunicació de resultats de seguiment i avaluació.
Ferramentes per assegurar la participació de les dones i dels joves.
Les meses sectorials creades hauran d’emetre els corresponents informes de
seguiment que traslladaran a l’Observatori de Seguiment, per a que aquest puga
completar els indicadors de seguiment i l’avaluació puga ajustar-se el més possible a
la realitat.
Les meses sectorials de dones i joves desenvoluparan l’activitat a l’igual que ho faran
la resta de meses sectorials: sessions de treball periòdiques que fomenten la
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col·laboració dins del sector, i que funcionen com a canal de comunicació entre el GAL
i la ciutadania.
Dinàmiques de participació i tipologia de les mateixes per a realitzar l’avaluació.
Per a realitzar una correcta avaluació del desenvolupament, seguiment i avaluació de
l’EDLP, es duran a terme les següents accions:
•

Reunions periòdiques de la Junta Directiva i de l’Assemblea del GAL, en les
que s’emetran els corresponents informes de seguiment en els que quedaran
reflectit els aspectes relatius a les tasques administratives de gestió del GAL i a
la implementació de l’EDLP: projectes valorats, evolució dels projectes
aprovats, consecució d’objectius, problemes detectats, etc.

•

Sessions de treball de les Meses Sectorials, després de les quals s’emetran els
corresponents informes de seguiment periòdic en funció de les sessions. Les
conclusions principals d’aquests informes seran recollides en un informe de
seguiment anual. Aquests informes anuals recolliran tota l’activitat duta a terme
per cadascuna de les meses, i seran integrats per l’Observatori de Seguiment
per a poder realitzar una correcta avaluació del desenvolupament de
l’estratègia en els diferents sectors.

•

L’Observatori de Seguiment serà l’encarregat d’integrar tots informes de
seguiment periòdic que elaboren les taules sectorials i la Junta Directiva del
GAL, per així poder anar completant de manera adequada i cartera el Sistema
d’Indicadors de Seguiment i Avaluació establert.
A més a més, amb tots els informes de seguiment anuals l’Observatori
Seguiment elaborarà un informe d’avaluació anual global, per a poder obtenir, i
així transmetre, una idea general de l’estat d’implementació de l’EDLP: els
objectius que estan sent assolits, i les desviacions respecte a ells i al pla
d’acció detectades, per a poder adoptar les mesures correctives adequades.

•

Jornada d’Avaluació Anual, que tindrà com a objectiu el donar a conèixer als
membres del GAL i als ciutadans, de manera general, els resultats de les
avaluacions periòdiques i l’evolució dels indicadors de seguiment.
Aquesta jornada també servirà per a donar a conèixer les activitats que han
sigut realitzades per les diferents Meses Sectorials i per la Junta Directiva del
GAL, i com han anat incorporant les mesures que han permès adaptar les
desviacions i ajustar els paràmetres dels indicadors.
Aquestes jornades anuals es prolongaran una vegada finalitzat el període
comprés per l’actual mesura LEADER 2014-2020, per així poder dur a terme
l’avaluació ex-post. De la mateixa manera, s’adaptarà el Sistema d’Indicadors
per a poder realitzar aquesta avaluació de manera adequada.

Mecanismes d’integració en l’EDLP dels resultats assolits durant el procés participatiu
en la fase d’avaluació.
La gestió d’un adequat Sistema d’Indicadors que permeta sintetitzar els resultats dels
informes de seguiment, per així poder proposar les mesures correctives i anar
adaptant l’EDLP als nous contextos i als canvis que es produeixquen al territori, està
en la base de la integració en l’EDLP dels resultats assolits durant els processos
participatius de la fase d’avaluació.
Serà l’Observatori de Seguiment qui el responsable de que aquesta tasca es duga a
terme de la forma més adequada possible.
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ACTES – RESUM DE LES SESSIONS
DELS GRUPS
DE TREBALL TERRITORIAL

EDLP GAL RURAL MUNTANYA D’ALACANT
(11/2016 – 02/2017)

DINÀMIQUES DELS GRUPS DE TREBALL TERRITORIAL

GRUP DE TREBALL TERRITORIAL DE LA ESTRATEGIA DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU (EDLP) VALLS DE LA MARIOLA.
Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant 14-20.

1.- Presentació.
Els grups de treball territorial són agrupacions informals d'agents territorials,
integrades per entitats públiques i privades i per persones interessades pel futur del
nostre territori. Participen amb la intenció de col·laborar en l'anàlisi espacial i el
plantejament de futures línies d'actuació en el marc de l'elaboració de la EDLP del
Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant 14-20 del LEADER.
La dinàmica participativa representa un eix rellevant de l'estratègia del grup
d'acció local, un element valuós i diferenciador per assolir l'objectiu de dissenyar una
estratègia col·laborativa i realista per la gestió dels fons del LEADER i en general pel
desenvolupament territorial. Tot i que ja s'exposa en un document específic
l'estratègia, a banda de la recollida d'informació i suggeriments via enquestes i
entrevistes, es recolza en:
- Les xerrades informatives, per difondre en general, motivar a participar i
identificar col·laboradors, els denominats agents locals.
- Els grups de treball territorial, per a que la gent de l'àrea puga donar
informació, es debata i sintetitze.
- Les sessions participatives, on coincideix la gent de les quatre subzones en
que s'ha dividit a efectes del disseny de l'EDLP el seu territori, per afavorir
l'elaboració i sintetització de la informació i les propostes. N'hi ha sessions
d'aportació i debat i d'altres de retorn d'allò aportat als participants.
2.- El grup de treball territorial Valls de la Mariola.
Valls de la Mariola és una denominació únicament a efectes operatius, per un
grup de treball provisional, efectiu exclusivament per la redacció de l'EDLP., un
fòrum de col.laboració i debat que integren aquelles entitats privades i públiques
interessades dels municipis de Beneixama, Biar, Camp de Mirra, la Canyada i Tibi.
Per proximitat i afinitats podrien participar sobretot entitats de la Valleta d'Agres.
Des de la coordinació de l’estratègia s'ha proposat aquesta delimitació del
fòrum que és el grup de treball per qüestions d'afinitats socioeconòmics, culturals,
etc., o per la proximitat que puga facilitar la màxima presència de persones.
Cada grup de treball territorial tria entre els seus membres un portaveu, una
persona interessada en col·laborar que exerceix de secretari, canalitza i difon la
informació entre els membres del grup. El portaveu actua com a moderador durant les
reunions.
Els grup disposa d'una xarxa interna de difusió de la informació generada, que
facilita l'intercanvi i l'aportació entre les persones i entitats col·laboradores. La
documentació elaborada entre tots és remesa a l'equip redactor de la EDLP per a la

seua incorporació a la mateixa.
3.- Els objectius del grup de treball territorial.
Bàsicament, els objectius del grup són dos. Inicialment identificar problemes i
recursos al voltant de qüestions determinants pel territori (estructura socioeconòmica;
medi ambient i patrimoni; serveis i qualitat de vida; turisme i activitat agroalimentària
i altres que puga considerar el grup).
Sobre les aportacions anteriors avançar en el plantejament de propostes o
altres opcions de futur, de resolució de problemes, d'aprofitament de recursos, etc.
Com a mostra d'enfocament temàtic, únicament una referència, adaptable al
grup de Valls de la Mariola i les seues característiques, a la reunió celebrada per un
altre grup de treball territorial el dia 21 es va acordar prioritzar les següents
temàtiques:
- Cultura i qualitat de vida.
- Sector agroalimentari.
- PIMEs i activitats productives no agroalimentàries.
- Turisme.
- Medi ambient.
- Patrimoni cultural.
- Igualtat i inclusió local.
4.- Situació del grup de treball territorial Valls de la Mariola el 22 de desembre
de 2016.
El grup es va reunir en primera sessió el passat 15 de desembre en la Casa de
la Cultura de Biar. A ella van assistir bàsicament representants de diversos
ajuntaments de la zona, d'entitats privades i tècnics de desenvolupament local. La
explicació al voltant del LEADER, el grup d'acció local, la dinàmica participativa i el
propi grup de treball territorial va ocupar la major part del temps, per tractar-se de la
primera sessió. El balanç inclou que moltes entitats i persones de la zona, que
podríem estar interessades en el procés encara no havien rebut informació o rebent-la
no s'havien incorporat.
Per avançar en la línia proposta es va acordar tenir una pròxima segona
reunió, si centrada en la proposta i debat com planteja els objectius del grup. Es va
acordar celebrar la segona trobada també en Biar, a la Casa de la Cultura, el 28 de
desembre. Es pretén realitzar les trobades que es considere oportunes mentre també es
duu a terme una sessió participativa de major entitat durant el mes de gener. A la
reunió del dia 15 es va aprovar que l'equip format per Cristina Hernández, regidora, i
Elena, agent de desenvolupament local de l'ajuntament de Biar, actuarien com a
portaveus del grup.
5.- Informe sobre la reunió del dia 28 de desembre.
Com estava previst ahir dia 28 va celebrar-se la reunió del grup de treball a la

Casa de la Cultura de Biar. A la reunió van assistir una desena de persones en total,
inclosos els dos tècnics de l'EDLP, totes elles de Biar excepte una persona de
Beneixama. Havien anunciat la seua presència representants de Tibi però finalment no
van anar
A la reunió es va fer una introducció sobre la situació actual del grup d'acció
local i l'estratègia, amb referència específica a la sessió participativa amb el format de
World Café que per a la zona es celebrarà en Beneixama el 2 de gener. Una part dels
assistents van confirmar la seua presència, per interès i disponibilitat horària, a eixa
sessió de Beneixama. També es va parlar sobre el grup de treball i la seua pròpia
dinàmica interna.
A continuació es van exposar els eixos temàtics abans enumerats que ja
utilitza un altre grup de treball zonal per servir de base a noves aportacions (veure
apartat 3). Sobre eixa proposta inicial va començar les aportacions i el debat al voltant
d'alguna de les línies. Com des d'eixe moment la participació dels presents fou molt
activa van succeir-se les aportacions en relació amb varies temàtiques.
De forma molt sintètica i mentre es treballa amb més detall les aportacions
realitzades allò exposat va ser:
- La problemàtica que representa a escala local el limitat mercat laboral per a
les dones. És un problema important que coexisteix amb la presència d'un treball
informal de baix nivell.
- En general abunda mà d'obra que té dificultats de col·locació al mercat local,
en bona part gent als grups d'edat de majors de cinquanta anys que per formació,
situació personal, edat, etc., no podrien ser emprenedors de noves activitats de forma
individualitzada. És per això que es fa referència a la possibilitat de promoure
projectes col·lectius, cooperatius, ben assessorats, que puguen combinar la preparació
d'algunes persones en alguns camps concrets amb l'assessorament extern en matèria
de gestió que puga garantir la viabilitat.
- Al debat es fa referència a l'experiència que tenen moltes persones del poble
en diversos processos productius que podrien ser objecte de revalorització. Eixes
persones podrien incorporar-se a nous projectes laborals o transmetre el seu saber fer
a joves.
- S'identifica com una de les problemàtiques locals la falta d'emprenedors, de
persones que puguen impulsar iniciatives laborals. Pels assistents es defèn que és un
problema no local sinó generalitzable a altres àmbits territorials. També es fa
referència a que a més a més les administracions recolzen ni a l'emprenedor ni en
general a les xicotetes i mitjanes empreses per aplicar fiscalitat i normativa molt forta
i similar a la d'altres entitats de majors dimensions. És una qüestió externa, una
dificultat afegida i caldria treballar considerant la seua existència.
- Conscients de les dificultats per promoure projectes es pensa que cal intentar
fer camí en la línia d'aprofitar els coneixements i la mà d'obra disponible, mitjançant
la difusió de informació i motivació a possibles emprenedors; l'anàlisi de
coneixement anteriors, recursos, aplicables i la seua futura aplicació; la formació a
majors i joves; l'anàlisi de possibles projectes cooperatius i la seua viabilitat per
aplicar-los a la zona; la recerca de fórmules d'assessorament al funcionament, etc.
- En un altre punt es fa referència a que en l'actualitat i degut a la gran
mobilitat laboral un altra qüestió clau per fixar i augmentar població és la millora de

