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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 
Associació Jornades per a l’Excel·lència a l’Alta Muntanya 

 
NIF: 
G25797317 

 
Adreça: 
C/ Major, 36 2-2 

 
Municipi: 
Esterri d’Àneu 

 
Representant legal: 
Sr. Jesús Montoliu Fayàs 

 
Correu electrònic representant legal: 
jesus.montoliu@jornadesperalexcellencia.cat 

 
Persona de contacte: 
Marta Guillén Cuesta 

 
Correu electrònic de contacte: 
marta.guillen@jornadesperalexcellencia.cat 

 
Telèfon de contacte: 
616110519 

 
L’entitat recupera l’IVA? :   

 No   Si 
Altre* 

Sí 
 
Pressupost any anterior (entitats públiques)/ Volum facturació (entitats privades) :  
37.150 € (entitats públiques) 6.363,60 € (entitats privades) 

 
Nombre mitjà treballadors/es any anterior: Homes_0___ Dones_0____ Total__0__ 
 
Tipus d’entitat (hèlix) (escollir opció que correspongui):  

Acadèmia 
Teixit econòmic 
Administració pública 
Societat Civil - Ciutadania 

Societat Civil – ciutadania (Associació sense ànim de lucre) 
 
Àmbit territorial de l’entitat: 

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

Pirineu i Aran  i Terres de Lleida 
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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) 

Altres – Jornades de periodicitat anual amb diversitats de temàtiques basades en el 
teixit econòmic, social i cultural del nostre territori, les comarques de muntanya. 

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

 
“Fora estigmes! La salut mental al Pirineu” 

 
 
B2.) Descripció general: 

 
Les  IX Jornades per l’excel·lència per l’anualitat 2022 tindran com a títol:  
“Fora estigmes! La salut mental al Pirineu” 
 
D’acord amb l’increment de casos de trastorns mental que estan sorgint en 
l’actualitat, pren força la necessitat de parlar d’aquest tema en l’edició d’enguany, 
començarem amb l’impacte global de la salut mental i addiccions, fins a analitzar 
l’impacte en el Pirineu i les seves comarques. 
 
La situació actual mundial després de la pandèmia i la crisi econòmica arrel de la 
mateixa, la guerra entre Rússia i Ucraïna, ha fet desbordar els serveis de salut 
mental, les persones ateses ha augmentat exponencialment respecte als anys 
anteriors a la pandèmia. Malgrat que no són els únics inputs detonants d’aquesta 
situació. La societat cada cop més exigent i perfeccionista, ha desencadenat en 
l’aflorament dels trastorns mentals, trastorns de conducta i addicions.  
 
Els joves, les dones i els sanitaris són els col·lectius més afectats, com també 
pateixen els efectes d’aquesta situació, les persones que tenen cura de tercers, 
incloent els que tenen fills a càrrec, les que es troben en precarietat econòmica, els 
treballadors essencials o amb feines precàries... A més a més, hem de parlar de les 
malalties mentals que tenen més prevalença en la societat actual, com podrien ser 
l’Alzheimer, l’esquizofrènia,... 
 
La intenció principal de les Jornades és vèncer l’estigma i el tabú que senten les 
persones que estan patint aquests trastorns i normalitzar aquests estats en la nostra 
societat, atès que tots estem exposats a patir durant la nostra vida un trastorn o 
malaltia d’aquestes característiques. 
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Tanmateix, des de les Jornades volem aportar als habitants i institucions del territori 
la informació de les mesures que s’estan duen a terme en el Pla Integral de Salut 
Mental, donar a conèixer les recomanacions de l’OMS amb el “Mental Health Action 
Plan”; escoltar les necessitats en recursos econòmics com assistencials, per 
exemple, la manca de professionals per atendre tota la demanda; promoure la 
prevenció i detecció des de les escoles i instituts, mitjançant línies d’assessorament i 
formació als docents i professorat quan s’observen signes d’alarma evidents i així 
fer de pont amb els serveis assistencials; ajudar a impulsar projectes o ajudar a dur 
a terme d’existents en les associacions dels nostre territori... 
 
En conclusió, volem aportar el màxim informació i recursos disponibles sobre la 
salut mental i addiccions en general i particularment en les comarques del Pirineu . 

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

 
B.3.1) Objectiu general: 

 
Any darrera any, l’objectiu de les Jornades per a l’excel·lència es crear un espai de reflexió i de 
punt de trobada de professionals, empresaris dels diferents sectors existents dins del nostre 
territori i els actors de la societat civil involucrats en la temàtica, amb la voluntat d’aportar un 
impuls social, intel·lectual i econòmic a les zones de muntanya. 
 
