
Memòria per a l’execució d’actuacions emmarcades en l’Agenda Compartida per
a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027.

A) Entitat proposant.

Nom de l’entitat/representant
Associació pel Desenvolupament Integral de la Vall del Corb

NIF:
G43611730

Adreça:
C/ Sant Roc 10 baixos

Municipi:
Ciutadilla

Representant legal:
Marta Capdevila Guasch

Correu electrònic representant legal:
martacapdevila.cgp@gmail.com

Persona de contacte:
Natacha Filippi

Correu electrònic de contacte:
assocvalldelcorb@gmail.com; natacha.filippi@aresta.coop

Telèfon de contacte:
662407411

L’entitat recupera l’IVA? :  
 No  Si
Altre*

L'Associació Vall del Corb desenvolupa activitats associatives i activitats
econòmiques. El projecte Territori de Vincles està vinculat a l'activitat associativa de
l'Associació Vall del Corb, que té com a objectiu la dinamització social i cultural dels
pobles de la vall, la promoció dels coneixements i estudis de les realitats de la vall, a
la protecció del medi natural i la promoció sostenible del territori.
D'acord amb l'article 95.1 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el
valor afegit, l'IVA de les factures rebudes per les activitats associatives que duu a
terme l'entitat no és deduïble, ja que aquestes despeses no estan afectes a l'activitat
econòmica. En conseqüència, aquest IVA no s'inclou a les declaracions trimestrals.

Pressupost any anterior (entitats públiques)/ Volum facturació (entitats privades) : 
9876€

Nombre mitjà treballadors/es any anterior: Homes____ Dones_____ Total_0____
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Tipus d’entitat (hèlix) (escollir opció que correspongui):
☐Acadèmia
☐Teixit econòmic
☐Administració pública
☐Societat Civil - Ciutadania
L’Associació pel desenvolupament integral de la Vall del Corb reuneix productores,
elaboradores, artesanes, restauradores, botigues i allotjaments rurals i botigues, així
com entitats per la preservació del medi ambient i persones apassionades per la
Vall. El seu objectiu és dinamització econòmica de la Vall, la revitalització dels seus
municipis i la preservació del seu patrimoni i paisatge.

Àmbit territorial de l’entitat:

☐Terres de Lleida ☐Pirineu i Aran
☐Altre*
L’entitat agrupa persones individuals i projectes de la Vall del Corb, territori compartit entre tres
comarques: l’Urgell, la Conca de Barberà i La Segarra.

*Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal

Àmbits sectorials de treball (escollir el que correspongui):
☐ Agricultura, ramaderia i activitats forestals
☐ Indústria alimentària
☐ Altres indústries
☐ Construcció i instal·lacions
☐ Logística i transport
☐ Hosteleria i restauració
☐ Esport, oci i lleure
☐ Comerç al major o al detall
☐ Activitats professionals
☐ Educació
☐ Altres / N.A.  (especificar)
L’Associació pel desenvolupament integral de la Vall del Corb s’organitza en una junta àmplia i
4 comissions temàtiques. La junta defineix l'estratègia global de l’associació, prioritza i planifica
les activitats, s’encarrega de la gestió econòmica i de la gestió del conveni firmat amb els
diferents ajuntaments de la vall. Les 4 comissions temàtiques s’estructuren de la següent
manera:

- Cultura, societat i paisatge, on es treballen i es genera debat sobre els temes de
patrimoni material i immaterial, despoblament, biodiversitat i paisatge. També organitza
visites guiades, exposicions itinerants, activitats infantils, jornades tècniques, etc.

- Productores en xarxa, on es treballa l’articulació i la generació de sinergies entre tots els
sectors productius de la Vall, i s’organitza el TrosFood, el mercat nocturn anual, els
menús de degustacions compartits, etc.

- Comunicació al territori, que manté actualitzada la web de l’Associació, gestiona les
noves incorporacions i l’agenda de la Vall en coordinació amb els ajuntaments, i
s’encarrega de les xarxes socials i de la creació de material divulgatiu (icones pels
establiments, roll-ups, etc).
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- VinsCorb, que reuneix les productores de vins de la Vall i organitza
esdeveniments culturals i tècnics al voltant del món del vi.

B) Descripció general de l’actuació.

B.1) Títol de l’actuació:

Accions d’impuls i seguiment de proves pilot, per la definició i validació de polítiques públiques i
models de gestió pública- cooperativa- comunitària per la transició ecosocial a la Vall del Corb

B2.) Descripció general:

El projecte en la seva globalitat busca contribuir a definir polítiques públiques locals, eines i
experiències reproduïbles en favor del repoblament rural, l'adaptació al canvi climàtic i la
creació de noves oportunitats de vida als pobles i territoris rurals.

Té com a objectiu establir el marc conceptual i la metodologia de proves pilot i accions
transversals d'assessorament i formació, així com donar el primer impuls i oferir
l'acompanyament tècnic necessari per a desenvolupar les primeres actuacions. Aquest treball
ha de permetre ajudar a definir i validar polítiques públiques a través l'avaluació de l'impacte i la
reproductibilitat de les proves pilot i accions transversals, així com consolidar el Fòrum per la
Dinamització de la Vall com a nou espai de reflexió i presa de decisió entre agents del territori.
Les proves pilot i les accions transversals d'assessorament i formació s'atenen a tres eixos
d'acció prioritaris: l'agroecologia i la biodiversitat; l'habitatge i el patrimoni; i la gestió sostenible
de recursos.