la qualitat dels serveis. És bàsic generar llocs de treball però cada vegada més
disposar de serveis. Bons serveis, no sols els bàsics, són actualment un atractiu per
viure a un lloc a banda d'una font d'ocupació. Es planteja que és una qüestió clau pel
seu debat i desenvolupament.
- En relació amb el punt anterior i pel que fa als serveis comercials i turístics,
una base rellevant tradicional de la vida local, especialment a Biar, n'hi ha
aportacions, reflexions, al voltant de varies qüestions. És el cas de la tendència a
comprar fora encara que siga sense justificació, de la falta de cooperació entre els
integrants d'un mateix sector i encara més entre els de diferents, de la desvalorització
de tot lo nostre, de la creixen aculturació en relació amb allò tradicional, de la
desvitalització del casc antic, etc. Es fa referència a la falta de cooperació entre
diferents sectors productius, com pot ser entre comerciants i gestors turístics. Per això
es parla de la importància de fer pedagogia, de fomentar la cooperació i la
conscienciació sobre alguns valors concrets. Representants municipals de Biar fan
referència als intents en eixa línia, a l'esforç en iniciatives i projectes, i les seues
dificultats, tot i que resta camí per fer.
- Amb caràcter més puntual es va fer referència a les dificultats que presenta el
transport públic i tot allò que deriva.
Resta pendent tractar millor la informació arreplegada, sistematitzar-la, en un
document obert on puguen fer-se les aportacions per part dels membres del grup de
treball. També cal tenir present que allò recollit ho és pel moderador i per tant
susceptible d'aportacions i comentaris.
La reunió va ser molt activa i participativa, amb aportacions i reflexions molt
interessants. El moderador al final de la sessió va fer referència a eixe fet i per tant va
animar als presents, com a altres absents, a participar en futures reunions així com a
via telemàtica aportar documents o comentaris. Per la proximitat es va fer referència a
l’interès d'anar a la sessió participativa a celebrar el 2 de gener en Beneixama.
Als pròxims dies es convocarà un altra reunió del grup de treball, que podria
ser a mitjan mes de gener. Cal tenir present que l'equip coordinador a curt termini ha
de cobrir una gran concentració d'activitats participatives en el marc de l'estratègia
com són les reunions de grups de treball territorial i world café a celebrar el 2 en
Beneixama, el 3 en Benidoleig i Benasau, el 11 en Benifato, el 12 en Tormos o el 13
en Benilloba (a banda del 17 en Relleu).
Des d'ací agrair a tots els assistents a la reunió del dia 28 i animar-los a
continuar participant d'un procés que va més enllà del LEADER, per una estratègia i
el futur territorial.

6.- Informe sobre la reunió del dia 2 de febrer de 2017.
A la tercera reunió del grup, que compta amb la presència de representants
d'entitats que no havien estat presents anteriorment, es dedica la part inicial del temps
a explicar breument el procés i a aclarir qüestions relacionades amb la difusió de les
convocatòries de les activitats del grup. Va comptar amb la presència d'una quinzena
de persones.
Per avançar la sessió, un dels representants de l'equip tècnic exposa un avanç

sintètic de les principals qüestions plantejades a les sessions anteriors. A continuació i
entre altres temàtiques pot destacar-se com a punt tractats:
- La reivindicació de la potenciació de la cultura i el manteniment del
patrimoni mereixen un recolzament i tractament específic.
- En relació amb el foment de la cultura entre altres coses podria ser important
promoure projectes culturals o de recuperació i valorització dels sabers tradicionals
mentre a la reunió es fa referència a l'estat en que es troba l'edifici que acull varies
associacions.
- Després de plantejar el mal estat d'un edifici que acull a diverses
associacions locals de Biar es debat al voltant de la conveniència de disposar d'un
contenidor cultural. L'edifici podria ser la seu d'eixes associacions i on podrien
promoure activitats culturals i de formació.
- En altre camp totalment diferent es va debatre al voltant del recolzament als
productes agroalimentaris de qualitat. Es valora com un altra qüestió positiva tot i que
es reflexiona sobre que no és tan senzill i que caldria avançar entre altres coses amb
un enfocament d'evolució progressiva des de l'agricultura convencional a l'ecològica.
7.- Propostes d'estudi i actuació.
En síntesi, després de les sessions desenvolupades podria destacar-se com a
prioritaris accions al voltant dels següents eixos i línies:
1.- Accions per dinamitzar el mercat laboral de les dones.
2.- Iniciatives per fomentar l’ocupació pels majors de cinquanta anys exclosos
del mercat laboral formal. Referència a la possibilitat de promoure projectes
col·lectius, cooperatius, ben assessorats, que puguen combinar la preparació d'algunes
persones en alguns camps concrets amb l'assessorament extern en matèria de gestió
que puga garantir la viabilitat.
3.- Recuperació i posada en valor de l'experiència que tenen moltes persones
del poble en diversos processos productius que podrien ser objecte de revalorització.
Eixes persones podrien incorporar-se a nous projectes laborals o transmetre el seu
saber fer a joves.
4. Difusió de informació i motivació a possibles emprenedors; l'anàlisi de
coneixement anteriors, recursos, aplicables i la seua futura aplicació; la formació a
majors i joves; l'anàlisi de possibles projectes cooperatius i la seua viabilitat per
aplicar-los a la zona; la recerca de fórmules d'assessorament al funcionament, etc.
5.- La millora i ampliació dels serveis en general és una qüestió clau pel seu
debat i desenvolupament. El foment de la compra a la localitat, la cooperació al sector
i intersectorial, la valorització de lo nostre, la revitalització del casc antic, etc., són
algunes de les qüestions principals. És important fer pedagogia, fomentar la
cooperació i la conscienciació sobre alguns valors concrets.
6.- Treballar pel foment de la cultura i la dinamització cultural, mitjançant
iniciatives de recuperació patrimonial i de posada en valor, d'ampliació de l'oferta i
coordinació, etc.

Equip Coordinador de la Estratègia de Desenvolupament Rural Participatiu
(EDLP). Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant 14-20.
GRUP DE TREBALL TERRITORIAL DE LA ESTRATEGIA DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU (EDLP) DE L’ALCOIÀ-EL COMTAT.
Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant 14-20.

Evolució del grup de treball territorial de l’Alcoià -El Comtat.
El grup es va reunir en primera sessió el passat 21 de desembre en la Casa de
la Cultura de Benimarfull. A ella van assistir principalment representants de diversos
ajuntaments de la zona i, d'entitats privades de la zona. La explicació al voltant del
LEADER, el grup d'acció local, la dinàmica participativa i el propi grup de treball
territorial va ocupar la major part del temps, per tractar-se de la primera sessió. Tot i
això es va iniciar la reflexió al voltant d'algunes de les qüestions que podrien
considerar-se prioritàries pel present i el futur de la zona.
Per avançar en la línia proposta es va acordar tenir una pròxima segona
reunió, a Benasau el pròxim 3 de gener, centrada en la proposta i debat com planteja
els objectius del grup. Amb tot això, es pretén realitzar les trobades que es considere
oportunes mentre també es duu a terme una sessió participativa de major entitat
durant el mes de gener, prevista per al dia 13 a Benilloba.
A la reunió del dia 21 es va aprovar un portaveu de grup en Josep Manel Francés,
Alcalde d’Agres, al menys eventualment i a la espera de que hi hagen més.
BENASAU, 3 DE GENER DEL 2017
La segona reunió es va celebra a la casa de la cultura de Benasau i va comptar
amb la presència d'una vintena de persones. Entre els presents representants de
diversos ajuntaments i membres de distintes entitats comarcals o veïns dels pobles de
l'àrea. La presència de persones que no havien estat anteriorment justifica que a l'inici
de la reunió es tornara a presentar el procés. A continuació es va acordar mantenir la
proposta de blocs temàtics a treballar:
- Cultura i qualitat de vida.
- Sector agroalimentari.
- PIMEs i activitats productives no agroalimentàries.
- Turisme.
- Medi ambient.
- Patrimoni cultural.
- Igualtat i inclusió local
Afegint els de:
-

Transport

-

serveis en general

-

energies renovables.

Les temàtiques plantejades van ser:
•

La continuada pèrdua de serveis bàsics (sanitaris, educacionals, serveis
bancaris, etc.) Un dèficit que caldria afrontar de forma conjunta des dels
diferents pobles.

•

Les deficiències en la prestació de serveis de tot tipus als majors. Caldria
valorar opcions per fer front a la situació.

•

La insuficient i necessària prestació de serveis complementaris als xiquets,
com en formació, activitats lúdiques i culturals, etc.

•

La insuficient activitat cultural per a tots els sectors de població.

•

La manca d'oferta suficient d’habitatges de lloguer o compra a preus raonables
que dificulta la instal·lació de nous pobladors.

•

Un transport públic molt deficient i en disminució.

•

La manca de cooperació entre els pobles veïns, que dificulta fer front a
problemàtiques per altra banda comuns. Hi ha que treballar en la formació
dels ciutadans dels pobles per a treballar conjuntament.

•

Una deficient e inoperativa xarxa de cooperatives agràries que condiciona la
promoció i desenvolupament de projectes agrícoles i agroalimentaris.

•

La concentració de la comercialització de l'oliva zonal. Ha facilitat l'eixida del
producte i simplifica la venda als cultivadors però també dificulta plantejar
altres alternatives de transformació- comercialització a mitjana escala.

•

A diferència de l'anterior dispersió absoluta de la comercialització de l'ametlla,
en mans de comerciants particulars, que provoca baix preus i inseguretat.

•

La crisi agrícola patent en l'increment de l'abandonament de la terra conreada,
el deficient o insuficient conreu de moltes finques, la manca de professionals,
la dependència dels jubilats, etc. Inclou la diferenciació en la relació entre
l'oferta de terra disponible i els gestors o nous gestors que dificulta la
incorporació.

•

La dispersió i complexa comercialització pels conreus minoritaris a la zona i
els ecològics. Manca de mercats de proximitat i d'altres vies alternatives de
comercialització.

•

La insuficient gestió de la potencialitat en energies renovables, inclosa la
utilització dels residus agraris.

•

La falta de conscienciació de SER POBLE que té la societat fa que la imatge
que es té del món rural siga sols una imatge de analfabets i persones de camp
que no tenen cap cultura ni educació.

•

Creació de xarxes entre associacions i entitats privades dels municipis per a
treballar conjuntament.

En resposta a tot això, les primeres propostes o línies a estudiar o analitzar són:
•

La formació d'un front comú d'ajuntaments i entitats privades de l'àrea per la
reclamació de millores als serveis públics obligatoris i a altres particulars.

•

L'estudi de models de prestació de serveis als majors. Plantejament
d'estructures viables col·laboratives entre els pobles veïns per la seua
prestació.

•

Un anàlisi semblant pel que fa als serveis als xiquets.

•

Anàlisi d’estratègia unitària, intermunicipal, de prestació de serveis culturals.
Cal considerar la innovació i alhora la coordinació als calendaris per
optimitzar recursos.

•

Fomentar el desenvolupament de mitjans de transport compartit o adequat a
zones molt poc poblades. Inclou la reclamació a l'administració competent de
fórmules adaptades a les necessitats reals locals.

•

Fomentar la cooperació intermunicipal, aprofitant de partida plataformes com
les mancomunitats o generant altres més o menys formals. Sense la necessària
intercooperació resulta molt difícil la viabilitat d'iniciatives a la major part
dels municipis.

•

Estudi d'aplicabilitat zonal de mesures per una estratègia de potenciació
agrària. Anàlisi d'experiències en bancs de terra, gestió en comú, entitats
viables de prestació de serveis a l'agricultura, alternatives en la
comercialització de l'ametlla i produccions minoritàries, foment de
l'agricultura ecològica i la seua comercialització, promoció del consum de
productes de proximitat, estudi de conreus alternatius viables, noves opcions
de transformació i comercialització d'oli a xicoteta escala, etc.

•

Avaluació de la posada en marxa d'un obrador per productes artesanals zonals.
L'obrador pot afavorir una estratègia de foment de transformació i
comercialització de productes locals.

•

En relació amb l'anterior paràgraf recolzament específic a la producció amb
transformació de productes locals, a la comercialització dels mateixos fins i
tot amb alguna marca específica, a una major promoció del seu consum, etc.
Inclou el recolzament de mercats de proximitat i altres fórmules al voltant dels
circuits curts de consum.

•

Valoració de les possibilitats que ofereixen les energies renovables en la zona i
recolzament a iniciatives en aquest camp.

Equip Coordinador de la Estratègia de Desenvolupament Rural Participatiu
(EDLP). Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant 14-20.
GRUP DE TREBALL TERRITORIAL DE LA ESTRATEGIA DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU (EDLP) DE LA MARINA ALTA.
Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant 14-20.