En aquesta edició volem contractar un estudi extern per establir el decàleg de conclusions i/o 
accions més destacades sorgides en l’edició 2022, amb el propòsit d’aportar eines a les entitats 
del territori per dur a terme projectes de millora i de desenvolupament. El mateix serà 
l’avantsala per crear una “oficina permanent” amb visió de futur per les properes edicions de les 
Jornades, la seva missió serà dinamitzar, coordinar i implantar plans d’acció i projectes a 
desenvolupar en el territori de l’alta muntanya, com a resultat de les conclusions i reflexions 
sorgides en cada edició de les Jornades per a l’excel·lència. 
 
L’organització de les Jornades per a l’excel·lència les volem fer accessibles i properes a tots els 
col·lectius interessats en elles. Volem acollir als protagonistes implicats en el territori, de forma 
directa o indirecta. 
 
Els professionals que hi participen, d’alt nivell i experiència, a través de la seva mirada, ens 
ofereixen diferents punts de vista i aporten eines de treball orientades a la recerca de valors 
d’excel·lència personal i professional, amb un caràcter analític i pluridisciplinari. Alhora, les 
Jornades per a l’excel·lència constitueixen un vincle d’unió i intercanvi d’experiències, amb 
professionals de dins i fora de les nostres contrades. 

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 a conèixer l’estat de la Salut Mental a nivell territorial, amb els recursos existents 
i projectes implantats. 

 Vèncer l’estigma i tabú que existeix al voltant de les persones que pateixen aquestes 
malalties mitjançant la normalització i la visibilitat de casos. 

 Divulgar la importància de la detecció i seguiment en diferents col·lectius, sobretot en 
els infants i joves.  

 Explicar opcions integratives per abordar aquests trastorns amb línies complementàries 
que ajuden a tots els tractaments convencionals per aconseguir el benestar i millora 
dels pacients, tals com hàbits d’alimentació, activitat física, teràpies alternatives... 

 Escoltar les necessitats en recursos econòmics com assistencials, com per exemple la 
manca de professionals. 
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 Generar sinergies d’apropament i debat entre els diferents actors involucrats per donar 

veu a totes les opinions. 
 Crear un espai de Networking generant oportunitats de contacte per promocionar i 

dinamitzar el teixit empresarial, econòmic, cultural i social de les zones de muntanya. 
 Afavorir les relacions, el perfeccionament professional, la motivació, la inspiració i 

l’aprenentatge entre els participants a les Jornades. 
 Dinamitzar la promoció turística, donant a conèixer el territori als assistents i participants 

a les Jornades. 
 Presentar un estudi extern amb l’objectiu de donar continuïtat a la temàtica de l’edició 

2022 per impulsar plans d’acció i millora en les comarques de muntanya. Reforçant i 
consolidant les 10 conclusions i accions més destacades per implementar els projectes 
que se’n derivin. 

 
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: 
 

En la novena edició de les Jornades per a l’excel·lència l’obstacle que pretenem 
superar i que podríem considerar com a tal, serà aconseguir vèncer l’estigma dels 
trastorns mentals mitjançant la seva normalització en la nostra societat, donar a 
conèixer les opcions que tenim al territori, a més d’exposar les accions que es duen 
a terme i garantir què els habitants de les nostres comarques gaudeixin dels 
mateixos serveis que tenen els habitants de la resta del territori. 
 
Un altre punt a destacar és la necessitat en la detecció i prevenció d’aquests 
trastorns en els nostres joves i nens, des de les escoles i instituts, mitjançant línies 
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d’assessorament i formació als docents i professorat. Per així, fer de pont amb els 
serveis assistencials. Alhora, no hem de deixar de banda, que en el Pirineu, la 
majoria de la població és gent gran, amb el conseqüent increment i prevalença 
d’aquestes patologies. 

Extensió màxima: 200 paraules. 
 
 Justificació de la contribució a la superació de l’obstacle: 

 
Des de les Jornades volem donar solucions als habitants i institucions per garantir 
els serveis d’atenció mitjançant una proposta amable i respectuosa amb tots els 
actors involucrats, buscant el  compromís des de les institucions per garantir una 
assistència amb un tracte accessible, igualitari, més proper i més resolutiu per 
potenciar l’autonomia, recuperació i reinserció sociolaboral de les persones ateses. 
A més a més, volem donar veu a totes inquietuds, necessitats, per poder dur a 
terme els plans d’actuació existents i iniciatives futures.   