En aquest segon any, ens dedicarem a:
● impulsar accions específiques per abordar la manca de relleu agrari, la diversificació de

cultius i la gestió forestal, efectuant un treball d'identificació i articulació dels agents clau,
recollint necessitats específiques i oferint assessorament i seguiment.

● acompanyar casos pràctics amb relació al dret d'accés a l'habitatge i a detectar les
necessitats específiques d'assessorament i formació en matèria d'eficiència energètica i
rehabilitació.

● organitzar 2 sessions i unes jornades de formació i debat sobre la temàtica del
despoblament des d'una visió transversal als tres eixos d'acció prioritaris, que nodreixin
de contingut i consoliden la metodologia i l'enfocament transversal del Fòrum.

Així, es pretén detectar els punts forts i febles de les actuacions, perquè puguin esdevenir
exemples de bones pràctiques, així com potencials captadores de recursos, necessaris per
consolidar-les, replicar-les o catalitzar-ne de similars.

Es preveu que el projecte s'estengui com a mínim al llarg de cinc anys, que és el temps previst
per l'execució de les proves pilot, així com per la consolidació del treball en xarxa entre els
diversos agents del territori al voltant del fòrum.

Extensió màxima:  300 paraules.
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B.3) Objectius:

B.3.1) Objectiu general:
Impulsar i fer seguiment d'actuacions concretes de les proves pilot als municipis urgellencs de
Maldà, Ciutadilla, Sant Martí de Maldà i Guimerà, així com accions transversals
d’assessorament i formació a la Vall del Corb, que puguin servir com a exemples de bones
pràctiques en els àmbits de l’agroecologia i la biodiversitat, habitatge i patrimoni, i gestió de
recursos, tot generant o enfortint vincles i col·laboracions i consolidant un espai participatiu
híbrid per treballar el repte del repoblament en un context de canvi climàtic.

Descriure l’objectiu general que ha de ser clar, realista i assolible en el temps que duri l’actuació.

B.3.2) Objectius específics:

OE1: Definir eines pràctiques per al desenvolupament integral de la Vall del Corb, analitzant les
demandes dels diferents agents locals (socials, econòmics, polítics) i proposant opcions de
gestió dels recursos endògens existents.
OE2: Fer seguiment als casos de bones pràctiques de desenvolupament local existents a la
Vall i a altres territoris, tant de regions de l'estat espanyol com d'altres països europeus.
OE3: Involucrar els agents clau del territori mitjançant el diàleg i la col·laboració entre les
diverses administracions que conflueixen a la Vall (Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona,
consells comarcals de l'Urgell, la Conca de Barberà i la Segarra, ajuntaments dels municipis...).
OE4: Consolidar la figura del fòrum, organitzant sessions i jornades específiques i transversals,
amb espais de formació i d'articulació entre diferents agents, bastint una agenda i un model de
funcionament i governança propis.
OE5: Impulsar les primeres actuacions i oferir l'acompanyament tècnic necessari, per donar
resposta a necessitats pròpies i dotin d'eines els municipis escollits en matèria de transició
agroecològica, accés a l'habitatge i sobirania energètica, establint-se com a exemples
reproduïbles de bones pràctiques.
OE6: Identificar i establir un calendari, en coordinació amb els ajuntaments i els agents clau de
la Vall, possibles fonts de finançament per garantir la continuïtat i sostenibilitat de les
actuacions.

Descriure els objectius específics de l’actuació, els quals han de ser clars, mesurables, realistes i assolibles en el
temps que duri l’actuació.

B.4) Contribució a la visió de futur compartida i als reptes globals

● Oportunitats, àmbits prioritaris de desenvolupament (escollir la que correspongui):

☐ Valorització integral de la producció agrícola i ramadera (bioeconomia de base agropecuària)
☐ Modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries

☐ Valorització dels boscos (bioeconomia de base forestal)
☐ Digitalització
☐ Eficiència energètica i generació d’energies renovables

☐ Resiliència climàtica en infraestructures i ecosistemes, rehabilitació i regeneració urbana
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● Obstacle que pretén superar:

L'obstacle general és la manca d'una òptica transversal i de mancomunió de recursos per fer
front al repte demogràfic a la Vall del Corb, així com la falta de coordinació entre els agents del
territori per tal d'elaborar polítiques locals aterrades i posar en marxa accions reproduïbles.

Es pretén superar la falta de diversificació de cultius, d'accés a la terra, de tècniques
d'explotació sostenibles, de relleu generacional i de gestió de recursos locals. La idea és
analitzar el desequilibri entre diferents models de producció d'aliments i proposar models per
transformar la realitat de la cadena agroalimentària de la vall, des de la producció al consum.