Evolució del grup de treball territorial de la Marina Alta.
El grup es va reunir en la tercera sessió el passat 3 de gener de 2017 en el saló

d'actes ajuntament de Benidoleig. A ella van assistir principalment representants de
diversos ajuntaments de la zona i d'entitats privades de la zona representant al
turisme, allotjaments rurals, agricultura, comerços, cooperatives restauració i centres
educatius. La explicació al voltant del LEADER, el grup d'acció local, la dinàmica
participativa i el propi grup de treball territorial va ocupar la meitat de la sessió del
temps i la segona part es va dedicar a realitzar una dinàmica de grup basada en
l'anàlisi de les debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces al voltat del turisme rural
en la comarca pel present i el futur de la zona.
Degut a que és la tercera sessió de treball en la Marina després de la de
Parcent (21 de desembre 2016) i la celebrada de formació en Castell de Castells (22
de desembre de 2017) es va acordar tenir una pròxima en Tormos per realitzar el
World Café el proper 12 de gener de 2017, centrada en la proposta i debat centrat amb
el territori que volem i les qüestions que es plantejaran durant la sessió.
BENIDOLEIG, 3 DE GENER DEL 2017
La tercera reunió es va celebrar al saló d'actes ajuntament de Benidoleig i va
comptar amb la presència de 16 persones. Entre els presents representants de diversos
ajuntaments i membres de distintes d'entitats comarcals privades de la zona,
representant al turisme, allotjaments rurals, agricultura, comerços, cooperatives
restauració i centres educatius. La presència de persones que no havien estat
anteriorment justificà que a l'inici de la reunió es tornés a presentar el procés. A
continuació es va acordar mantenir la proposta de blocs temàtics a treballar:
–

Turisme.

–

PIMEs i activitats productives no agroalimentàries.

Les propostes basades amb l'anàlisi DAFO son les següents:
DEBILITATS
•

En la retoria, degut a ser un territori intermedi entre la costa i interior, està
desapareixent la cultura gastronòmica de qualitat i de la zona. Cada vegada els
locals ofereixen una cuina de menjar ràpid i de baixa qualitat condicionada per
el turisme agressiu de costa.

•

La falta d'informació i comunicació turística rural i cultural per promocionar
conjuntament els serveis que es realitzen entre tots els pobles. “....la gent i els
visitants no saben el que es realitza en altres pobles....”

•

La baixa oferta de serveis turístics: coincideixem molts dels assistentes en que
no existeixen empreses o serveis que puguen oferir una completa oferta pels
visitants als nostres pobles. (...es parla que tenim recursos però no
s'exploten...)

•

Necessitats d'oferta d'hospedatge: Son molts els visitants que venen als pobles
i la baixa oferta d'hospedatge que dificulten pernoctació en els pobles i amb
això el reduït ingressos dels pobles per la via turística (comerços,
restauració,...)

•

La baixa coordinació entre diferents agents (privats i públics) crea una
dispersió de serveis turístics. Es parla de millorar la coordinació i reforçar la

oferta turística complementaria (turisme-agricultura-comerç-gastronòmic).
•

El transport públic i la seua baixa disponibilitat horària dificulta
l’accessibilitat als pobles per mitja del transport públic. Es parla que la xarxa
de carreteres es bona però baixa deficiència del transport.

•

Falta de connexió dels municipis amb els punts estratègics turístics. Ex.: La
Cova de les calaveres amb el poble.

AMENACES
•

La creació del centre comercial en el municipi d'Ondara situat en el centre
territorial de la Marina Alta, esta creat un consum en els comerços d'aquest
centre basat en comerços franquiciats i multinacionals que estan ocasionat la
disminució i falta de creació de comerços en els pobles rurals i disminució del
consum en estos pobles.

•

La pèrdua del paisatge degut a la falta de treball en el camp

•

La deslocalització del producte local pel industrial.

FORTALESES
•

Degut a la gran història de la zona i sobretot en les Valls d'interior (Vall
Gallinera, Vall de Laguar i Vall Alcalí), el descobriment en aquestes valls de
pintures rupestres d'un gran valor que no estan protegides i es poden explotar
per crear un turisme universitari, d'investigació i de qualitat.

•

La zona de la retoria es caracteritza per ser una zona de riquesa d'aigua,
aqüífers i els pous i fonts d'aigua, així com les seues vies que les comuniquen
son un mon per descobrir tant pels propis natius de la zona com per
estrangers. Un gran valor patrimonial i turístic.

•

La diversitat geogràfica de la zona des de les Valls fins la costa, crea uns punts
paisatgístics molt interesants de vistes panoràmiques que enriqueixen la zona
que es un atractiu de professionals.

•

Les bones carreteres permeten, en una mitja de 30 minuts, recórrer la comarca
d'est a oest i de nord a sud. El flux de costa a interior i viceversa enforteix el
desenvolupament rural. També es destaca la reduïda distancia entre aeroports
tant València com Alacant (al voltant d'1hora)

OPORTUNITATS
•

La proximitat a la costa i la bona comunicació a municipis propers costers
(Dènia, Xàbia, Moraira, Calp,..) es un punt d'atracció per la gent de ciutat i
aquell turisme de platja, que cada vegada busca mes diversitat i serveis
complementaris a la platja.

•

La proximitat entre pobles pot crear zones de vies verdes i zones d'unió per
vies de senderismes i ciclismes.

•

La entrada d'un nou turismes de ciclisme per mitja d'equips professionals que
degut a la orografia del terreny passen un temps en esta zona entrenant i
consumint en comerços, allotjaments i altres.

•

L'agricultura relacionada amb el turisme, son moltes les iniciatives, tal com la
flor del cirerer, del ametler, el moscatell...

•

L'entrada d'un projecte “riu Girona”, on pot ser un potencial de la retoria i les
Valls.

Equip Coordinador de la Estratègia de Desenvolupament Rural Participatiu
(EDLP). Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant 14-20.
GRUP DE TREBALL TERRITORIAL DE LA ESTRATEGIA DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU (EDLP) DE LA MARINA BAIXA.
Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant 14-20.

1.- Situació del grup de treball territorial Marina Baixa. 13 de febrer de 2017.
El grup de treball es va reunir en una primera sessió el passat 20 de desembre
a l'Ajuntament de Benimantell. A ella van assistir bàsicament representants de
diversos ajuntaments de la zona, d'entitats privades i promotors locals, amb
representació de Benifato, Benimantell, Bolulla i Sella. A la posterior trobada del 22 a
Castell de Castells va anar també un representant de l'ajuntament de Tàrbena. La
explicació al voltant del LEADER, el grup d'acció local, la dinàmica participativa i el
propi grup de treball territorial va ocupar la major part del temps de la trobada, per
tractar-se de la primera sessió. El balanç inclou que moltes entitats i persones de la
zona, que podríem estar interessades en el procés encara no havien rebut informació o
rebent-la no s'havien incorporat al mateix.
Tot i eixa introducció al LEADER i la dinàmica de grup, encara es va poder
reflexionar al voltant d'una de les primeres problemàtiques zonals. Es va apuntar i
debatre la problemàtica associada a la insuficiència del transport públic, una qüestió
per altra banda vinculada molt directament a l'administració, i sobre això es va
plantejar conèixer experiències d'opcions alternatives a l'imperfecte sistema actual.
Per avançar en la línia proposta es va acordar tenir una pròxima segona
reunió, centrada en la proposta i debat com planteja els objectius del grup. La reunió
es va celebrar finalment a Benifato el 11 de gener entre les 19,00 i les 21,00 hores a
un local municipal. A la reunió va participar mitja dotzena de persones, inclosos dos
tècnics del grup d'acció local, els locals procedents de Benifato i Benimantell, per tant
únicament de la vall de Guadalest. Va ser la reunió amb menys assistents de totes les
celebrades pels grups.
Es va acordar celebrar una tercera reunió del grup de treball, com també estan
desenvolupant-se als altres tres grups de treball territorials, a una data encara per
concretar. Es va plantejar que cadascú dels presents convide a la mateixa a una o més
persones, principalment vinculades al sector hostaler de la vall per ser una de les
temàtiques que es considera prioritàries per tractar.
La procedència dels participants a la reunió justifica que la mateixa es centre
en tractar la situació actual i les perspectives de la vall de Guadalest. Això per altra
banda recolza el plantejament per part de l'equip tècnic de l'EDLP de tractar les
problemàtiques i alternatives de Bolulla i Tàrbena per una banda i d'Orxeta, Relleu i
Sella per altra, tot i la necessària coordinació amb la de la vall de Guadalest.
La tercera reunió es va celebrar el 13 de febrer a l'ajuntament de Confrides. A
la mateixa van participar una dotzena de persones, una de elles de Benifato, dos de

Benimantell, altra de Beniardà, una de l'Abdet i la resta de Confrides. Van estar
presents l'alcaldessa de Beniardà, un regidor de Benimantell, un altre de Tàrbena,
diversos gestors d'establiments hostalers i altres persones amb interès per la qüestió.
Una bona part del temps es va dedicar a explicar el grup, l'estratègia i el procés així
com a parlar sobre la conveniència d'un projecte unitari per la vall i les opcions per
treballar en grup. La necessitat d'un projecte unitari, amb cooperació de tots els
pobles, va ser debatuda i acordada. Finalment es va acordar treballar en una propera
sessió sobre un possible projecte de valorització patrimonial i turística de la vall, amb
participació dels assistents i més persones a convidar en una reunió a celebrar a
començament d'abril en altre poble de la vall.
2.- Principals problemàtiques exposades i debatudes a la reunió.
La major part de la sessió es va centrar en dos camps especialment:
- Les deficiències en la cohesió territorial i la coordinació intermunicipal a escala de
la vall de Guadalest.
- La falta de desenvolupament del turisme enllà del Castell de Guadalest, tot i el
potencial del paisatge i el patrimoni natural i cultural de la vall.
A banda, es va fer referència a altres problemàtiques com són:
- Les afeccions que genera la circulació incontrolada de les motos i bicicletes als
camins, amb un impacte molt negatiu als històrics.
- La pèrdua del patrimoni cultural local, amb referència a qüestions específiques com
és la toponímia tradicional de la vall.
- Les deficiències al transport públic i per extensió el localitzat amb especial
incidència pel que fa al turisme al que podria facilitar els desplaçaments per la vall i
amb els seus voltants.
- Les diferències existents entre Benimantell i Benifato pel que fa a la situació i gestió
d'un element patrimonial, emblemàtic, com és el Castellet.
En relació amb la cohesió i coordinació territorial, al primer punt, s'apunta:
- La polarització de l'activitat turística i per tant en bona mesura l'econòmica al
voltant del Castell de Guadalest. A les darreres dècades el Castell s'ha consolidat com
a destinació de visitants de qualsevol procedència però especialment d'aquells
procedents de la propera costa en un context de turisme de masses. Té una notòria
incidència en la desigualtat territorial a la vall i alhora provoca una posició
d'allunyament de la resta de municipis i nuclis de població. La seua petjada s'observa
en ordre decreixent vall amunt i així és més visible a Benimantell amb la seua oferta
hostalera i menor a l'Abdet o Benifato i sobretot a Confrides.
- L'esmentada polarització, la visió i resposta de molts gestors del Castell, dificulta
tota cooperació intermunicipal i una major difusió de l'activitat turística per la resta de
la vall.
En general l'activitat turística al Castell manté actualment la seua
caracterització de turisme de masses procedent de la costa. Es recolza bàsicament en
un recurs patrimonial singular molt publicitat i visitat en un predominant model de
visites de dia.
Tot i allò exposat, als darrers anys s'observa als altres cinc nuclis de població
de la vall l'expansió creixent d'un turisme en bona mida vinculat a les activitats a