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: 

 
La celebració de les Jornades per a l’excel·lència sempre pretén acomplir els 
objectius estratègics seleccionats. Per això, en aquesta edició, volem passar de la 
reflexió a l’acció, enfortint la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, 
mitjançant l’impuls de la innovació sectorial i activitats emergents vinculades a les 
oportunitats identificades en la visió de futur compartida del territori. Capturant el 
valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit 
econòmic, de la millora de les administracions públiques i de la inclusió social. A 
part, d’afavorir el desenvolupament d’una sòlida base de capital humà arrelada al 
territori.  
Per tal d’assolir els objectius estratègics, pensem que la creació d’una oficina 
permanent, pot aportar l’execució dels eixos sorgits en cada edició i millora les 
necessitats del territori. 

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: 

 
Les Jornades per a l’excel·lència són un punt de trobada de diferent professionals 
relacionats directament en la temàtica de cada edició. 
La finalitat de cada edició és fomentar la transformació intel·ligent de base científica, 
tecnològica i innovadora capaç de crear valor econòmic, social i ambiental. Alhora 
fomentar la transformació justa, reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de 
serveis, generadora d’oportunitats, que millori les condicions de vida i treball, que 
fomenti el talent, l’ocupació de qualitat i l’emprenedoria i combati l’exclusió social. 

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] 
 

 
B.5) Àmbit territorial del l’actuació: 

 
Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre* 

Pirineu i Aran i Terres de Lleida 
* 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):  
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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 
Diputació de Lleida AAPP P2500000A 
Generalitat de Catalunya AAPP S0811001G 
Govern d’Andorra AAPP ------------------ 
IDAPA - Institut de desenvolupament de l’Alt Pirineu i 
Aran 

AAPP Q2500362E 

Ferrocarrils Generalitat de Catalunya - FGC AAPP Q0801576J 
Ajuntament d’Esterri d’Àneu AAPP P2510800B 
Ajuntament de La Guingueta d’Àneu AAPP P2514800H 
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. 
** Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 

 
 Descripció del públic objectiu de l’actuació: 
 
Hèlix* Descripció** 
AAPP - Salut Col·lectiu sanitaris públics i privats 
AAPP - Salut Responsables d’atenció hospitalària en salut mental 
AAPP - Salut Responsables d’atenció primària en salut mental del territori 
AAPP - Salut Responsables de centres geriàtrics i associacions de gent gran 

Ajuntament d’Espot AAPP P2510400A 
Ajuntament d’Alt Àneu AAPP P2514500D 
Ajuntament de Llavorsí AAPP P2515800G 
Ajuntament de Rialp AAPP P2522600B 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà AAPP P7500010I 
Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu AAPP P7558001P 
IESE Business School Acadèmia Q58364753 
Escola La Closa Acadèmia Q7555036H 
Cambra de Comerç de Lleida Teixit econòmic Q2573001A 
COELL Teixit econòmic G25020140 
La Torrassa E.S., SL – Grup Cervós Teixit econòmic B25419235 
Diari Segre Teixit econòmic B25275926 
La Vanguardia Ediciones, SL Teixit econòmic B61475257 
Pessets Hotels, SL Teixit econòmic B25401530 
UNDATIA comunicació, SL Teixit econòmic B17898412 
Cafè-Bar Els Cremalls - Bargullero, SL Teixit econòmic B25811803 
Francesc Belart i Calvet – Arquitecte tècnic Teixit econòmic 40893739S 
L’Aneuenca – Antonio Solé Cases Teixit econòmic 78072002C 
Posada d’Àneu Teixit econòmic B25539909 
Lo Paller de Sisco, SL Teixit econòmic B25281643 
Ocitrip, SL – Oci Pirineus Teixit econòmic B25851387 
Pirineus Parc Aventura, SL Teixit econòmic B25799776 
Cafè Pessets, SL Teixit econòmic B25504887 
Lo Gormand – Àneu Emprenedors, SL Teixit econòmic B25676768 
Farmàcia Brau-Escobar CB Teixit econòmic E25277146 
Els Puis Rt/Hotel  - Jaume Queralt Solsona Teixit econòmic 36932661C 
J.A. Farré Ricou Construccions, SL Teixit econòmic B25301540 
Embotits Esterri, SL Teixit econòmic B25254236 
Casa Manela – Marta Ricou Ribó Teixit econòmic 78072003K 
Borda Ignàsia – Grup de Recuperació Gastronòmica, SL Teixit econòmic B25555285 
Hotel La Morera – Hoteleria d’Àneu, SL Teixit econòmic B25281114 
Fusteria Lamora Teixit econòmic B25408345 
Hotel Castellarnau – Restaurant Farrera, SL Teixit econòmic B25643370 
Hotel Valls d’Àneu, SL Teixit econòmic B02836625 
Cafès Batalla Teixit econòmic B31543259 
HA Trainera – Apartrainera, SL Teixit econòmic B25434465 
L’Estudi d’Àneu, SL Teixit econòmic B25449455 
Hotel Restaurant Poldo - Fco. Soler Farrera Teixit econòmic 40770762L 
GESTIO9 Gestoria, SL Teixit econòmic B02961324 
Hotel Bruna – Bruna Costa, SL Teixit econòmic B25433749 
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AAPP - Benestar 
social 