També es vol abordar la problemàtica de la gestió dels boscos i prevenció d'incendis, a través
l'impuls d'accions de silvopastura i el disseny de plans de gestió, implicant ramaders,
propietaris, GRAF i altres entitats mediambientals i de dinamització local.

D'altra banda, es pretén visibilitzar les diferents arestes del problema de l'accés a l'habitatge
que tenen els pobles, en especial pel que fa a la pobresa energètica que pateixen. Existeixen
barreres per l'accés a sistemes d'autoconsum d'energia i autoconstrucció per l'adequació
d'habitatges, caracteritzades per la falta d'aïllaments, les limitacions d'accessibilitat i
problemes d'impermeabilitat. També s'ha detectat una manca de mecanismes jurídics per
facilitar el canvi d'ús d'equipaments i immobles en desús públics, a habitatges d'emergència;
així com una alta demanda d'informació sobre polítiques públiques d'accés a habitatge i
rehabilitació.

Extensió màxima: 200 paraules.

● Justificació de la contribució a la superació de l’obstacle:

L'anàlisi de les dades recollides i la continuïtat del fòrum volen superar l'obstacle de la falta de
coordinació i d'òptica transversal sobre el repte del despoblament i l'adaptació climàtica.
Respecte als sectors agrícoles i ramaders es preveu explorar opcions de diversificació i
transició cap a cultius i explotacions sostenibles i resilients. Pel que fa a les cadenes
alimentàries, s'aposta per la necessitat d'explorar el potencial del comerç local i la restauració,
com agents fonamentals en la construcció de circuits curts de comercialització. De la mateixa
manera, es proposa continuar estudiant els reptes i necessitats detectats per les
administracions públiques, així com els recursos existents, per tal de proposar altres mesures
per transitar cap a un sistema alimentari sostenible i territorialitzat. Respecte a l'habitatge i la
gestió de recursos, es preveu l'anàlisi dels mecanismes de comunicació, facilitació i formació
més adients per promoure l'accés a l'habitatge, l'ús de tècniques vernaculars de rehabilitació,
solucions innovadores d'economia circular i la creació de llocs de treball. Aquesta anualitat es
pretén impulsar actuacions concretes per millorar la viabilitat social i econòmica de les
explotacions, assegurar l'accés a la terra, l'alimentació, l'habitatge i l'energia com a recursos
bàsics, recomanant un model de gestió pública - cooperativa - comunitària.

Extensió màxima: 200 paraules.

● Objectius estratègics als quals contribueix:

☐ Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i
forestal.
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☐ Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, mitjançant l’impuls de la
innovació sectorial i d’activitats emergents vinculades a les oportunitats identificades en la
visió de futur compartida del territori.

☐ Capturar el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit
econòmic, de la millora dels serveis de les administracions públiques i de la inclusió social.

☐ Impulsar un model de valorització i gestió sostenible del capital natural del territori, que
n’asseguri la seva preservació, resiliència, productivitat i contribució a la neutralitat
climàtica.

☐ Afavorir el desenvolupament d’una sòlida base de capital humà arrelada al territori.

● Justificació de la contribució als objectius estratègics:

OE1: Al món rural, que cada dia té menys petita i mitjana pagesia, cal facilitar l'accés a la terra
a persones que no en tenen en propietat, dotant de formació/assessorament/eines per la
transició agroecològica a les actuals i al seu relleu. Es necessiten estratègies d'aprofitament
de recursos agrícoles, ramaders i agroforestals i d'articulació i foment de canals curts de
comercialització en el si del teixit comercial local.
OE2: Fomentar explotacions menys mecanitzades, que generen activitats secundàries i
productes d'alt valor afegit, creant llocs de treball al camp, i fomentant la innovació
agroalimentària i transformadora local a través d'establiments i recursos compartits, la
diversificació de cultius i la reconeixement de les varietats locals.
OE4: Apostar per una agricultura i un sistema de gestió de recursos que vetllen per la
biodiversitat cultivada i la dels terrenys no cultivats, aprofitant les funcions ecosistèmiques de
la mateixa explotació, així com i els models de silvopastura, tot explorant models de
governança compartida.
OE5: Per poder desenvolupar el potencial econòmic, social i cultural del territori, cal facilitar
l'accés al parc de l'habitatge, implementar des de l'administració eines d'informació, mediació i
acompanyament entre la propietat i els inquilins o compradors. Cal renovar els habitatges,
transformant-los en cases positives, reduint la pobresa energètica i augmentant la qualitat
interior mitjançant tècniques de manteniment passiu.

Extensió: 200 paraules.