l'aire lliure atret pel paisatge i el patrimoni rural de la vall. S'expandeix
progressivament sobre la base del senderisme o el cicloturisme, en general també
sobre l'observació de l'atractiu paisatge de la vall. Es tracta d'un segment de turisme
en general de major qualitat i més exigent que el ja consolidat al Castell, amb
rellevància dels visitants estrangers. Segons els participants a la reunió l'expansió s'ha
produït tot i la insuficient promoció i inversió pública adaptada a les seues exigències.
En general el turisme a la vall s'enfronta a una marcada estacionalitat que
caldria trencar, per millorar la viabilitat de l'oferta existent. Es dona aquesta situació
tot i que ja arriben nombrosos visitants a l'hivern atrets pel clima i fins i tot existeix
una colònia d'estrangers difosa per la vall. La suavitat del clima local en un entorn de
muntanya és un gran atractiu pels visitants o residents procedents de l'Europa
Occidental.
A més a més s'exposa que la col·laboració entre els establiments hostalers, tot
i ser els principals interessats per una millora de l'activitat turística, és molt puntual i
molt focalitzada en determinats actes o activitats.
3.- Primeres propostes per la promoció socioeconòmica de la vall de Guadalest.
En general els assistents pensen que caldria promoure l'activitat turística de
qualitat, amb els estrangers residents a la costa o al seu país com un segment a atraure
com a base. Ja n'hi ha experiència al respecte. Defensen l'impuls de l'activitat turística
a més a més per afavorir la protecció del valuós patrimoni i el paisatge local, així com
per promoure altres activitats com les agràries, el manteniment d'uns serveis de base,
etc. L'activitat turística està aquí, és un recurs relativament senzill de potenciar i per
tant pot continuar com a tractor sobre la resta tot i que adaptat a nous plantejaments i
amb una visió més integradora.
En eixe context, per promoure l'activitat turística de qualitat i respectuosa amb
l'entorn es planteja:
- Promoure i desenvolupar la coordinació intermunicipal en la vall a tots els efectes.
- Impulsar la coordinació entre els diferents promotors i gestors turístics, aquells més
directament interessats. Ells han de ser els principals impulsors i no les entitats
públiques que han de cooperar. El plantejament d'uns objectius comuns, fins i tot
d'una estratègia, podria ser un element incentivador.
- Millora d'infraestructures turístiques a l'aire lliure (senderisme, escalada,
cicloturisme i bicicleta de muntanya). Es fa referència a la manca d'alguns senders
però sobretot al manteniment de la xarxa en general o a la senyalització.
- Major difusió i valorització del paisatge i el patrimoni com a recursos bàsics per a
un segment de mercat que podria potenciar-se. Per això és necessari avançar en el seu
coneixement, protecció i conservació.
- Analitzar propostes d'activitats a l'aire lliure en la línia d'afavorir el
desenvolupament d'empreses o professionals amb oferta en eixe camp. Ja existeix
algunes iniciatives però podrien aparèixer d'altres.
- Disseny de campanyes de promoció i de paquets turístics específics, adaptats tant a
l'oferta local com a eixos mercats que podrien atraure's.
- Dedicar més esforços a la captació de nous mercats emissors de visitants i a la
recepció dels mateixos en altres èpoques de l'any o dies de la setmana.
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ACTIVITAT 1
JORNADES D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES

Activitats realitzades, detallant: nom, dates de realització, lloc, horari, nombre
d'hores, nombre de participants, materials utilitzats, persona responsable,
descripció de com s'ha dut a terme.
MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA
Realització de tres jornades d’intercanvi d’experiències entre les comarques que
formen part d’aquest territori LEADER.
Les jornades tindran lloc en els mesos de maig, juliol i setembre. La convocatòria
d’aquestes jornades anirà lligada a una comunicació directa als membres de
l’assemblea del GAL mitjançant correu electrònic, i elaboració i divulgació de
cartelleria impresa i en les xarxes socials, a més de la pàgina web.
OBJECTIUS
- Conèixer diferents experiències d’activitats lligades al desenvolupament rural.
- Posar en comú els resultats d’experiències de desenvolupament rural similars
de diferents municipis o comarques. Preferentment i per afavorir la cohesió i la
circul.lació de informació es prioritzarà experiències d'altres comarques del
territori del Gal Rural Muntanya d'Alacant.
- Crear sinèrgies entre diferents agents econòmics i col·lectius socials.
- Fomentar la col·laboració entre les entitats que formen el GAL i els habitants
del territori.
DESCRIPCIÓ DINÀMICA ACTIVITATS
Activitat 1.1: Trobada dels territoris rurals alacantins: les polítiques rurals
Leader.
La jornada es va iniciar a la Torre de les Maçanes a les 10 hores (Casa de la
Cultura) i finalitzà a Relleu a les 16:00 hores. La jornada va estar organitzada
conjuntament pels dos Grups d’Acció Local (GAL endavant) alacantins (GAL
Rural Muntanya d’Alacant i GAL Asociación para la Innovación y la Sostenibilidad
Rural). A l’acte assistiren més d’una trentena de participants, representants de
diferents agents públics, econòmics i socials de tota la província d’Alacant.
L’acte es va estructura en dos grans blocs; en el primer, després d’haver

presentat la jornada, es va realitzar la introducció, per part dels membres de la
Junta i del equip tècnic que va coordinar les EDLP, de cadascun dels GAL’s
provincials, donant a conèixer els seu àmbit territorial i les línies estratègiques.
A més, també van intervenir agents privats que exposaren el seu cas i com el
GAL els havia suposat una nova ferramenta col·laborativa. Tot seguit, es va
procedir a la signatura de l’acord entre els dos GAL’s per a la creació i
dinamització d’una Federació Alacantina de Grups d’Acció Local.
El material utilitzat durant les sessions estava format per dues presentacions
introductòries de cada un del Grups d’Acció Local, amb acompanyament de
material audiovisual. Després de la pausa per al cafè i l’esmorzar, l’acte es va
traslladar a la Cooperativa San Jaume de Relleu per tal de conèixer, de primera
mà, un cas de revitalització econòmica i diversificació de l’oferta local. La visita
va estar guiada per Ignacio, gerent de la Cooperativa i membre de la Junta
Directiva del GAL Rural Muntanya d’Alacant, qui va mostrar les instal·lacions i
maquinària de la Cooperativa, així com l’àmplia varietat de productes locals de
la zona. La jornada va concloure amb un dinar de germanor en el mateix
municipi de Relleu i es van iniciar els primers contactes informals, potencials de
futures sinèrgies entre els diferents agents del desenvolupament rural.
Activitat 1.2: Jornada d’intercanvi d’experiències de desenvolupament rural.
La jornada es va celebrar el dissabte 21 d’octubre, iniciant-se a les 10 en la
població de Tollos, i finalitzant a les 16 hores en La Vall d’Alcalà. La sessió
començà a Tollos, punt inicial d’encontre: la primera parada es va realitzar en la
Residència per a la Tercera Edat de Tollos, on la seua directora i la cap
d’infermeria van atendre als assistents mentre es visitaven les instal·lacions de
la residència. Durant la visita, les responsables del centre ens comentaren com
es va iniciar aquest projecte, on intervenen entitats públiques (Ajuntament,
Diputació i Conselleria) i entitats privades (empresa SADA, gestora de la
Residència). Finalitzada la primera parada, els assistents es dirigiren al taller de
Serrella, una jove empresa formada per dos joves de Tollos, que s’han
especialitzat en l’elaboració artesanal d’ulleres de sol de fusta, un producte amb
identitat, innovador i en un entorn rural (cal recordar que Tollos és el municipi
menys poblat de tota la província d’Alacant. Durant la visita, els participants van
poder observar, in situ, quin era el procés d’elaboració artesanal de les ulleres.
Tant els va agradar, que dos dels assistents van adquirir en el mateix taller dos
parell d’ulleres. Un clar exemple de les sinergies que poden generar aquests
tipus d’activitats. Després d’aquesta parada, la jornada continua a Benimassot,
on els participants foren rebuts per l’alcaldessa del municipi, qui va mostrar les
instal·lacions de l’hostal rural Cantacuc, actualment en desús. Es tracta d’una
edificació, finançada per Diputació d’Alacant i de propietat municipal. Malgrat la
seua recent construcció (2003), presenta algunes deficiències tècniques de la
calefacció (central), o l’escàs rendiment històric que ha tingut (sols 9

habitacions, a camí entre casa rural i hotel). L’alcaldessa va comentar que, a més
d’estar en desús, no existia cap interessat per gestionar-lo, donat que l’últim
procés de licitació va quedar vacant. Fins i tot, es va animar als assistents a
buscar noves fórmules de gestió de l’establiment, així com la necessitat de crear
una oferta local complementària, més enllà de la simple pernoctació. Finalitzada
la visita, la jornada continuava en el municipi de La Vall d’Alcalà, concretament
en el càmping de la localitat. Allí ens esperava l’alcalde del municipi, qui, a més,
també és el propietari i gestor d’un Hotel Rural en el mateix municipi. En arribar
al Càmping, l’alcalde va comentar breument les principals problemàtiques amb
les que es trobava la gestió del càmping en etapes anteriors (falta de
professionalització, falta d’implicació en el territori, estacionalitat de l’activitat,
falta d’oferta complementària). També va assenyalar que, des d’aquest estiu, el
conjunt de les instal·lacions del càmping (restaurant i zona d’acampada) tenen
nova gerència; ens comenta la dificultat per trobar-ne als aspirants desitjats i la
importància del compromís amb la localitat (parella jove, amb fills en edat
escolar, professionals i compromesos). Una vegada finalitzada la visita al
càmping, la jornada continua al centre del poble, on es troba l’hotel La Font
d’Alcalà, un establiment diferenciat, que aposta pel turisme de qualitat, cultural
i gastronòmic i amb una oferta diversificada. Va iniciar la seua activitat amb 5
habitacions i actualment ja en són 22, 21 de les quals estaven ocupades en el
moment de la visita. Precisament, fou la única habitació lliure la que estava
disponible per visitar: cada habitació es diferent a l’altra i presenta una temàtica
relacionada amb elements naturals, patrimonials, històrics i culturals de la Vall
d’Alcalà. La jornada va concloure amb un dinar de germanor en el mateix hotel,
moment en el qual els assistents intercanviaren les seues impressions amb la
resta i els coordinadors de la jornada.
Activitat 1.3: Trobada Autonòmica dels Territoris Leader de la Comunitat
Valenciana.
La Trobada es va realitzar el divendres 27 d’octubre a la Finca la Ronesa (Tibi),
iniciant-se a les 10 hores i finalitzant a les 16 hores. A la trobada estaven
convocats els representants de la resta de Grups d’Acció Local de la resta del
territori valencià (11 en total), a més dels membres de les assemblees i la
població interessada. La disposició de l’espai de treball es va dur a terme al llarg
d’una taula, on els assistents quedaven seguts de cara, el que permet una
participació activa dels assistents: podien debatre, aportar idees, plantejar
preguntes i, el més important, començar a conèixer-se i generar relacions de
confiança, base fonamental dels projectes de cooperació i clau en la potenciació
de l’associacionisme com a eina de participació i creació de xarxes
col·laboratives. Després de la benvinguda als assistents per part del president
del GAL Rural Muntanya d’Alacant, s’inicià la programació de la jornada, que
quedava estructura en 4 grans blocs. En el primer, de caràcter tècnic,
intervingueren José Luís Peralta (Cap de Servei Tècnic. Direcció General

Desenvolupament Rural i Política Forestal (MAPAMA), i, seguidament, Anna
Torrelles Lozano (Cap de Servei de l’Estratègia Territorial Rural. Direcció General
de Desenvolupament Rural i PAC). En aquest primer bloc s’exposaren els
mecanismes i possibilitats que ofereixen els GAL’s com a un element potent per
a la coordinació territorial. A més, tant Peralta com Torrelles, van exposar
quines havien de ser les directrius principals, les línies estratègiques que es
pretenen seguir i com ser capaços de aprofitar aquests mecanismes de forma
eficient. Per últim, ambos van quedar a disposició dels assistents per tal de
resoldre dubtes i manifestar les seves aportacions o experiències territorials
pròpies. Una vegada finalitzada aquesta part més tècnica, i després de la pausa
cafè i esmorzar de productes locals (Forn de Tibi), va ser el torn dels
representants dels Grups d’Acció Local, els quals presentaren als assistents les
particularitats del seu GAL, quines havien estat les línies estratègiques més
innovadores i participades en les seues respectives EDLP (Estratègia de
Desenvolupament Local Participatiu). A més, es van exposar quines eren les
propostes de projectes de cooperació amb que contava cadascun, establint-se
ja les primeres similituds i coincidències temàtiques al voltant dels projectes de
cooperació. Continuant amb la qüestió plantejada, el quart bloc va donar inici
amb la intervenció dels membres tècnics de Ministeri i Conselleria, plantejant
diferents mecanismes a les propostes plantejades. En aquesta taula redona
sorgeixen i es defineixen les prioritats i temàtiques dels projectes de
cooperació. Un dels que més interès genera és el relacionat amb la agroindustria i els obradors per poder elaborar el producte primari. Finalment, el
president de la Fundació Biomimeti, amfitrió de l’acte, Jose Ángel Gran, va
exposar quines eren les actuacions cooperatives i de generació de xarxes d’I+D+i
i de transferència del coneixement que des de la Fundació estaven portant-se
avant. Finalment, els assistents passaren al pati central del edifici, on es va servir
un vi d’honor i una representació gastronòmica de productes típics per a que els
assistents degustaren els sabors locals.