Responsables de Serveis Socials dels Consells Comarcals 

Acadèmia - 
Educació 

Equips directius i de docents dels centres d’ensenyament i del 
col·lectiu de pares i mares (afa) 

Societat civil i 
ciutadania 

Representants d’associacions de salut mental del territori i 
associacions d’atenció a la dona 

Societat civil i 
ciutadania 

Tots els col·lectius i persones interessades en les ponències  

Teixit econòmic Empreses i entitats zones de muntanya 
*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: 
 
Jesús Montoliu Fayàs - Enginyer Tècnic i Superior Industrial 

 
C.2) Descripció de la capacitat i experiència de l’entitat executora (i, en el seu cas, 
col·laboradores): 
 
A l’Associació Jornades per a l’excel·lència l’avalen la celebració de 8 edicions 
anteriors, en totes, han tingut una gran acceptació i acollida pel teixit empresarial i 
institucional del territori.  
 
Les Jornades per a l’excel·lència es celebren des de l’any 2014, s’han portat a terme 
vuit edicions i en totes elles, s’han tractat els objectius anteriors. 
 
Edició 2014 – Les persones com a vehicle de sostenibilitat i progrés  
Edició 2015 – El turisme, vector de creixement i desenvolupament en l’alta 
muntanya 
Edició 2016 – Infraestructures i comunicacions: la porta al futur  
Edició 2017 – El futur de la sanitat: un canvi necessari 
Edició 2018 – El comerç electrònic: l’e-commerce com a oportunitat de negoci global  
Edició 2019 – Les dones a l’alta muntanya  
Edició 2020 – Un present responsable, per un futur sostenible  
Edició 2021 – L’Educació, la clau del futur 
 
En cada edició s’ha comptat amb el finançament institucional i privat, mitjançant 
subvencions rebudes per Generalitat de Catalunya, per IDAPA – Institut per al 
Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran i  per Diputació de Lleida. 
 
La resta del finançament s’obté d’aportacions dels ens públics locals (ajuntaments), 
aportacions de la Cambra de Comerç de Lleida, aportacions d’associacions 
empresarials, aportacions d’empreses d’àmbit nacional i aportacions del teixit 
empresarial i comercial de la comarca. 

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

aquí. 
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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): 
 
Sr. Jesús Montoliu – President associació – Contacte i organització dels ponents, 
institucions públiques convidades a l’esdeveniment i resta d’entitats col·laboradores. 
Coordinador i supervisor de totes les tasques realitzades en l’Associació Jornades 
per a l’excel·lència . 
 

Sra. Anna Montoliu – Secretària associació – Tasques administratives, gestió de 
subvencions, gestió aportacions col·laboradors, gestió convenis de col·laboració, 
gestió de proveïdors i  seguiment pressupostari. Contacte amb les escoles i instituts 
de la zona per portar el projecte en l’àmbit educatiu i que puguin participar any darrera 
any. A més a més, de tasques de difusió i presentació de les Jornades als diferents 
col·laboradors. Organització de la logística i muntatge esdeveniment. 
 
Sra. Marta Guillén – Tresorera associació – Tasques administratives, gestió de 
subvencions, gestió aportacions col·laboradors, gestió convenis de col·laboració, 
gestió de proveïdors i  seguiment pressupostari. Organització de la logística i 
muntatge esdeveniment. 
 