● Prioritats transversals a les quals contribueix:

☐ Transformació intel·ligent: de base científica, tecnològica i innovadora per a la generació i
transferència de coneixement capaç de crear valor econòmic, social i ambiental compartit

☐ Transformació justa: reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de serveis, generadora
d’oportunitats, que millori les condicions de vida i de treball, que fomenti el talent, l’ocupació
de qualitat i l’emprenedoria i combati l’exclusió social.
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● Justificació de la contribució a les prioritats transversals:

El projecte es regeix per tres eixos transversals i un enfocament multidisciplinari del paisatge,
que aportaran l'òptica concreta des de la qual fer valer els recursos i agents existents,
mitjançant l'impuls de diverses actuacions. Proposa l'agroecologia com a disciplina científica
aportant coneixement i eines per promoure sistemes agroalimentaris sostenibles, en el pla
social, econòmic i ambiental, incrementant la biodiversitat de l'agroecosistema i beneficiant-se
directament i indirectament de les seves funcions. Pel que fa al patrimoni i l'accés a
l'habitatge, es suggereix un doble vessant formativa i d'assessorament per la millora de la
qualitat i de l'accés al parc de l'habitatge, mitjançant la transmissió de coneixements tècnics
innovadors i amb mínim impacte ambiental i l'acompanyament en la creació de noves
polítiques d'habitatge, tot creant de nou habitatge d'emergència social i fixant població al
territori. Íntimament lligat als punts anteriors veiem coherent i necessari l'abordatge de
temàtiques com l'energia o la gestió de recursos i residus, sempre des d'una òptica de justícia
social, ambiental i econòmica.
Aquesta transformació intel·ligent i justa es troba molt alineada amb les bases del projecte, i
es pretén abordar des de la facilitació d'un ecosistema social innovador, que aprofiti el
potencial de la població local així com el coneixement i les eines desenvolupades des de
l'economia social i solidària.

Extensió: 200 paraules.

● Contribució a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (seleccionar
el/s que correspongui/n):

☐ 1. Fi de la pobresa
☐ 2. Fam zero
☐ 3. Salut i benestar
☐ 4. Educació de qualitat
☐ 5. Igualtat de gènere
☐ 6. Aigua neta i sanejament
☐ 7. Energia neta i assequible
☐ 8. Treball digne i creixement econòmic

☐ 9. Indústria, innovació i infraestructures

☐ 10. Reducció de les desigualtats
☐ 11. Ciutats i comunitats sostenibles
☐ 12. Consum i producció responsables
☐ 13. Acció climàtica
☐ 14. Vida submarina
☐ 15. Vida terrestre
☐ 16. Pau, justícia i institucions sòlides
☐ 17. Aliances pels ODS

[Per a un més gran detall dels Objectius de Desenvolupament Sostenible veure el document “Transformar el nostre
mon: L’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NN
UU_AGENDA_2030.pdf]

● Contribució a l’assoliment dels indicadors de benestar de l’OCDE (seleccionar el/s que
correspongui/n):

☐ Salut
☐ Educació

☐ Satisfacció de vida
☐ Equilibri treball-vida

☐ Treball
☐ Medi ambient

☐ Habitatge
☐ Ingressos
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☐ Seguretat ☐ Vida en
comunitat

[Les etiquetes proposades en aquest apartat corresponen als 10 temes seleccionats com a més importants per la
població espanyola de l’OECD Better Life Index. De cara al 2022, es recomana també extreure’n els indicadors

corresponents per a cadascun d’aquests apartats. http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP]

B.5) Àmbit territorial del l’actuació:

☐Terres de Lleida ☐Pirineu i Aran
☐Altre*

El projecte Territori de Vincles està centrat en la casuística de la Vall del Corb,
territori compartit entre tres comarques: l'Urgell, la Conca de Barberà i la Segarra.
En concret, el projecte i inclou actuacions transversals per tots els pobles de la Vall
(Belianes, Maldà, Sant Martí de Riucorb, Ciutadilla, Verdú, Guimerà, Vallfogona de
Riucorb, Passanant i Belltall, l'Ametlla de Segarra, Savallà del Comtat, Conesa,
Forès, Llorac, Santa Coloma de Queralt, Nalec, els Omells de na Gaia, Vallbona de
les Monges.

* Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal

B.6) Metodologia

● Procés realitzat per a la identificació i descripció de l’actuació (amb èmfasi en el treball
col·laboratiu amb altres actors, ja siguin de la mateixa tipologia/hèlix o de diferents):

En paral·lel a l'impuls i execució de les actuacions proposades, es preveu continuar
analitzant les dades recollides durant la fase diagnòstica, així com continuar
intercanviant informació, coneixement i recursos amb diversos agents del territori
(ajuntaments, diputacions i consells comarcals), entitats socials, empreses i d'altres
que puguin resultar d'interès (Micropobles, Observatori del Paisatge de Catalunya,
ARCA, UPC...).
Es considera rellevant continuar aprofundint en la relació amb agents diversos
(socials, polítics, econòmics, acadèmics) i de diferents escales, per tal de consolidar
les bases establertes per la col·laboració efectiva en el marc de la implementació del
projecte. Juntament amb la implementació d'aquestes primeres actuacions, es
preveu un treball de seguiment i avaluació per contrastar la metodologia i l'impacte
amb els mateixos agents del territori.