Aportació del material gràfic (fullets, cartells, tríptics), fotografies de les
activitats o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de
resultats), llistat d'assistents i altres que es consideren oportuns.
• Cartell bilingüe per a la convocatòria on-line (llistat de correus,
pàgines web municipals i xarxes socials municipals i privades,
incloent whatsapp de la Junta Directiva i Assemblea General)
• https://www.facebook.com/galruralmuntanyadalacant/
• Cartell bilingüe 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 en la carpeta

• Fotografies de l’acte adjuntades en la carpeta
• Material audio-visual (vídeos)
Activitat 1.1: Trobada dels territoris rurals alacantins: les polítiques rurals
Leader.

Activitat 1.2: Jornada d’intercanvi d’experiències de desenvolupament rural.

Activitat 1.3: Trobada Autonòmica dels Territoris Leader de la Comunitat
Valenciana.

ACTIVITAT 2
SESSIONS DE TREBALL DELS GRUPS DE TREBALL TERRITORIALS

Activitats realitzades, detallant: nom, dates de realització, lloc, horari, nombre
d'hores, nombre de participants, materials utilitzats, persona responsable,
descripció de com s'ha dut a terme.
MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA
El GAL ha tingut fins ara establerts quatre grups de treball que aglutinen actors
de les cinc comarques que integren aquest territori LEADER:
- L’Alcoià – El Comtat.
- L’Alt Vinalopó (Valls de la Mariola).
- La Marina Alta.
- La Marina Baixa.
Es durà a terme una sessió per cada Grup de Treball Territorial (quatre en total).
La finalitat d’aquestes sessions es treballar de forma més pròxima a la realitat
territorial de cada una des zones d’aquest territori, per tal de recopilar i
incorporar a l’activitat del GAL les realitats territorials.
OBJECTIUS
- Realitzar una planificació territorial amb un clar enfocament ascendent
(bottom up).
- Coordinar l’activitat dels Grups de Treball Territorial.
- Estandarditzar les conclusions extretes de les sessions de treball de cada grup
territorial.

DESCRIPCIÓ DINÀMICA ACTIVITATS
Activitat 1.1: Grup de Treball Territorial l’Alt Vinalopó
Casa de Cultura de Biar, 12 de juny a les 19 hores
Activitat 1.2: Grup de Treball Territorial Marina Baixa
Centre Social La Fàbrica, Orxeta, 14 de juny a les 19 hores.
Activitat 1.3: Grup de Treball Territorial Alcoià – El Comtat
Biblioteca Municipal de Gaianes, 21 de Juny a les 19 hores
Activitat 1.4: Grup de Treball Territorial Marina Alta
Càmping de Campell, la Vall de Laguar, 29 de Juny a les 19 hores

Les IV Reunions dels Grups de Treball Territorial es van celebrar durant el mes
de Juny, distribuïdes per tot el territori que agrupa el GAL Rural Muntanya
d’Alacant per tal d’assegurar un procés participatiu igualitari i compromés.
Aquestes sessions, iniciades durant el procés d’elaboració de l’EDLP (Estratègia
de Desenvolupament Local Participatiu) han estat una eina eficient a l’hora de
mantindré vius els Grups de Treball que s’han generat. En concret, des de la
seua creació, s’han desenvolupat un total de 4 reunions per cadascun dels
grups, fins sumar un total de 16 reunions dels Grups de Treball Territorial del
GAL RMA. Aquesta trajectòria demostra la consolidació d’aquestes sessions i
l’interès que susciten, consolidant-se com a un fòrum territorial o grup de
discussió, amb la presència de diferents agents locals i comarcals. Aquestes
sessions permeten canalitzar la participació i l’enfocament ascendent dels
agents i garantir que siga efectiva. La temàtica d’aquestes 4 sessions dels Grups
de Treball Territorial s’iniciava amb l’anàlisi i avaluació de les necessitats i les
línies d’actuació estratègiques que es contemplen en la EDLP i com poden
executar-se. L’esforç que pot suposar des de l’organització el fet de replicar
l’acte per a cada àrea territorial, es veu recompensat en el grau d’implicació, la
qualitat de les propostes i el compromís que assoleixen amb el Grup de Treball
del Territori. És, endemés, una fórmula efectiva per tal d’identificar als agents
públics, socials i econòmics clau en cada territori, detectar el seu grau de
compromís i obtenir una visió a peu de camp o de carrer. L’organització
d’aquestes sessions per part del GAL RMA, s’ha vist complimentada amb la
incorporació d’una consultora externa per tal d’avaluar el procés i el seu grau
d’assoliment per part de la població afectada.

Aportació del material gràfic (fullets, cartells, tríptics), fotografies de les
activitats o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de
resultats), llistat d'assistents i altres que es consideren oportuns.
• Cartells per a les convocatòries on-line (llistat de correus, pàgines
web municipals i xarxes socials municipals i privades, incloent
whatsapp de la Junta Directiva i Assemblea General)
• https://www.facebook.com/galruralmuntanyadalacant/
• Cartells impresos i col·locats en llocs estratègics del municipi
(Tauler d’anuncis dels ajuntaments, centres socials, bars i negocis
locals,...)
• Presentació de power point adjunta en la carpeta
• Fotografies de l’acte adjuntades en la carpeta

Activitat 2.1: Grup de Treball Territorial l’Alt Vinalopó

Activitat 2.2: Grup de Treball Territorial Marina Baixa

Activitat 2.3: Grup de Treball Territorial Alcoià – El Comtat

Activitat 2.4: Grup de Treball Territorial Marina Alta

ACTIVITAT 3
SESSIONS DE TREBALL DELS GRUPS SECTORIALS
Activitats realitzades, detallant: nom, dates de realització, lloc, horari, nombre
d'hores, nombre de participants, materials utilitzats, persona responsable,
descripció de com s'ha dut a terme.
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 i organitzacions professionals agràries i 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.
Es realitzaran sessions per cada grup sectorial 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.
OBJECTIUS
- Realitzar una planificació territorial amb un clar enfocament ascendent
(bottom up).
- Coordinar l’activitat dels Grups de Treball Territorial.
- Estandaritzar les conclusions extretes de les sessions de treball de cada grup
territorial.

DESCRIPCIÓ DINÀMICA ACTIVITATS
MESES SECTORIALS
1. Cooperatives: 9 de Maig de 2017, Callosa d’En Sarrià
2. Organitzacions professionals agràries: 9 de Maig de 2017, Callosa d’En
Sarrià
3. Organitzacions professionals forestals: 10 de Maig de 2017, la Vall de
Gallinera
4. Organitzacions representatives de dones: 9 de Maig de 2017, Callosa
d’En Sarrià
5. Organitzacions representatives de joves: 10 de Maig de 2017, la Vall de
Gallinera
6. Organitzacions d’empresaris, pimes i autònoms: 12 de Maig de 2017,
Tormos
7. Organitzacions relacionades amb el medi ambient: 11 de Maig de 2017,
Alcosser de Planes
8. Organitzacions relacionades amb el turisme: 10 de Maig de 2017, la Vall
de Gallinera
9. Altres organitzacions de caràcter socioeconòmic: 11 de Maig de 2017,
Alcosser de Planes
10. Entitats públiques I: 12 de Maig de 2017, Tormos
11. Entitats públiques II: 17 de Maig de 2017, Beneixama
12. Entitats públiques III: 13 de Maig de 2017, la Vall de Gallinera
13. Entitats públiques IV: 10 de Maig de 2017, la Vall de Gallinera
Tal com passava amb els Grups de Treball Territorial, les Meses Sectorials van
nàixer durant el període participatiu de l’EDLP (Estratègia de Desnenvolupament
Local Paricipatiu) i s’han consolidat al llard de l’últim any com a una eina
participativa, però amb una vessant més tècnica i un procés de governança que
s’inicia de baix cap amunt i que arriba fins la mateixa Junta Directiva, donat que
és en aquestes sessions on s’anomena un representant sectorial, que serà el
portaveu de dit sector i formarà part de la Junta Directiva. Malgrat que

l’afluència d’assistents és menor que en els Grups de Treball (degut a la seua
concentració espacial),resulten necessàries per al correcte funcionament del
Grup d’Acció Local, garantint un procés participatiu i de presa de decisions. A
més de portaveus, aquests representants de cada mesa sectorial és l’encarregat
de coordinar i comunicar en els dos sentits, és dir, tant en les decisions que es
prenen en la Junta Directiva i L’Assemblea General, com des de les sessions
participatives (Grups de Treball Territorial i Meses Sectorials) cap amunt. Una de
les aportacions més rellevants, fruit de les sessions de les meses sectorials, ha
sigut l’elaboració conjunta i participativa del Reglament Intern del Grup d’Acció
Local Muntanya d’Alacant, i que, posteriorment, ha estat participat i aprovat per
la Junta Directiva i l’Assemblea General. La durada d’aquestes sessions ha variat
depenent de cada cas concret, amb durades des dels 30 minuts a les 2 hores.

Aportació del material gràfic (fullets, cartells, tríptics), fotografies de les
activitats o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de
resultats), llistat d'assistents i altres que es consideren oportuns.
• Comunicat bilingüe per a la convocatòria on-line (llistat de correus,
pàgines web municipals i xarxes socials municipals i privades,
incloent whatsapp de la Junta Directiva i Assemblea General)
• Convocatòria telefònica
• https://www.facebook.com/galruralmuntanyadalacant/
• Fotografies de l’acte adjuntades en la carpeta
• Reglament Intern GAL RMA

REGLAMENT INTERN
GRUP D’ACCIÓ LOCAL RURAL MUNTANYA D’ALACANT.

1.- ESTRUCTURA INTERNA (ORGANIGRAMA I FUNCIONAMENT)
- La presidència de l’Associació Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant sempre
haurà de recaure en entitats privades.

- La Junta Directiva estarà formada per 13 membres, dels quals el 51%, com a mínim,
han de ser representants del sector privat i, com a màxim, el 49% d'entitats públiques

- La selecció dels membres de la Junta de Govern s’establirà a partir de la classificació
que apareix en l’ordre ORDRE 5/2016, d’11 d’abril, mitjançant el mecanisme de les
meses sectorials, amb la supervisió dels membres amb càrrec dins la Junta Directiva.
- Totes aquestes propostes compleixen amb els mínims establerts en l'ordre 5/2016
ORDRE 5/2016, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural
- De forma ordinària, la Junta Directiva es reunirà una vegada, com a mínim, de forma
trimestral per tractar temes de funcionament intern. En els casos de períodes amb major
volum de projectes, o bé, en temes d’urgència la freqüència de les mateixes augmentarà
i el caràcter de la convocatòria serà extraordinària; en eixe cas, haurà de ser com a
mínim d’una setmana d’antelació (sempre i quan la urgència del tràmit ho permeta)
- La realització de les reunions físiques de la Junta Directiva seran itinerants.
- El canal de comunicació intern directe entre els membres de la Junta Directiva serà el
grup creat via Whatsapp i/o email en el cas d’enviament de documentació, així com les
cridades telefòniques.
- La no assistència a les reunions de Junta Directiva de forma injustificada estarà
penalitzada, i si es realitza de forma reiterada (3 al llarg d'un any) comportarà la cessió
del representant sectorial en qüestió i la convocatòria d'una mesa sectorial corresponent,
per tal de realitzar l’elecció d'un nou representat sectorial en la Junta Directiva;
l'Assemblea haurà de validar eixa elecció.
- Les convocatòries d' Assemblea General Ordinària i les Reunions Sectorials s'hauran
de convocar amb un mínim de 15 dies d'antelació.

2.- COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ D’ACTES, REUNIONS I ALTRES

- Tota referència a l’associació Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant en
qualsevol dels suports gràfics i digitals (nom, imatges, logos, web i altres) haurà d’estar
supervisada i aprovada per la Junta Directiva i/o l’Equip Tècnic. En cas contrari, es
prendran les corresponents mesures correctores.
- La comunicació i difusió d'actes i altres esdeveniments es farà amb un mínim de 10
dies d’antelació (prèviament aprovat per Junta Directiva i/o Equip Tècnic). En cas
contrari, es prendran les corresponents mesures correctores.

- El canal de comunicació, tant amb els membres de l’Assemblea com amb altres agents
externs, es realitzarà per correu electrònic en l’adreça:
galruralmuntanyadalacant@gmail.com
- Així mateix, es podran incorporar a aquests llistats de comunicació i difusió a
qualsevol persona interessada que haja assistit a algun acte o que ho sol·licite per correu
electrònic.
- Altres canals de comunicació i difusió complementaris seran la pàgina web
(galruralmuntanyadalacant.com), i facebook (facebook.com/galruralmuntanyadalacant).
- També seran vàlides altres formes de difusió plantejades per les entitats sòcies del
GAL, sempre que s’hagen aprovat prèviament per la Junta Directiva i/o l’Equip Tècnic.