Sra. Rosa Brau – Vocal – Promoció de les Jornades en les xarxes socials. A més a 
més, contacte i recerca de col·laboradors; difusió i presentació de les Jornades als 
diferents col·laboradors . Organització de la logística i muntatge esdeveniment. 
 
Sr. Marc Palobart – Vocal - Promoció de les Jornades en les xarxes socials. A més a 
més, contacte i recerca de col·laboradors; i presentació de les Jornades als diferents 
col·laboradors . Organització de la logística i muntatge esdeveniment. 
 
Sra. Edna Tarrado – Vocal - Promoció de les Jornades en les xarxes socials. A més 
a més, contacte i recerca de col·laboradors; i presentació de les Jornades als 
diferents col·laborador. Organització de la logística i muntatge esdeveniment. 
 
UNDATIA Comunicació, SL – com empresa externa que gestiona la part de 
comunicació i organització tècnica (regidoria i protocol) de l’esdeveniment. 

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: 
 
Col·laboracions amb actuacions projectes similars: 
 
Trobada Empresarial al Pirineu – Presència del Sr. Voltes en l’edició 2016 de les 
Jornades, interacció i contacte any rere any amb l’organització de les Trobades. 
 
Pallars actiu – estret contacte des del 2015 amb l’organització de Pallars actiu, antic 
Jussà Actiu i col·laboració/ presentació de les Jornades per a l’excel·lència del 2017, 
2018, 2019 a l’entitat i institucions locals. 
 
Ecomuseu de les Valls d’Àneu – Col·laborador actiu en cadascuna de les edicions 
celebrades 

Extensió màxima: 300 paraules. 
 
C.5) Termini d’execució: 
Data inicial: 1 de gener de 2022  Data final: 31 de gener de 2022 
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C.6) Activitats: [Proposta simplificada o de quadre-resum] (afegir files si es necessari) 
 

₋ 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 
Subvenció sol·licitada Diputació de Lleida 12.500 € 
Departament Presidència 7.500 € 
Departament Salut 7.500 € 
Govern d’Andorra 5.000 € 

 Nom Descripció 
[màxim 100 paraules] 

Termini 
d’execució Cost 

subvencionable* Data 
inici 

Data fi 

 

 

1 

 

 

Preparació 

-Definició nova temàtica. 

-Definició àrees conceptuals.  

-Contacte ponents. 

-Confirmació ponències. 

-Elaboració dossier 2022. 

-Presentació dossier i programa edició 
anual. 

-Contacte espònsors,  patrocinadors i 
col·laboradors.  

-Presentació projecte i sol·licitud  
procés participatiu de les escoles i 
instituts a la temàtica de cada edició. 

-Programació i difusió a les xarxes 
socials 

 

 

 

 

 

01/01 

 

 

 

 

 

30/09 

 

 

13.440 € 

2 Execució 

Presentació edició de les Jornades a 
Andorra (càpsul.la en format col·loqui 
presentada i moderada pel 
presentador i dos ponents) 
Muntatge/Desmuntatge, posada a punt 
espai on se celebren les Jornades 
Celebració Jornades: execució  
ponències, taules rodones i cloenda 
Jornades 

10/09 05/10 31.460 € 

3 Avaluació 
Avaluació i anàlisi finalització Jornades 
2022 

01/11 30/11 0 € 

4 

Contractació 
estudi extern 
per determinar 
els plans 
d’acció sorgits 
en l’edició 
2022 

Objectiu de dinamitzar, coordinar i 
implantar plans d’acció i projectes 
a desenvolupar en el territori de 
l’alta muntanya, com a resultat de 
les conclusions i reflexions 
sorgides en cada edició de les 
Jornades 

01/10 31/12 2.500 €  

     47.400 € 
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IDAPA 4.500 € 
Ajuntament d’Esterri 2.000 € 
Cambra de Comerç de Lleida 1.500 € 
Ajuntament Alt Àneu 350 € 
Ajuntament La Guingueta 350 € 
Ajuntament d’Espot 150 € 
Ajuntament Rialp 150 € 
Ajuntament Llavorsí 150 € 
Fons propis (teixit empresarial i venda entrades) 5.750 € 
Total** 47.400 € 

[*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 

Pla de comunicació    8.750 €  8.750 € 

Revista Jornades 2022    2.190 €  2.190 € 

Assessorament territori    300 €  300 € 

Actualitzacions web edició 
2022 + creació apartat Fora 
estigmes i maleta educativa 
+ Newsletters  