De la mà de les actuacions plantejades, es preveu la definició d'un model de gestió
compartida entre els diferents agents (pública - cooperativa - comunitària), així com
la recomanació pel que fa a bones pràctiques, creació i validació de polítiques
públiques. Aquesta feina requereix una dinàmica pròpia de seguiment i d'una
comunicació fluida, tant amb la part tècnica com la política i social, a l'hora de
recaptar informació i validar els objectius, la metodologia i l'impacte previst. També
es preveu la participació d'entitats com la Xarxa per la Conservació de la Natura o la
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Fundació Pau Costa, per tal de poder aprofundir en
l'acompanyament tècnic necessari al desenvolupament de les actuacions i crear
marcs conceptuals multidisciplinaris.
Es preveu la col·laboració amb l'entitat cooperativa Arkenova, per la implementació
de les estratègies d'adequació energètica dels habitatges en desús, per fer front a la
pobresa energètica emergent. Es comptarà amb el suport de la cooperativa Sostre
Cívic, per tal d'implementar conjuntament l'acompanyament d'una cooperativa
d'habitatge amb entorn rural i paral·lelament donar suport a iniciatives de masoveria
urbana tutoritzades per l'Oficina d'habitatge del Consell Comarcal.
Així mateix, tant l'associació com tots els agents implicats, segueixen de prop les
previsions d'implantació de l'Agenda Rural de Catalunya i del futur EU Rural Action
Plan, així com altres plans estratègics que s'estan desenvolupant en l'actualitat a
Catalunya i que poden, d'alguna manera, afectar el futur del projecte, emmarcant-lo
en un full de ruta més ampli i oferint possibilitats de finançament i suport
interessants.

Extensió: 300 paraules.

● Hèlixs consultades en el procés d’identificació i preparació de l’actuació:

☐ Acadèmia
☐ Teixit econòmic

☐ Administració pública
☐ Societat civil - ciutadania

● Entitats col·laboradores en l’execució de l’actuació:

Nom de l’entitat Hèlix** NIF
Ajuntament de Maldà Administració P2516400E
Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Administració P2524400E
Ajuntament de Ciutadilla Administració P2508600J
L’Aresta Cooperativa Teixit econòmic F55610190
La Boqueria Cooperativa Teixit econòmic F66633967
Xarxa de Conservació de la Natura Societat

civil-ciutadania
G63122402

Associació de Micropobles de Catalunya Societat
civil-ciutadania

G43946441

.
** Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania.

● Descripció del públic objectiu de l’actuació:

Hèlix* Descripció**
Administració
pública

Administració pública a diferents escales: ajuntaments de Maldà,
Sant Martí de Riucorb, Llorac, Santa Coloma de Queralt i
Ciutadilla, així com altres ajuntaments de la Vall del Corb i
ajuntament de Senan. Consell comarcal de l’Urgell, la Conca de
Barberà i la Segarra. Diputacions de Lleida i Tarragona, Leader
Ponent i Leader del Camp, ARCA.
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Societat
civil-ciutadania

Societat civil en general, associacions per la
custòdia del medi ambient i del paisatge (Els Corremarges,
Obagues del Riu Corb, XCN, Gepec, Ipcena, Cultures Trobades),
pagesia jove o entrant sense terres en propietat, pagesia propera
a la jubilació, projecte Ramats de Foc.

Teixit econòmic Empreses dels sectors de la pagesia i la ramaderia, de la
dinamització local agroecològica (Cooperativa l’Aresta), de
l'assessorament tècnic agroecològic (Cooperativa Arreu), de
l’economia circular (Simbiosy), de l’arquitectura sostenible
(cooperativa laBoqueria), participació a nivell urbà i espai públic,
(equalsaree), enginyeria i eficiència energètica (cooperativa
Arkenova), promotora social cooperativa (Sostre Cívic) i altres
entitats de l’ESS (Ateneus cooperatius i altres).

Acadèmia Escola de Pastors de Catalunya
Escola Agrària de Tàrrega
Escola d'Art i Superior de Disseny Ondara
Universitat Rovira i Virgili (Càtedra d’Economia Local i Regional)
Universitat de Lleida (Departament de Geografia i sociologia)
Universitat Oberta de Catalunya (Grup TURBA)
Departament d’arquitectura la Salle
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

*Especificar: Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania.
** Extensió màxima per item: 50 paraules.

C) Detall de l’actuació: capacitat, recursos, activitats,  cronograma i cost
subvencionable.

C.1) Responsable tècnic de l’actuació:

Natacha Filippi, membre de la junta de l’Associació pel desenvolupament integral de
la Vall del Corb

C.2) Descripció de la capacitat i experiència de l’entitat executora (i, en el seu cas,
col·laboradores):

L’Associació Vall del Corb fa vint anys que està en funcionament. Des de llavors ha
dut a terme activitats de promoció, diagnosi, formació tècnica, dinamització,
enxarxament, turisme enogastronòmic i divulgació. Ha generat debat i coneixement
al voltant de nombroses temàtiques vinculades al despoblament rural, al
desenvolupament local i sostenible i a la preservació del patrimoni cultural i natural.
En els últims anys ha realitzat vàries jornades tècniques (jornades anuals de la Vall
del Corb), ha generat un pla estratègic per al desenvolupament agroalimentari i
turístic de la vall i ha firmat un conveni amb una gran part dels ajuntaments de la
vall, així com amb el consell comarcal de l’Urgell, per tal de dinamitzar la marca
territorial i articular els seus agents. Entre el 2020 i el 2021 ha impulsat el projecte
Territori de Vincles, amb el suport de la Diputació de Lleida, a través del seu
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Patronat de Promoció Econòmica.