3.-DELEGACIÓ DEL VOT: PROCEDIMENT I NOMBRE MÀXIM

- La delegació del vot estarà normalitzada mitjançant un document formal “delegació de
vot GAL Muntanya d'Alacant” creat per eixa finalitat. Aquesta tindrà validesa exclusiva
per a la votació de l’acte convocat i no serà prorrogable en el temps.
- La delegació del vot només es podrà realitzar per a qüestions que prèviament estiguin
enunciades en l’ordre del dia, per tal que les entitats que deleguen el vot puguen fer-ho
amb coneixement de causa i manifestant el seu vot. No seran vàlides les delegacions de
vots per a temes esporàdics que sorgeixen al llarg de les reunions.
- L'acceptació de vot serà validada sempre i quan el document “delegació de vot GAL
Muntanya d'Alacant” i la documentació aportada siguen valides en temps i forma

- En el cas de les votacions en reunions de l’Assemblea General o de les Meses
Sectorials, el nombre màxim de vots delegats que pot acumular una entitat és de 2; és
dir, en un votació, una entitat podria tindre un total de 3 vots (vot propi + 2 vots
delegats). En el cas de la Junta Directiva, el nombre màxima de delegació serà de 1;
així, una entitat podrà tindre un total de 2 vots (vot propi + 1 vot delegat)

4.- REGULACIÓ PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ DE NOVES ENTITATS

- El procés d’admissió de noves adhesions, tant d'entitats públiques com privades,
s'aprovaran per Assemblea General.
- El procés d’adhesió de noves entitats s’iniciarà amb la complementació del document
d’adhesió formal del Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant i altres documents
que s’han d’adjuntar (declaració responsable, CIF, DNI representant, segell entitat, acta
de plenari,...). Aquesta documentació serà remesa al correu
galruralmuntanyadalacant@gmail.com per a la posada en coneixement de la Junta
Directiva i l’Assemblea per a, posteriorment, procedir o no a la seua adhesió, dins del
termini establert.
- En el moment d'aprovació i admissió de noves entitats en Assemblea General,
obligatòriament ha d’estar present el representant de l’entitat que vol adherir-se.

5.- PROCEDIMENT DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE PROJECTES.

- Es crearà una Comissió Permanent de Treball i Seguiment de Projectes, formada, de
forma voluntària, per membres de la Junta Directiva, amb representació territorial
significativa de tot el territori GAL RMA. Aquesta Comissió estarà en contacte directe
amb els promotors de projectes i l’Equip Tècnic del GAL, facilitant la informació i
avaluació de presa de decisions sobre projectes que ha d’aprovar la Junta Directiva, una
vegada s’ha emes el corresponent informe per part del l’Equip Tècnic.
- La Junta Directiva es reunirà, amb avís previ per part d’algun membre de la Comissió
Permanent de Projectes i/o l’Equip Tècnic (amb una antelació mínima de 15 dies) per a
l’aprovació i seguiment de projectes, amb coordinació directa amb els informes de
l’Equip Tècnic.
- A més, es podrà convocar a la Junta Directiva, de forma extraordinària, segons el
volum d’entrada de projectes.

6.- PROJECTES DE COOPERACIÓ

- Es crearà una comissió de treball (formada per membres de la Junta Directiva) per
definir i avaluar projectes de cooperació tant a nivell de la Comunitat Valenciana, com
nacional i internacional.
- Després de comprovar la seua viabilitat, aquests projectes s'obriran a les entitats
potencialment interessades, així com a la resta de l’Assemblea General i a la resta de
persones interessades.

7.- PROJECTES d'I+D+i+Q (INVESTIGACIÓ + DESENVOLUPAMENT +
INNOVACIÓ + QUALITAT

- Es crearà una comissió de treball (formada per membres Junta Directiva) per definir i
avaluar projectes D'I+D+i+Q tant a nivell de la Comunitat Valenciana, com nacional i
internacional.

8.- REGULACIÓ DE CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS

- Els convenis realitzats des del Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant amb
altres entitats externes (no sòcies), hauran d’estar aprovats per la Junta Directiva sempre
i quan complisquen els criteris i objectius dels estatuts de l’associació Grup d’Acció
Local Rural Muntanya d’Alacant
- El document model d’aquests convenis serà firmat pel president i algun representant
de la Junta Directiva amb càrrec (preferentment el secretari). A més, hauran de contar
amb el segell de les dues entitats i la firma dels seus responsables.
- Existiran diferents modalitats de Convenis segons les característiques i els objectius
del mateix.

EL PRESIDENT

ACTIVITAT 4
JORNADES DIFUSIÓ DE LES CONCLUSIONS DELS GRUPS DE TREBALL I MESES
SECTORIALS
MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA
Activitats realitzades, detallant: nom, dates de realització, lloc, horari, nombre
d'hores, nombre de participants, materials utilitzats, persona responsable,
descripció de com s'ha dut a terme.
Es realitzaran 2 jornades de posada en comú de les conclusions, tant dels grups
de treball territorials com dels grups sectorials. Aquestes sessions estan previstes
en els mesos de juliol i d’octubre, i a elles estarà personalment convocada tota
l’Assemblea del GAL. A més a més, es farà difusió de les jornades mitjançant
cartelleria impresa i a través de les xarxes socials (perfil de Facebook del GAL
Rural Muntanya d’Alacant).
OBJECTIUS
- Coordinar els anàlisis i les propostes dels grups territorials i dels grups
sectorials.
- Donar a conèixer els resultats a tots els actors implicats.
DESCRIPCIÓ DINÀMICA ACTIVITATS
Activitat 4.1: Presentació Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu
del GAL RMA, el 9 de març a les 19 hores a la Casa de la Cultura de Sanet i
Negrals.
Activitat 4.2: Presentació Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu
del GAL RMA, el 18 d’octubre a les 19 hores al Saló d’Actes de l’Ajuntament de
Sanet i Negrals, seu del Grup d’Acció Local.
Aportació del material gràfic (fullets, cartells, tríptics), fotografies de les
activitats o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de
resultats), llistat d'assistents i altres que es consideren oportuns.
• 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 i Assemblea General)
• https://www.facebook.com/galruralmuntanyadalacant/

• Cartell imprès i col·locat en llocs estratègics dels municipis (Tauler
d’anuncis dels ajuntaments, centres socials, bars i negocis
locals,...)
• Cridades telefòniques
• Presentació de power point adjunta en la carpeta
• Fotografies de l’acte adjuntades en la carpeta
• Generació de material audiovisual (vídeo)

Activitat 4.1: Presentació Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu
del GAL RMA a Sanet i Negrals

Activitat 4.2: Presentació Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu
del GAL RMA a Relleu

ACTIVITAT 5
CONSTITUCIÓ DE L'OBSERVATORI DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL GAL RMA
Activitats realitzades, detallant: nom, dates de realització, lloc, horari, nombre
d'hores, nombre de participants, materials utilitzats, persona responsable,
descripció de com s'ha dut a terme.
MEMÒRIA ACTIVITAT PRESENTADA
Constitució d’un Observatori de Seguiment que done garantia de la
implementació dels acords adoptats pel GAL, i que siga el que garanteixca la
correcta implementació de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu.
Aquest òrgan haurà d’estar constituït per membres de la Junta Directiva del GAL,
per membres de l’Assemblea, per representants de les Meses Sectorials, per
representants dels Grups i Subgrups de Treball Territorials, i pel gerent del GAL o
per algun membre de l’equip tècnic i/o administratiu.
OBJECTIUS
- Dur a terme un anàlisis de l’activitat duta a terme per la Junta Directiva i
l’Assemblea del GAL.
- Analitzar les tendències futures de les polítiques i plans, i elaboració d’informes
sobre programes i actuacions que s’estan desenvolupant en el territori GAL dins
del programa LEADER 2014-2020, i veure com estan influint altres programes
d’ajudes i subvencions.
- Establir un Sistema d’Indicadors de Seguiment i Avaluació per a poder basar les
seues avaluacions durant i ex-post.
- Crear, mantenir, i gestionar una base de dades per emmagatzemar els
resultats dels anàlisis i informes, i registrar l’evolució dels indicadors.
- Establir mecanismes de coordinació entre la Junta Directiva, l’Assemblea, els
Grups Sectorials i els Grups i Subgrups de Treball Territorials.
- Realitzar propostes per a reconduir o adaptar les desviacions detectades per a
la consecució dels objectius establerts en cada cas.

DESCRIPCIÓ DINÀMICA ACTIVITATS
La creació del observatori de seguiment i avaluació del GAL RMA ha estat un
procés llarg, però participat i consensuat en amb els diferents agents que
formen part del Grup d’Acció Local. Donat el caràcter innovador d’aquesta
iniciativa, el plantejament inicial enfocava l’atenció en el funcionament intern
del GAL RMA, motiu per el qual, alguns dels mecanismes que conformen
l’observatori, ja queden registrats en el Manual Intern del GAL RMA (veure
activitat 3). D’altra banda, l’evolució del procés participatiu i les jornades i
sessions que s’han anat fent durant els últims vuit mesos ha obert nous reptes
de cara a la implantació de l’observatori; ara es pretén que siga un centre de
referència a escala autonòmica. De fet, en finalitzar l’últim acte programat
(activitat 1.3), els membres allí presents de diferents GAL’s del territori valencià
van coincidir en la necessitat i la funcionalitat que podria donar un espai amb
aquestes característiques on, a més de formar part d’una extensa xarxa
d’entitats d’arreu del territori, fora un centre de referència en la gestió de la
participació dels agents i l’accessibilitat a la informació generada i actuar com a
element difusor del coneixement, com ara el sistema d’indicadors de seguiment
i avaluació, compartir les bases de dades generades amb altres xarxes o
potenciar l’associacionisme entre la població, conscienciar i formar sobre les
línies de finançament disponibles en el territori GAL. Així mateix, també es va
comentar la necessitat d’establir mecanismes i indicadors de qualitat, que
puguen facilitar l’avaluació externa de tercers i ajudar a corregir les deficiències
que es pogueren donar-se en el desenvolupament i execució de les EDLP
Aportació del material gràfic (fullets, cartells, tríptics), fotografies de les
activitats o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de
resultats), llistat d'assistents i altres que es consideren oportuns.

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

a) DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS.

Els resultants obtinguts els classifiquem en les 5 gran activitats dels apartats de la
memòria:
1.- Jornades d'intercanvi d'experiències entre les comarques que formen part d'aquest
territori LEADER. De les tres jornades dutes a termes (28 de Maig de 2017. Trobada de
Territoris Rurals Alacantins: Les polítiques Rurals LEADER, 21 d'Octubre de 2017. Jornada
d'Intercanvi d'Experiències de desenvolupament rural: Tollos, Benimassot i Vall d'Alcalà, 27
d'Octubre de 2017. Trobada autonòmica dels territoris LEADER de la Comunitat
Valenciana).
− Recerca i participació d'agents implicats en el territori
− Creació d'una base de dades entre entitats publiques i privades dels municipis
LEADER de la província d’Alacant.
− Creació d'una xarxa i la posada en contacte entre entitats privades i publiques que
formen part dels grups d'acció locals per al desenvolupament de projectes rurals.
− Intercanvi d'experiències i informació entre diferents Grups Acció Local de la
Comunitat Valenciana
− Posada en valor de la ruralitat i espais del territori per mitja de les visites
d'intercanvi supracomarcals i provincials
− La implicació d'entitats publiques a nivell nacional i regional per la mostra de la
realitat i necessitats del nostre territori
− Recerca de ferramentes i mecanismes per assessorar a la creació de projectes dins
de l’entorn LEADER.
− Moviment i participació de gent entre diferents comarques per conèixer i participar
en les activitats plantejades.

− Participació d'activitats conjuntes a càrrecs del Ministeri, Conselleria i Associacions
GAL de la Comunitat Valenciana.
− Creació d'un pla de treball i full de ruta per la creació d'una Federació autonòmica
de GAL’s formada per GALs Castelló, València i Alacant
− Participació ciutadana al voltant de 200 persones que ha assistit als 3 actes.
2.- Sessions dels Grups de Treball Territorials: D'aquests s'han realitza un total de 4
sessions dels grups de treball territorials, Classificades per municipis i amb agents
públics-privats.
− EL Comtat: Gaianes. 21 de juny de 2017
− Marina Alta: Vall de Laguar. 29 de juny 2017
− Marina Baixa: Orxeta. 14 de juny de 2017
− L'Alt Vinalopó: Biar. 12 de juny de 2017
Entre els resultats obtinguts, destacar:
− Recerca agents actius per la participació en el desenvolupament rural
− Coordinació i creació d'una base de dades entre entitats.
− Creació d'activitats de formació i dinamització en l'entorn immediat
− Creació de projectes entre els diferents agents que han participat
− Creació d'una bústia d'idees per a analitzar la viabilitat tècnica, econòmica i humana
per realitzar-les
− Informar dels mecanismes de iniciació d'algunes projectes desenvolupats en
municipis LEADER.
− Intercanvi d'experiències entre agents que han participat en les reunions
− Dinamització social, comercial i empresarial dins del territori GAL
− Participació ciutadana al voltant de 120 persones que ha assistit als 4 actes.

