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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 

ADV Terres de Ponent 

 
NIF: 

G25041138 

 
Adreça: 

Partida Caparella 96 

 
Municipi: 

Lleida 
 

Representant legal: 

Ramon Sarramona Peiró 
 

Correu electrònic representant legal: 

adv@advponent.org 

 
Persona de contacte: 

Elisabet Porta Ardevol 

 
Correu electrònic de contacte: 

adv@advponent.org 

 
Telèfon de contacte: 

623046701 

 
L’entitat recupera l’IVA? :   

 No   Si 
Altre* 

 

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

33.000€ 

 
Nombre mitjà treballadors/es any anterior: Homes____ Dones_1____ Total__1___ 
 
Tipus d’entitat (hèlix) (escollir opció que correspongui):  

Acadèmia 
Teixit econòmic 
Administració pública 
Societat Civil - Ciutadania 

 

 
Àmbit territorial de l’entitat: 

Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre (Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal) 
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* 

 
 
 
Àmbits sectorials de treball (escollir el que correspongui): 

 Agricultura, ramaderia i activitats forestals 
 Indústria alimentaria 
 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) 

 

 

 
B) Descripció general de l’actuació. 
 
B.1) Títol de l’actuació: 

 

Manteniment, ampliació i reposició de la xarxa de granímetres durant l'any 2022 

 
 
B2.) Descripció general: 

 

Mantenir, ampliar i reposar els granímetres necessaris per garantir el correcte 
funcionament de la xarxa de granímetres del Pla de Lleida activa des de l’any 2000. 
Per tal de donar continuïtat a l’estudi sobre pedregades de la zona. I també contribuir 
en els avenços sobre detecció i predicció de la pedra aportant dades reals mesurades 
en superfície.   
 
Per altra banda també es pretén fer difusió de la feina realitzada per l’ADV organitzant 
jornades de treball amb diferents actors interessats amb el tema (Servei Meteorològic 
de Catalunya, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Universitat de Lleó, així com 
participar activament a la Fira de Sant Miquel per exemple per ser més propers i 
accessibles al sector) per intentar crear nous projectes i sinergies. Partint de l’estudi 
realitzats per l’ADV amb totes les dades recopilades durant els més de 20 anys de 
funcionament de la xarxa de granímetres. Col·laborar amb els mitjans de comunicació 
del territori quan sigui necessari. 
 
I finalment, millorar la web actual de l’ADV en aspectes com poden ser la usabilitat, el 
disseny i el posicionament.  
  

Extensió màxima:  300 paraules. 

 
B.3) Objectius: 

 
B.3.1) Objectiu general: 

 

Donar continuïtat a l’estudi sobre les pedregades al Pla de Lleida. Aquests estudi és de gran 
importància per poder arribar a una predicció a curt termini d’aquest fenomen i establir millors 
sistemes d’alerta. En definitiva, crear eines per poder conèixer i gestionar millor els riscos derivats 
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del canvi climàtic. Concretament els episodis de 
temps violent que vagin acompanyats de pedra i calamarsa ja que és un fenomen meteorològic 
molt destructiu i de gran impacte econòmic a les nostres comarques.  
 
Obtenir informació i dades objectives sobre calamarsades/pedregades que no resulta fàcil, és el 
motiu bàsic de l’existència de la xarxa de granímetres de l’ADV Terres de Ponent. La xarxa actual, 
formada per més de 160 aparells i que és l’única a Catalunya, presenta diverses avantatges: 
cobreix una gran superfície i té un cost de manteniment relativament econòmic. Això ha permès 
tenir dades de més de 20 anys que han estat i són objecte d’estudis i fins i tot de tesis doctorals. 
Un dels inconvenients més important que presenta és que cal desplaçar-se fins a l’aparell concret 
per saber si en realitat està afectat i en quina mesura. 
 
Realitzar jornades amb altres actors interessats en l’estudi de les pedregades (SMC, OCCC, UL, 
ADVs, etc.) així com participar a la Fira de Sant Miquel amb l’objectiu de crear noves sinergies i 
finalment millorar la web de l’ADV per fer més accessible la informació facilitada per la xarxa de 
granímetres al públic general. Així com fer difusió de les dades i estudis recollits i realitzats durant 
els últims 20 anys de funcionament de la xarxa de granímetres manuals.   
 

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

 
B.3.2) Objectius específics: 

 

- Donar continuïtat a la recollida de dades sobre les pedregades del Pla de Lleida que té 
informació de més de 20 anys obtinguda amb la xarxa de granímetres. 
 
- Durant el 2022 realitzar jornades de treball amb actors interessats en la xarxa de granímetres i 
l’estudi de les pedregades (mínim 1 jornada amb el Servei Meteorològic de Catalunya, mínim 
una jornada amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, així com mínim d’una jornada amb 
diversos actors interessats (OCCC, SMC, Universitat de Lleó, ADVs, etc.)  
 