Avui en dia té prop de 200 socis i més de 70 empreses sòcies. Són signataris del
conveni per la dinamització de la vall més de la meitat dels ajuntaments de la vall,
Maldà, Sant Martí de Riucorb i Ciutadilla (on es faran les actuacions el 2022), així
com Belianes, Conesa, Nalec, Passant i Belltall, Vallfogona, Santa Coloma de
Queralt, Llorac Vallbona de les Monges. També són signataris el Consell Comarcal
de l’Urgell i el Consell Comarcal de la Conca.
Gràcies al suport de les empreses del territori, s’ha pogut crear una web de les
productores i artesanes de la vall on també es publiquen les activitats,
esdeveniments i visites guiades que es duen a terme en el territori. Cada any
l’associació organitza el Trosfood, una caminada on participen més de 300 persones
per tal de descobrir el paisatge i la cultura enogastronòmica de la vall, així com
esdeveniments culturals al voltant del món del vi i dels productes locals. Per tal de
dur a terme aquestes activitats, ha rebut el suport puntual de Leader Ponent, Leader
del Camp, Gustum i la Diputació de Lleida.
En l’actualitat, la junta i les comissions d’activitat de l’entitat estan formades per
persones amb perfils diversos, gran part d’elles productores agroalimentàries,
restaurants i cases rurals, però també persones amb experiència en la dinamització
agroecològica, la gestió de projectes, l’economia social i solidària i la preservació de
la biodiversitat.

Extensió màxima: 300 paraules.
Si l’entitat té experiència en l’execució de projectes finançats amb recursos de Promoció Econòmica cal detallar-ho

aquí.

C.3) Descripció dels recursos humans i materials que s’utilitzaran en el
desenvolupament de l’actuació (recursos de l’entitat executora i, si s’escau, de les
col·laboradores):

L’Associació compta amb un local cedit per l’Ajuntament de Ciutadilla, que fa servir
com a seu. Al mateix local hi té material de gestió i d’administració de l’entitat. De
manera puntual, tant per les accions previstes en el marc de la diagnosi i redacció de
memòria, com en la futura implementació de les proves pilot, els municipis associats
a l’entitat a través de l’actual conveni de col·laboració per la dinamització de la marca
territorial Vall del Corb, poden facilitar locals i infraestructures, així com suport tècnic
en àrees concretes. L’associació, com entitat executora, preveu invertir en recursos
humans externs habituals (administració, coordinació, comunicació i dinamització) així
com en recursos humans externs pel que fa al servei d'assessorament especialitzat
en els camps de la dinamització local agroecològica, l’arquitectura i l’habitatge
sostenible, l’economia circular així com el servei de creació del web i disseny gràfic.

Extensió màxima: 300 paraules.

C.4) Justificació integrada de l’actuació proposada en relació a d’altres projectes i/o
actuacions que es duen a terme en el territori objecte d’actuació:

Les accions d’impuls i seguiment de proves pilot, per la definició i validació de
polítiques públiques i models de gestió pública- cooperativa- comunitària per la
transició ecosocial a la Vall del Corb s’integren i s’alineen amb l’activitat que
l’Associació Vall del Corb duu a terme per la dinamització del territori en qüestió. A
més a més, s’engega de manera paral·lela a projectes més amplis amb objectius
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similars, com: Ruralization (XCN) o l'Agenda Rural de Catalunya,
i pot trobar el seu encaix en l'Agenda Compartida per la Transformació Econòmica de
la Província de Lleida (2021-2027) i els PECTS AgroBioFood (Lleida) i Pobles vius i
actius. Territori equilibrat i innovador (Tarragona).

A part de continuar recollint i analitzant dades, pretén donar impuls i acompanyar
projectes catalogats com a “pilots” (treball de recuperació de varietats locals, banc de
terres, espais tests o finques de cultiu experimental, mediació en casos de masoveria
urbana i accés a l’habitatge, gestió de boscos i prevenció d’incendis). També té com a
objectiu articular-se amb programes de caràcter més sectorial com el Pla Comarcal de
Regeneració Urbana de l’Urgell, les actuacions dutes a terme pels Consells
Comarcals, els grups Leader o les Diputacions que afecten la Vall, o coordinar-se amb
l’activitat habitual de l’Associació Micropobles i altres agents clau. Al seu torn, es veu
necessari continuar treballant per establir un model de governança interna amb les
sòcies potencials del projecte, així com externa, obrint el pla de treball, els objectius i
les propostes a altres entitats d’interès del territori, com l’Ateneu Cooperatiu
Coopcamp (i el seu cercle agroecològic i ruralitats) o Ponent Coopera (i la seva línia
d’acció amb micropobles), caminant cap a un model de governança pública -
cooperativa - comunitària del projecte. En el marc d’aquesta actuació es pretén
consolidar els vincles establerts el darrer any amb entitats com ARCA, la Fundació
Pau Costa, la Universitat Politècnica de Catalunya, el Fòrum de la Nova Ruralitat, la
Xarxa per la Mobilització del Coneixement de la UJI, així com amb altres entitats en
l'àmbit europeu.