3.- Sessions de treball de les Meses Sectorials: S’han realitzat un total de 13 sessions de
treball, Classificades per municipis i sectorials de la següent manera.

1. Organitzacions representatives de Pimes i Autònoms. 12 de Maig de 2017 (Tormos)
2. Organitzacions professionals agràries. 9 de Maig de 2017. (Callosa d'en Sarrià)
3. Organització representatives de dones. 9 de Maig de 2017. (Callosa d'en Sarrià)
4. Cooperatives. 9 de Maig de 2017. (Callosa d'en Sarrià)
5. Organitzacions representatives del Turisme. 10 de Maig de 2017. (Vall de la
Gallinera)
6. Entitats Socioeconòmiques. 11 de Maig de 2017. (Alcosser de Planes)
7. Organitzacions representatives del Medi Ambient.11 de Maig de 2017. (Alcosser de
Planes)
8. Organitzacions representatives Forestals.10 de Maig de 2017. (Vall de la Gallinera)
9. Organitzacions representatives de Joves.10 de Maig de 2017. (Vall de la Gallinera)
10. Entitats publiques municipals.10 de Maig de 2017. (Vall de la Gallinera)
11. Entitats publiques municipals 13 de Maig de 2017. (Vall de la Gallinera)
12. Entitats publiques municipals.12 de Maig de 2017. (Tormos)
13. Entitats publiques municipals.17 de Maig de 2017. (Beneixama)
D'aquestes activitats i reunions de treball s'han obtingut:
• La creació d'una junta amb la representació i vocals de manera sectorial formada
per 9 entitats privades i 4 publiques.
• Definició i classificació de sectors per la creació de projectes de manera vertical.
• Compartir i buscar necessitats entre sectors
• Creació de sinergies entre sectors professionals i creació de projectes
• Informar sobre les ajudes LEADER i programa 2014-2020
• Participació i dinamització sectorial a diferents municipis i agents un total (75
entitats privades i 57 publiques)

• Participació directa: al voltant de 150 entitats (publiques i privades) han participat
durant el aquestes activitats.

4.- Jornades de difusió de les conclusions dels grups de treball i meses sectorials: El
resultat d'aquest apartat s’emmarca en 2 sessions de treball realitzades en Sanet i Negrals
el passat 9 de març de 2017 i en el municipi de Relleu el 18 de octubre de 2017. Entre ells
destaquem:
• Recerca de finançament públic per afavorir projectes GAL de la Comunitat
Valenciana
• Conèixer els resultats del procés per part de conselleria de la convocatòria LEADER
2014-2020.
• Conèixer la situació nacional i europea del LEADER.
• Participació i Intercanvi d'experiències rurals entre entitats privades al voltant de la
comunitat valenciana
• Crear sinergies entre els diferents GALs de la Comunitat Valenciana
• Gestió del coneixement i d'innovació entre els GALs de la Comunitat Valenciana
• Conèixer l'entorn i necessitats de la comarca que acull la jornada per mitja d'agents
públics-privats.
• Participació ciutadana al voltant de 100 persones que ha assistit als 2 actes.
5.- Creació de l'observatori de seguiment i avaluació del GAL Rural Muntanya d'Alacant:
Les anteriors activitats ens ha permès extreure un resultat en funció de les 5 comarques
que formen part del GAL Rural Muntanya d'Alacant.
• Base de dates formada per entitats publiques i privades.
• Mitjans de comunicació, promoció i seguiment via: mailings, whatsapp, facebook,
web.

• Vigilància tecnològica de la situació LEADER en altres províncies per analitzar
tendències.
• Creació de l'esborrany d'estatuts de la Federació autonòmica de GAL Rural: finalitat,
objectius, àrea geogràfica, activitats de treball
• Reglament intern de treball del GAL Rural muntanya d'Alacant en funció de
diferents àrees: organitzatives, comunicatives, entitats, desenvolupament de
tasques i projectes.
• Recerca de diversos espais (públics-privats) per execució d'activitats de participació
futures i projectes.
• Creació d'una junta directiva per participar en el procés de LEADER 2014-2020

b) DESCRIPCIÓ DE LA RELACIÓ ENTRE ELS RESULTATS OBTINGUTS I LES
NECESSITATS PRÈVIES

Detectades les necessitats del GAL RMA i degut a la magnitud del grup que està integrat
pels 75 col·lectius privats territorials i 57 entitats públiques. La nostra principal necessitat
es donar continuïtat a l’activitat dinamitzadora (tal com expliquem a la memòria
d'activitats) de l’Associació Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant com a estructura
dinamitzadora del territori per tal de fomentar la cohesió, col·laboració i cooperació
territorial entre diferents agents per desenvolupar projectes en el medi rural de municipis
LEADER fins que l’administració autonòmica (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural) aprove els Grups d’Acció Local definitius vinculats
al LEADER i es signa el conveni amb la pròpia conselleria, la qual cosa no s'espera per a
abans del mes de Novembre. Clarament, els resultats obtinguts una vegada finalitzat el
programa cobreixen les necessitats prèvies descrites anteriorment agrupades de la
següent forma:

1.- Activitats dinamitzadores en les 5 comarques del GAL RMA: 23 activitats en cada un del
municipis GAL RMA
2.- Participació activa e impacte poblacional de la gent dels municipis: 570 persones de
forma activa i directa, amb un àmbit d'actuació de 35000 persones
3.- Organització, participació i cohesió: Creació d'una junta directiva formada per 13
persones amb representativitat de cada sector participant i escollides en l'activitat número
3 “Meses Sectorials”. (Organitzacions representatives de Pimes i Autònoms, Organitzacions
professionals, Organització representatives de dones, Cooperatives, Organitzacions
representatives del Turisme, Organitzacions representatives forestals, Entitats
Socioeconòmiques, Organitzacions representatives del Medi Ambient, Organitzacions
representatives Forestals, Organitzacions representatives de Joves Forestals)
4.- Procediment de funcionament: Redactat dins de l'activitat 5 del observatori amb un
reglament intern de funcionament i protocol de treball.
5.- Admissió de noves entitats públics i privats: Per mitja de l’assemblea que es va celebrar
en 17 de Juny de 2017 en Vall de la Gallinera. S'aprovarem noves incorporacions,
augmentant així en nombre d’entitats participants.
6.- Projectes de cooperació: Per mitja dels diferents grups d'acció Local d'Alacant i a nivell
regional per la Federació Regional de Grups D'Acció Local Rural, on en els estatuts es recull
aquests compliments.
7.- Projectes de cohesió entre territoris dins del GAL RMA: Per mitja dels intercanvis
realitzats en les activitats numero 1 “Intercanvi d’experiències”
8.- Creació de projectes rurals i recerca de finançament: Pràcticament en totes les
activitats plantejades, principalment s'han treballat amb l'activitat 2 “Sessió de treball del
grups territorials”
Durant el procés previ, s’han establert els mecanismes adequats per assegurar que tots els
col·lectius s’involucraren en el procés d’elaboració i desenvolupament de l’estratègia,
inclosos aquells que puguera resultar més complicada la seua representació (joves i
dones), que han anat incorporant-se al llarg del temps, generant un procés participatiu per
la cooperació i la coordinació pel futur comarcal.

c) ANÀLISI DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PLANTEJATS.

Per analitzar el grau de compliment dels objectius ho realitzarem per grup d'activitats tal
com s’expressa i es descriu en la memòria de resultats de les activitats presentada en el
mateix informe
Activitat 1.- Jornades d'intercanvi d'experiències entre les comarques que formen part
d'aquest territori LEADER.
- Conèixer diferents experiències d’activitats lligades al desenvolupament rural. S’assoleix
aquest objectiu en les activitats realitzades el 28 de Maig de 2017. Trobada de Territoris
Rurals Alacantins: Les polítiques Rurals LEADER, 21 d'Octubre de 2017. Jornada
d'Intercanvi d'Experiències de desenvolupament rural: Tollos, Benimassot i Vall d’Alcalà el
27 d'Octubre de 2017. Trobada autonòmica dels territoris LEADER de la Comunitat
Valenciana
- Posar en comú els resultats d’experiències de desenvolupament rural similars de
diferents municipis o comarques. Preferentment i per afavorir la cohesió i la circulació de
informació es prioritzarà experiències d'altres comarques del territori del Gal Rural
Muntanya d'Alacant. S’assoleix aquest objectiu en les activitats realitzades el 28 de Maig
de 2017. Trobada de Territoris Rurals Alacantins: Les polítiques Rurals LEADER, 21
d'Octubre de 2017. Jornada d'Intercanvi d'Experiències de desenvolupament rural: Tollos,
Benimassot i Vall d’Alcalà y 27 d'Octubre de 2017. Trobada autonòmica dels territoris
LEADER de la Comunitat Valenciana
- Crear sinèrgies entre diferents agents econòmics i col·lectius socials. S’assoleix aquest
objectiu en les activitats realitzades el 28 de Maig de 2017. Trobada de Territoris Rurals
Alacantins: Les polítiques Rurals LEADER, 21 d'Octubre de 2017. Jornada d'Intercanvi
d'Experiències de desenvolupament rural: Tollos, Benimassot i Vall d’Alcalà y 27 d'Octubre
de 2017. Trobada autonòmica dels territoris LEADER de la Comunitat Valenciana

- Fomentar la col·laboració entre les entitats que formen el GAL i els habitants del territori.
S’assoleix aquest objectiu en les activitats realitzades el 28 de Maig de 2017. Trobada de
Territoris Rurals Alacantins: Les polítiques Rurals LEADER, 21 d'Octubre de 2017. Jornada
d'Intercanvi d'Experiències de desenvolupament rural: Tollos, Benimassot i Vall d’Alcalà el
27 d'Octubre de 2017. Trobada autonòmica dels territoris LEADER de la Comunitat
Valenciana

Activitat 2. Sessions de treball dels Grups de Treball Territorials. Material per a la
convocatòria i difusió Grups de Treball Territorials

- Realitzar una planificació territorial amb un clar enfocament ascendent (bottom up).
Aquesta objectiu s’assoleix en les diferents activitats realitzades en les diferents
comarques del GAL RMA descrites en la memòria justificativa i son:
EL Comtat: Gaianes. 21 de juny de 2017
Marina Alta: Vall de Laguar. 29 de juny 2017
Marina Baixa: Orxeta. 14 de juny de 2017
L'Alt Vinalopó: Biar. 12 de juny de 2017
- Coordinar l’activitat dels Grups de Treball Territorial. S’assoleixen per mitja de la
dinamització d'agents externs i consultores especialitzades per iniciar el procés i per mitja
de les reunions i formació de treball descrites anteriorment
- Estandarditzar les conclusions extretes de les sessions de treball de cada grup territorial.
Aquesta informació s'extrau a partir de la diversitat de propostes dels grups de treball fins
l’anàlisi i concreció de cada proposta. Tota la informació s'analitza per mitja de grups de
treballs especialitzats i agents externs assolint aquest objectiu i presentant aquests
resultats en les activitats número 4 del mateix document.

Activitat 3. Sessions de treball del grups sectorials

Conèixer la realitat dels diferents sectors en el territori d’acció del GAL. Durant tot el
procés d'aquestes activitats apareixen les necessitats de cada sector segons en cotext
territorial i realitat comarcal. Assolim aquest objectiu en diverses activitats i sobretot en
les 13 reunions sectorials celebrades, que es vàrem realitzar:
1. Organitzacions representatives de Pimes i Autònoms. 12 de Maig de 2017 (Tormos)
2. Organitzacions professionals agràries. 9 de Maig de 2017. (Callosa d'en Sarrià)
3. Organització representatives de dones. 9 de Maig de 2017. (Callosa d'en Sarrià)
4. Cooperatives. 9 de Maig de 2017. (Callosa d'en Sarrià)
5. Organitzacions representatives del Turisme. 10 de Maig de 2017. (Vall de la
Gallinera)
6. Entitats Socioeconòmiques. 11 de Maig de 2017. (Alcosser de Planes)
7. Organitzacions representatives del Medi Ambient.11 de Maig de 2017. (Alcosser de
Planes)
8. Organitzacions representatives Forestals.10 de Maig de 2017. (Vall de la Gallinera)
9. Organitzacions representatives de Joves.10 de Maig de 2017. (Vall de la Gallinera)
10. Entitats publiques municipals.10 de Maig de 2017. (Vall de la Gallinera)
11. Entitats publiques municipals 13 de Maig de 2017. (Vall de la Gallinera)
12. Entitats publiques municipals.12 de Maig de 2017. (Tormos)
13. Entitats publiques municipals.17 de Maig de 2017. (Beneixama)
Traslladar les seues conclusions a la Junta Directiva i a l’Assemblea del GAL- La informació
que es recull durant tot el procés es trasllada el l’assemblea general celebrada el dissabte
17 de juny en Vall de la Gallinera. Aquest es notifica a totes les 75 entitats privades i 57
entitats publiques via email i per telèfon. També es publica en el facebook degut a que es
un acte obert. Entre altres punts es tracten part de les impressions i conclusions que estan
treballant-se dins d'aquest programa. També una volta finalitzada aquesta memòria i

abans de finalitzar l'any es realitzarà un altra assemblea per deixar finalitzat aquest estudi i
informat a tots el membres i interessats del GAL RMA.