   2.200 €  2.200 € 

Preparació     13.440 €  13.440 € 

Streaming TV Lleida    4.430 €  4.430 € 

Programa especial    950 €  950 € 

Presentació edició 2022 
(moderació i presentació 
acte, gravació programa i 
despeses ponents) 

   3.000 €  3.000 € 

Presentació esdeveniment 
Esterri 

   3.000 €  3.000 € 

Lloguer equip llum, so i 
servei tècnic esdeveniment 
a Esterri 

   1.900 €  1.900 € 

Despeses ponents   11.500 €   11.500 € 

Muntatge i servei neteja 
(cadires, cortines i altres) 

  1.640 €   1.640 € 

Reportatge fotogràfic   450 €   450 € 

Publicitat (disseny gràfic 
cartell, acreditacions, 
faldons premsa...) 

   2.490 €  2.490 € 

Altres despeses 
(presentació impostos, 
comptabilitat, 
assessorament, materials, 
assegurança RC...) 

  900 € 1.200 €  2.100 € 

Execució   14.490 € 16.970 €  31.460 € 

Avaluació      0 € 
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Contractació estudi extern 
per determinar els plans 
d’acció sorgits en l’edició 

2022 

 

  2.500 €  2.500 € 

Total - - 14.490 € 32.910 € - 47.400 € 

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

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

Activitat Lliurable 
Preparació 

Elaboració dossier 
2022 i programa 
Jornades 2022 

Dossier 2022 i programa Jornades per a l’excel·lència 2022 

Revista resum 2022 
Edició 2022 – publicació en paper i en format digital a la plana web edició 2022 
www.jornadesperalexcellencia.cat/edicions/2021/sumari 

Execució 

Enquesta satisfacció 
assistents 

Entrega d’una enquesta de satisfacció i assoliment expectatives entre els 
assistents a la finalització de l’edició. Recepció mitjançant correu electrònic o 
linkant un enllaç a la nostra plana web. 

Activitat Indicador Mitjà de verificació 
Preparació 

Procés de preparació 
descrit en l’apartat C.6 

Reunions quinzenals equip comitè organitzador, 
reunions amb l’àrea externa de comunicació i 
reunions amb els col·laboradors, patrocinadors i 
espònsors. 

Actes de reunions comitè 
organitzador 

Execució 

Assistència presencial 
 
130 assistents – respectant les mesures Covid  
 

Organització 
esdeveniment 

Retransmissió en 
directe Jornades 

604 espectadors totals únics (*) nou mètode de 
mesura més restrictiu (només SmartTV 
connectades) 

Lleida Televisió 

Retransmissió en 
streaming 

829 visualitzacions, usuaris: 324 01/10/21 
 

Xarxa Live Analytics 

Seguiment Webinar 
pedagoga Anna Forés 

142 visualitzacions en directe Gabinet de premsa 

Difusió - Audiència 
57 publicacions – 5.210.888 audiència – 91.179 € 
valor econòmic brut equivalent 

Gabinet de premsa 
www.jornadesperalexcell

encia 
Enquestes satisfacció, 
missatges rebuts 
assistents, ponents i 
representants 
institucionals 

Recopilació dades, interpretació dades, anàlisi 
punts forts i punts dèbils de l’edició 2021. 

Avaluació, implantació mesures correctores i de 
millora per la següent edició. 

Actes reunions comitè 
organitzador 

 

Oficina permanent 
Contractació d’un estudi 
tècnic de 
desenvolupament i 
projectes. Amb el 
propòsit de crear un lloc 
de treball amb aquesta 
funció per l’anualitat 
2023 

La missió d’aquesta idea d’incorporació d’un/a 
treballador/a en l’equip, ha sorgit amb l’ànim 
d’acomplir la missió de dinamització, coordinació i 
implantació de plans d’acció i projectes a 
desenvolupar en el territori de l’alta muntanya, com 
a resultat de les conclusions i reflexions sorgides 
en cada edició de les Jornades per a l’excel·lència 

Comitè organitzador 
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Avaluació 
Elaboració informe 
d’avaluació 

Elaboració informe intern d’avaluació per estudiar els punts dèbils i punts forts 
de l’edició i implantació mesures correctores per la pròxima edició. 

Oficina permanent 
Elaboració informe 
d’accions i projectes 
desenvolupats 

Elaboració informe extern d’avaluació de totes les accions i projectes 
desenvolupats i coordinats sorgits dels 10 aspectes més determinants en 
l’edició 2022. 

 