Extensió màxima: 300 paraules.

C.5) Termini d’execució:
Data inicial:     1 d’abril del 2022 Data final: 31 de desembre 2022

C.6) Activitats: [Proposta simplificada o de quadre-resum] (afegir files si és necessari)

# Nom Descripció
[màxim 100 paraules]

Termini d’execució Cost
subvenciona

ble*
Data
inici Data fi

1 Pla de
treball,
gestió,
comunicació
general, i
coordinació
del projecte

Gestió i coordinació general del projecte,
comunicació a les xarxes socials, ajuntaments i
socis sobre l’avançament i les realitzacions del
projecte, i elaboració d’un pla de treball amb
calendari establert

01/04/22 31/12/22 6432

2 Articulació
del projecte
amb altres
iniciatives,
divulgació i
llista de
finançament

Presa de contactes amb iniciatives locals, estatals
i europees, reunions d’articulació, forment de
sinergies, participació en xerrades i taules
rodones, identificació de fons de finançament
potencials pel projecte.

01/04/22 31/12/22 1300

3 Seguiment i
articulació
d’una eina
pel relleu
agrari
generacional

Seguiment tècnic i articulació d’un projecte de
relleu agrari generacional, per tal de vincular-lo en
les estratègies de diversificació de cultiu i transició
agroecològica de la Vall, tot fomentant pràctiques
de custòdia i de millora de la biodiversitat

01/05/22 30/11/22 1300

4 Disseny i
primer
impuls de la
recuperació

Identificació de les necessitats i reptes vinculats a
la recuperació de la ceba de Ciutadilla, de la
producció a la distribució passant per la divulgació
i la comercialització; redacció d’un pla d’acció de

01/05/22 30/11/22 2600
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d’una
varietat local

l’impuls del cultiu a
escala local; acompanyament del primer procés de
cultiu col·lectiu del poble.

5 Acompanya
ment tècnic
a la
introducció
de projectes
de
ramaderia
en prevenció
d’incendis

Seguiment tècnic de 2 projectes de ramaderia en
extensiu, amb l’objectiu de prevenir incendis, a
Sant Martí de Riucorb i Guimerà. Acompanyament
tècnic, articulació dels agents clau implicats,
redacció d’un pla d’acció per aconseguir un pla de
gestió de boscos en diferents zones de la Vall del
Corb.

01/05/22 30/11/22 2600

6 Acompanya
ment de
casos de
masoveria i
creació de
document
replicable

Acompanyament i seguiment tècnic de definició
d’intercanvi i bones pràctiques de masoveria, del
projecte de rehabilitació i les obres corresponents i
creació de document replicable per diferents
casos.

01/05/22 30/11/22 3252

7 Oficina de
seguiment
de
rehabilitació
energètica

Acompanyament en la catalogació, llistat i
actuació en patrimoni en desús o mal estat i
promoció de l’activació, rehabilitació i
condicionament de l’habitatge privat i en desús.

01/05/22 30/11/22 3252

8 Organització
de 2
sessions del
fòrum

Organització de 2 sessions del fòrum per la
dinamització de la vall, amb 2 tipus de públics
objectius diferents

01/06/22 31/12/22 1350

9 Jornades
Territori de
Vincles

Accions d’organització i comunicació de les
segones jornades Territori de Vincles_Eines
pràctiques per uns territoris rurals vius

01/10/22 30/11/22 2407

10 Memòria
tècnica de
les
actuacions

Memòria recollint els processos i resultats de les
actuacions executades i posant el focus sobre la
replicabilitat i la continuïtat de les proves pilot.

01/09/22 31/12/22 907

Total [25400]
₋ Com a mínim una de les activitats ha d’estar  orientada al treball col·laboratiu, preferentment en format de

múltiple hèlix.
₋ Cal incloure com a mínim una activitat destinada a comunicació i difusió de l’actuació i dels seus resultats
* el cost subvencionable només inclourà l’IVA en cas que l’entitat no el pugui recuperar, en concordança amb la
casella seleccionada en l’apartat A) . En cas que l’IVA sigui recuperable, no s’ha incloure en el càlcul del cost
subvencionable.

C.7) Pla de Finançament (afegir files si és necessari):

Finançament Total
Fons propis * 4900
Subvenció sol·licitada 20500
Altres (detallar)
.....
.....