Activitat 4. Jornades difusió de les conclusions dels grups de treball i meses sectorials

-

Donar a conèixer els resultats a tots els actors implicats. S’assoleix aquest objectiu
durant els dos actes realitzats tant en Sanet i Negrals el passat 9 de març de 2017 i
en el municipi de Relleu el 18 de octubre de 2017. Per mitja d'una convocatòria a
tots les entitats que formen part en el GAL RMA i cartellera en format paper en els
pobles i al voltant dels actes de presentacions, s'utilitza les xarxes socials i altres
mecanismes tecnològics per fer arribar a la població. Durant les presentacions dels
resultats s’intervé per mitja d'una vídeo projecció que recull els resultats i una
presentació amb PowerPoint que tot seguit es facilita als assistents. Tota la
documentació i resultats s’envia als participants i membres. També es pot consultar
via. www.galruralmuntanyadalacant.es.

-

Coordinar els anàlisis i les propostes dels grups territorials i dels grups sectorials. De
les reunions de les activitats 2 i 3 s'extrau informació i necessitats que s'analitzen
per mitja de grups de treballs i gent especialitzada que ha posterior s'exposa durant
les dos sessions realitzades en aquest apartat Sanet i Negrals el passat 9 de març de
2017 i en el municipi de Relleu el 18 de octubre de 2017. La coordinació es realitza
tenint en conte la dimensió geogràfica del nostre GAL RMA i per aquest cas es
coordina en la Marina Alta i la Marina Baixa. Que posteriorment es volca tota la
informació durant l'execució de les activitats.

Activitat 5: Constitució de l'observatori del seguiment i avaluació del GAL RMA

-

Dur a terme un anàlisis de l’activitat duta a terme per la Junta Directiva i
l’Assemblea del GAL. Degut a la magnitud de l'entitat y la seua finalitat es crea la

junta directiva formada per 13 persones i amb representació territorial i sectorial
que son els que per mitja de les reunions de treball portades a terme analitzen i
inicien la realització d'un observatori per el seguiment i avaluació del GAL RMA que
s'aprova per l’assemblea general deixant assolint aquest objectiu.
-

Analitzar les tendències futures de les polítiques i plans, i elaboració d’informes
sobre programes i actuacions que s’estan desenvolupant en el territori GAL dins del
programa LEADER 2014-2020, i veure com estan influint altres programes d’ajudes i
subvencions. Des de l'inici d'aquest programa els membres son conscients de vore
el GAL RMA com un entitat que mira i esta actiu en la recerca d’oportunitats pels
membres del GAL. Per això durant les activitats, concretament numero 1. Es realitza
un intercanvi convidant a membres del Ministeri, Conselleria i diferents GAL de tota
la Comunitat Valenciana. Es en esta jornada on s'intercanvien i els programes
d'ajudes i subvencions i es busquen les tendències de desenvolupament rural a
nivell regional, nacional i europeu.

-

Establir un Sistema d’Indicadors de Seguiment i Avaluació per a poder basar les
seues avaluacions durant i ex-post. Tot aquests indicadors venen marcats per el
document estratègic EDLP del GAL RMA en un marc fins el 2020. Destacar aquells de
dinamització territorial que son els que continuaran el programa de participació que
actualment es justifica. La sostenibilitat esta garantida i quedarà constància a finals
de novembre al signar el conveni amb Conselleria d'Agricultura, i aquest serà el
moment de posar en marxa tots els mecanismes d'indicadors i compliment
d'objectius.

-

Crear, mantenir, i gestionar una base de dades per emmagatzemar els resultats dels
anàlisis i informes, i registrar l’evolució dels indicadors. Aquesta s'ha anat realitzant i
ampliant a mesura que s'han realitzat les 23 activitats d'aquest programa. Una volta
finalitzat queda a disposició del GAL RMA per continuant informant al personal que

ha participat de qualsevol novetat relacionada amb el desenvolupament rural dins
de les comarques i pobles LEADER.
-

Establir mecanismes de coordinació entre la Junta Directiva, l’Assemblea, els Grups
Sectorials i els Grups i Subgrups de Treball Territorials. Es manté activa i s’assegura
per mitja dels estatus i reglaments interns. També cal destacar els membres actius
de cada sector i agents externs que s'encarreguen de dinamitzar el territori GAL per
mitja de reunions de formació i dinàmiques al voltant de la ruralitat.

-

Realitzar propostes per a reconduir o adaptar les desviacions detectades per a la
consecució dels objectius establerts en cada cas. Les reunions i les comissions de
treball territorial i junta directiva son els encarregat se fer el seguiment i prendre
mesures per qualsevol desviació detectada. Destacar la generació d'idees de
projectes que en el moment es posa a funcionar i executar el GAL RMA arribaran a
complir-se objectius.

d) DESCRIPCIÓ DE LA INCIDÈNCIA DELS RESULTATS SOBRE EL FOMENT DE
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

-

El territori GAL RMA esta format per 57 municipis en els que s'ha incidit en 23
municipis i 5 comarques amb un total de 23 activitats de participació en el medi
rural. Cal destacar que molts d'ells sense experiència prèvia en participació
ciutadana i gracies aquest programa i la consecució de les 5 grans activitats i subactivitats descrites en aquesta memòria s'han format en metodologies de
participació de “baix cap a dalt” ha permès els ser participes a diversos accions
conjuntes i col·lectives que arribaran en molt d'ells a la creació de sinèrgies entre
entitats de diversos sectors i del àmbit públic i privat.

-

La població del GAL RMA es de 35000 habitants i de forma directa han participat
570 persones de forma directa en les 23 activitats realitzades i indirecta 2000

persones, te una incidència de forma directa en 75 entitats privades de diversos
sector i 57 entitats publiques i per mitja de xarxes socials es pot vore el nivell
d’incidències a la ciutadania.

-

ESTADÍSTIQUES PUBLICACIONS GAL RMA (FACEBOOK)

-

Durant les activitats dutes a terme en les 5 comarques s’augmenta el numero de
sol·licituds i adhesions, passant de 75 entitats privades a 95 entitats i es compleix
amb el total de municipis LEADER al 100% amb un total de 58 municipis. Per tant es
ara mateix el GAL RMA una mecanisme i ferramenta territorial i de cohesió de gran
magnituds per el desenvolupament rural de les comarques de la Marina Alta,
Marina Baixa, El Comptat, Alcoià i L'Alt Vinalopó.

-

Dins del grup ens preocupa aquelles persones en risc d'inclusió, dones i joves. La
forma de tractar aquests grups es per mitja de les activitats sectorials concretes de
cada àmbit. S'ha realitzat diverses reunions amb joves i dones per extreure resultats
i dinamitzar les entitat.

-

Organitzacions representatives de dones. 9 de Maig de 2017. (Callosa d'en Sarrià)

-

Organitzacions representatives de Joves.10 de Maig de 2017. (Vall de la Gallinera)

-

Son aspectes de millora i uns clars objectius del GAL RMA i programa LEADER la
inclusió en el desenvolupament rural aquestes organitzacions i col·lectius, per tant
es reforçar la participació d'aquests agents.

-

La col·laboració entre ajuntaments apareix en cada una de les iniciatives i
experiències dutes a terme en cada comarca GAL. Posar el exemple que esta
desenvolupant-se en la Marina Alta del Parc Agrari del Riu Girona on participen 7
ajuntament i 15 entitats privades amb els objectius marcats son el posar en valor el
paisatge, agricultura, turisme, producte local, comerç de proximitat i inserció de
dones i joves al projecte.

e) APLICACIÓ DELS RESULTATS PER A LA POSADA EN MARXA DE FUTURS
PROJECTES O LA MILLORA EN LA GESTIÓ D'AQUESTS.

Federació autonòmica de GAL RMA:
-

La Federació autonòmica de GAL Rural es una Federació de Associacions que
integrarà a diversos Grups D'Acció Local de tota la Comunitat Valenciana adscrits al
Programa LEADER 2014-2020, que tenen l'objectiu de potenciar, promocionar i
fomentar el desenvolupament econòmic i social dels municipis rurals de la
Comunitat Valenciana. En cadascun d'ells, a més, estan enquadrats tant en l'àmbit
participatiu com en el de la presa de decisions col·lectius tan diversos com a
mancomunitats, ajuntaments, empresaris, cooperatives i associacions civils.
En l'actualitat, la Federació autonòmica de GAL Rural esta impulsada per tres grans
Grups d'Acció Local en les tres comarques:

-

Alacant: Grup D'acció Local Rurals Muntanya d'Alacant i GAL Sud D'Alacant

-

València: GAL Som Rurals

-

Castello: GAL Sud de Castelló

-

La Federació integra fins dia de hui a 4 dels 11 GAL de la Comunitat Valenciana, a la
espera de final del 2017 la reunió amb els altres GAL per futures adhesions. A través
dels grups d'acció local que conformen la Xarxa Rural s'ha treballat s’està treballant
per millorar la diversificació econòmica de les zones d'interior, canalitzant les ajudes
de les diferents administracions i projectant, d'aquesta manera, la iniciativa local.

Projectes de cooperació entre GALs
-

Queda clarament definit el treball que esta fent-se en els projectes col·laboració i
cooperació amb altres GAL des de les activitats conjuntes d’intercanvi
d'experiències (activitat 1 “28 de Maig de 2017. Trobada de Territoris Rurals
Alacantins: Les polítiques Rurals LEADER, 21 d'Octubre de 2017”) i reunions de
treball entre els GALs de les tres províncies ( Trobada autonòmica dels territoris
LEADER de la Comunitat Valenciana), son l'inici dels projectes de cooperació segons
els objectius del cada GAL i metodologia LEADER que ens marca Europa.

Relacions empresarials entre entitats
De les activitats executades en aquest programa:
-

1.- Jornades d'intercanvi d'experiències entre les comarques que formen part
d'aquest territori LEADER.

-

2.- Sessions de treball comarcals.

-

3.- Sessions de treball dels Grups de treball Sectorials.

-

4.- Jornades de difusió de les conclusions dels grups de treball i meses sectorials

-

5.- Creació de l'observatori de seguiment i avaluació del GAL Rural Muntanya
d'Alacant.

-

Ja s'han creat sinergies i projectes entre entitats privades, publiques i publiquesprivades amb diversos objectius dirigits a:

-

Fomentar el desenvolupament integral, harmònic, sostenible i endogen dels
municipis de les comarques, Alt Vinalopó, L'Alcoià, El Comtat, Marina Alta i Marina
Baixa.

-

Fomentar la conservació, millora i restauració del mitjà físic i mediambiental.

-

Fomentar la conservació, promoció i explotació dels recursos de les comarques.

-

Millorar de les infraestructures i serveis.

-

Fomentar el empresariat autòcton.

-

Fomentar la promoció de l'ocupació, especialment de col·lectius de joves i dones.

-

Fomentar la promoció turística de la zona.

-

Fomentar la conservació i restauració del patrimoni cultural, artístic, immaterial,
etnogràfic, arqueològic i urbanístic.

-

Millorar l'educació, la formació i la cultura, així com la qualificació professional de la
població activa.

-

Fomentar el desenvolupament agrícola, industrial i la promoció dels productes del
territori.

-

Fomentar la identitat territorial entre els propis habitants, propiciant la comunicació
entre els seus pobles i gents.

-

Reforçar el paper de la comunitat rural en el desenvolupament local i de la
governança dels recursos rurals.

-

Tot estos projectes tindran suport una vegada es signe el conveni amb Conselleria
d'Agricultura per gestionar les ajudes LEADER i donar suport aquestes idees i
projectes.