-  Millora l’accessibilitat a la web actual de l’ADV fent-la més intuïtiva i fàcil d’utilitzar per un públic 
més ampli.   
 
 
Els granímetres serveixen per establir tendències i possibles escenaris climàtics creats per 
l’escalfament global (J.L Sánchez. 2020). 
 

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 

 
 

• Obstacle que pretén superar: 
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Es pretén superar la dificultat de fer prediccions sobre els episodis de 
calamarsa/pedra de la zona estudi gràcies a les dades aportades per una xarxa de 
granímetres.   
 
Actualment en base a la xarxa d’informadors de l’ADV es pot fer una primera 
aproximació de la magnitud de l’episodi, però en moltes ocasions, si el fenomen es 
produeix de nit, és molt irregular o molt localitzat, no es té constància fins que es 
produeix la comprovació del granímetre manual.  
 
Això, en ocasions pot retardar decisions pel que fa a un tractament fitosanitari, un avís 
a Agroseguro per tal d’efectuar un parte d’incident i dificultar el retorn de la informació 
a serveis de predicció i vigilància. Per l’agricultor, més informació significa millor 
planificació.  
 
El canvi climàtic i l’augment de fenòmens meteorològics violents que es poden donar, 
és una de les preocupacions actuals. Tenir informació de manera ràpida i objectiva 
resulta de gran importància per la predicció (evitar danys materials i personals) i la 
valoració dels danys (en agricultura, mobiliària urbà (vehicles, persianes, etc.) i altres 
infraestructures (plaques solars, etc.).   

Extensió màxima: 200 paraules. 

 

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

Conèixer cada vegada millor els fenòmens de pedra/calamarsa del Pla de Lleida així 
com treballar juntament amb els altres actors implicats per aconseguir-ho.  

Extensió màxima: 200 paraules. 

 
 

• Objectius estratègics als quals contribueix: 
 
 Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i 

forestal. 
 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: 
 

El coneixement de les dades de terra en el cas d’una calamarsada/pedregada per una 
banda ajuda a la millora dels sistemes de predicció i detecció d’aquest meteor. El 
canvi climàtic cada cop més evident ens pronostica que en regions com la nostra es 
produirà un increment dels fenòmens violents com les fortes pedregades. 
El desenvolupament de productes meteorològics d’avís a curt termini pot ajudar en 
molts casos a la prevenció. 
La base del desenvolupament d’aquest estudi, de moment plantejats a la detecció 
de la presència de granís poden servir de base per a altres sectors que també es 
veuen afectats per aquest meteor, com per exemple les plaques solars. 

Extensió: 200 paraules. 
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• 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.  

 

• Justificació de la contribució a les prioritats transversals: 
 

La pedra, pel seu caràcter irregular en extensió, característiques i durada és un dels 
fenòmens meteorològics que afecten a les nostres comarques més difícil 
d’estandarditzar. D’aquí el seu interès tant en el món acadèmic com en el del servei 
públic. Col·laborar en el seu estudi ha estat una de les finalitats de l’ADV els darrers 
20 anys. 
Un altre aspecte a valorar és el fet de que cada cop el mercat és més exigent amb la 
qualitat dels productes, cosa que suposa un esforç en els agricultors. En el cas de 
que es produeixi una calamarsada molt localitzada, de mida petita però que afecta la 
producció, el poder certificar que s’ha produït aquest fenomen pot ajudar al pagès 
en el moment de comunicar-ho a l’assegurança. En aquest sentit des de l’ADV s’han 
fet diversos informes que han ajudat. En un futur poder accelerar el procés 
d’acreditació per una dada automàtic seria un valor afegit. També ajuda als tècnics 
agrícoles a gestionar millor l’explotació (tractaments fitosanitaris, etc.). 

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 
 Seguretat 

 

 Treball 
 Medi ambient 
 Habitatge 
 Ingressos 
 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] 

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP
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B.5) Àmbit territorial del l’actuació: 
 

Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre* 

 
* 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):  

 
 

A partir de l’estudi de les dades obtingudes de més de 20 anys mitjançant la xarxa de 

granímetres i tota la bibliografia de que disposa l’ADV, s’ha pogut determinar les 

zones on pedrega de manera més habitual i en les que es produeixen més danys. 

Aquesta informació es vol utilitzar per realitzar jornades amb diferents actors per 

intentar buscar nous projectes conjunts. 

Seguir amb la col·laboració establerta amb agricultors i tècnics de la resta d’ADVs. 