Total** [25400]
[*Fons propis o procedents d’altres aportacions, d’acord amb la normativa vigent]
** El total ha de coincidir amb l’import total del cost total subvencionable en els termes quantificats en la taula C6

C.8) Detall del cost subvencionable per activitat (afegir files si és necessari):

Activitat Personal Inversió Fungible Assist.
Externa

Dietes i
Viatges

Total

1. Pla de treball, gestió,
comunicació general i
coordinació del projecte

4676 6432
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2. Articulació del projecte
amb altres iniciatives,
divulgació i llista de
finançament

1300 1300

3. Seguiment i articulació
d’una eina pel relleu
agrari generacional

1300 1300

4. Disseny i primer impuls
de la recuperació d’una
varietat local

2600 2600

5. Acompanyament tècnic
a la introducció de
projectes de ramaderia
en prevenció d’incendis

2600 2600

6. Acompanyament de
casos de masoveria
urbana i creació de
document replicable

3252 3252

7. Oficina
d’assessorament de
rehabilitació energètica

3252 3252

8. Organització de 2
sessions del fòrum

400 950 1350

9. Jornades Territori de
Vincles

800 1607 2407

10. Memòria tècnica de les
actuacions

907 907

Total 1200 24200 25400

C.9) Indicadors del grau de compliment de les activitats (afegir files si és necessari):

Activitat Indicador Mitjà de verificació
1) Pla de treball,
gestió, comunicació
general i coordinació
del projecte

Nombre de documents revisats incloent-hi els
d’elaboració pròpia, nombre de reunions de
coordinació i accions comunicatives.

Document pla de treball calendaritzat, relació de
reunions  i d'accions comunicatives.

2) Articulació del
projecte amb altres
iniciatives, divulgació i
llista de finançament

Nombre d'iniciatives contactades per
categories, reunions d’articulació, nombre
xerrades i taules rodones en què s'ha
participat, i llistat categoritzat de fons de
finançament potencials pel projecte.

Document resum amb una relació de les dades a
què fa referència l'indicador.

3) Seguiment i
articulació d’una eina
pel relleu agrari
generacional

Nombre i diversitat d'agents participants en el
seguiment i nombre i tipus d'actuacions dutes a
terme (reunions, entrevistes,
acompanyaments...)

Document resum de la feina feta: reunions amb
agents, acompanyament o tutoria de projectes,
material derivat de l'acompanyament

4) Disseny i primer
impuls de la
recuperació d’una
varietat local

Nombre de necessitats i reptes vinculats a la
recuperació de la ceba de Ciutadilla,
categoritzats per baula de la cadena,
potencialitat i calendari pressupostat
d'actuacions a realitzar.

DAFO, Pla d'acció de l'impuls del cultiu i resum de
l'acompanyament (fase 1)

5) Acompanyament
tècnic a la introducció
de projectes de
ramaderia en
prevenció d’incendis

Nombre de reunions o sessions de seguiment
/acompanyament/ articulació. Calendari
pressupostat d'actuacions a dur a terme.

Document relació agents-reptes/projectes
DAFO, mapa de fluxos i social, Pla d'acció per la
definició compartida d'un pla de gestió de boscos en
diferents zones de la Vall del Corb.

6) Acompanyament de
casos de masoveria
urbana i creació de
document replicable

Nombre de casos estudiats. Llistat de
peticionaris de seguiment de masoveria amb
diversitat territorial.

Document relació de reunions, actes resum i
primeres conclusions. Projecte de rehabilitació i
viabilitat.

7) Oficina
d’assessorament de
rehabilitació
energètica

Nombre d’experiències analitzades,
caracterització, diversitat territorial i grau de
similitud amb el nostre context

Relació d’iniciatives o experiències estudiades,
relació motivada de la preselecció i dels contactes
establerts.

8) Organització de 2
sessions del fòrum

Nombre de persones assistents, número
d'entitats assistents i avaluació

Acta de les sessions
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9) Jornades Territori
de Vincles

Nombre de
persones assistents, número d'entitats
assistents i grau de satisfacció

Document relatoria de
les jornades

10) Memòria tècnica
de les actuacions Totes les actuacions plantejades apareixen

citades i desenvolupades a la memòria
Document memòria tècnica de les actuacions

C.10) Lliurables per activitat (afegir files si és necessari)

Activitat Lliurable
1) Pla de treball,
gestió, comunicació
general i coordinació
del projecte

Document pla de treball calendaritzat, relació de reunions  i
d'accions comunicatives.

2) Articulació del
projecte amb altres
iniciatives, divulgació i
llista de finançament

Relació inclosa a la "Memòria del projecte"

3) Seguiment i
articulació d’un
espai-test agrari

Recull d'actes i reunions de seguiment

4) Disseny i primer
impuls de la
recuperació d’una
varietat local

Pla d'impuls inclòs a la "Memòria del projecte"

5) Acompanyament
tècnic a la introducció
de projectes de
ramaderia en
prevenció d’incendis

Informe de l'acompanyament inclòs a la "Memòria del projecte"

6) Acompanyament de
casos de masoveria
urbana i creació de
document replicable

Guia de participació en masoveria urbana. Fitxa de sol·licitud.
Full de seguiment de cas

7) Oficina
d’assessorament de
rehabilitació
energètica

Escandall de casos d’estudi, protocol i procediment de
rehabilitació. Passaport de l'Edifici.

8) Organització de 2
sessions del fòrum

Informe d'anàlisi i avaluació de la metodologia i els resultats
lliurat prèviament i inclòs a la "Memòria del projecte"

9) Jornades Territori
de Vincles

Document de relatoria de les jornades

10) Memòria tècnica
de les actuacions

Document relatoria de les jornades lliurat prèviament i inclòs a la
"Memòria del projecte"
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