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 

Servei Meteorològic de Catalunya Ad. Pública Q-0801167H 

Universitat de Lleó Acadèmia Q-2432001-B 

ADV de les comarques de Lleida Societat civil Varis 

Empresa a determinar Teixit 
econòmic 

A determinar 

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

 

• Descripció del públic objectiu de l’actuació: 
 

Hèlix* Descripció** 

Acadèmia Poder incorporar les dades obtingudes als seus estudis 

Teixit 
econòmic 

Varis 

Ad. Pública Poder utilitzar les dades de la web (informació procedent dels 
granímetres) 

Societat civil Poder utilitzar les dades de la web (informació procedent dels 
granímetres) 

*Especificar: Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 
** Extensió màxima per item: 50 paraules. 
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C) Detall de l’actuació: capacitat, recursos, activitats,  cronograma i cost  
subvencionable. 
 
C.1) Responsable tècnic de l’actuació: 
 

ADV Terres de Ponent 

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

L’ADV Terres de Ponent té en marxa en la zona de Lleida una xarxa de granímetres 
(aparells detectors de calamarsa/pedra) des de l’any 2000, quan va ser implementada 
a les comarques del Segrià, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues i Noguera, sota 
l’assessorament de l’agrupació francesa ANELFA (dedicada a l’estudi dels fenòmens 
violents, sobretot la pedra des dels anys 50) i la Càtedra de Física Aplicada de la 
Universitat de León que porta molts anys dirigint projectes sobre la calamarsa, tant a 
nivell estatal com internacional. Els darrers anys l’ADV Terres de Ponent han establert 
un conveni de col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya pel seguiment 
de la calamarsa a les comarques del Pla de Lleida. 
Complementàriament a aquesta xarxa hi ha establerta també una xarxa de 
col·laboradors voluntaris (tècnics i pagesos) que realitzen la funció d’observadors. 
Aquest projecte ha comptat amb el suport de la Diputació de Lleida primer i des de 
l’any 2001 del Patronat Econòmic pel manteniment d’aquesta xarxa. 

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’ADV disposa de la xarxa de més de 160 granímetres manuals, una xarxa de 80 
informadors voluntaris, així com les dades des de l’any 2001 referides a aquest 
meteor. 
La part tècnica de l’ADV recau en un enginyer agrícola. 
 

Proveïdor tecnològic: empreses de la nostra zona que disposin de la tecnologia 

adequada. 

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: 
 

No existeix en l’actualitat una xarxa de seguiment de la calamarsa/pedra a les nostres 
comarques que no sigui la de l’ADV. Les dades obtingudes mitjançant la xarxa de 
granímetres resulten essencials per a la realització d’estudis de pedregades del Pla 
de Lleida i poder millorar els productes meteorològiques de que es disposa. 
 
La feina de l’ADV resulta important per a la investigació. Les pedregades del Pla de 
Lleida son presents als congressos sobre pedregades a nivell mundial gràcies al 
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conveni que té l’ADV amb el SMC i la Universitat de Lleó. També hi ha varis “papers” 
publicats on s’utilitzen les dades de la xarxa de granímetres. 

Extensió màxima: 300 paraules. 

 
C.5) Termini d’execució: 
Data inicial: primer trimestre 2022  Data final: Desembre 2022 
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C.6) Activitats: [Proposta simplificada o de quadre-resum] (afegir files si es necessari) 
 

# Nom 
Descripció 
[màxim 100 paraules] 

Termini 
d’execució Cost 

subvencionable* Data 
inici 

Data 
fi 

1 Mantenim
ent 

Manteniment de la xarxa de granímetres 
actuals 

2022 2022 22.000 

2 Difusió Realitzar jornades i millorar la pàgina 
web 

2022 2022 11.000 

3      

4      

...      

Total 33.000 
₋ 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 es necessari): 
 

Finançament Total 

Fons propis * 10.736 

Subvenció sol·licitada 22.264 

Altres (detallar)  

.....  

.....  

Total** 33.000 
[*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 es necessari): 
 

Activitat Personal Inversió Fungible Assist. 
Externa 

Dietes i 
Viatges 

Total 

Manteniment xarxa de 
granímetres 

20.000  2.000   22.000 

Difusió 6.000  1.500 2.500 1.000 11.000 

       

Total 26.000  3.500 2.500 1.000 33.000 

 
 
 
C.9) Indicadors del grau d’acompliment de les activitats (afegir files si es necessari): 
 

Activitat Indicador 
Mitjà de 

verificació 

Manteniment Manteniment xarxa de granímetres i 
continuar estudi calamarsa a la Plana 
de Lleida 

Informes 
diaris dels 
episodis i 
informe final 

Difusió Jornades, participació en fires, pàgina 
web, etc.  

Informe amb 
les activitats 
realitzades, 
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actes, fulls 
d’assistència, 
etc. 

   

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

Activitat Lliurable 

Manteniment Informe final campanya 2022 

Difusió Informes resultants de jornades de 
treball, fulls d’assistència, actes, 
projectes resultats, etc. 

  

  

 


