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Aquesta memòria que teniu a les mans és un detallat compendi de les decisions i 
accions portades a terme pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida al llarg de l’any 2021. El segon any de la pandèmia que ens va obligar a 
modificar prioritats ha estat també el del pla europeu Next Generation EU, que 
suposa la mobilització més important de fons de tota la història de la Unió 
Europea, 750.000 milions d’euros fins al 2026 per a polítiques de recuperació i 
resiliència amb les quals superar els estralls de les conseqüències 
socioeconòmiques de la crisi sanitària de la COVID-19. 

Ja el nom del pla ens mostra de què va la cosa: construir el futur de la propera 
generació de persones de la Unió Europea. No ens enganyem, no ha estat 
l’impensable impacte del coronavirus l’únic factor que ha fet disparar totes les 
alarmes sobre quin món deixarem a la nostra descendència. La COVID-19, en 

realitat, només ha estat el tràgic accelerador d’un procés de degradació del planeta que molts moviments 
polítics i socials ja portàvem denunciant. I els fons Next Generation s’han convertit, a la vegada, en 
l’accelerador financer dels processos de transformació econòmica que alguns, com és el cas de la Diputació 
de Lleida, ja estàvem posant en marxa.

És en aquest context que hem anat definint els vuit projectes tractors amb els quals perseguim transformar el 
model econòmic de la demarcació de Lleida, Pirineu i Aran que, saturat les darreres dècades, ens condemna 
a una dinàmica de despoblament dels nostres municipis. En resum, es tracta de grans projectes dissenyats 
com si fossin una calaixera en la qual poder encabir les accions concretes que l’administració local i les 
empreses privades poden encaixar en la recerca de fons europeus.

Quan ningú no podia predir la pandèmia però intuíem la necessitat de transformar la nostra economia, a Lleida 
vam començar a treballar conjuntament les cambres de Comerç de Lleida i Tàrrega, la Universitat de Lleida, 
la Generalitat de Catalunya, la Paeria de Lleida i la Diputació en la definició del que vam anomenar una visió 
compartida de futur. Perquè la propera generació de lleidatans i lleidatanes tinguin l’opció de millorar les 
condicions de vida actuals, ens cal avançar cap a un nou un model competitiu i sostenible d’economia verda, 
circular i altament digitalitzada, que reforci sectors estratègics i afavoreixi l’aparició de sectors emergents i 
nous models de negoci.

Transformar el model econòmic de la nostra demarcació és el primer pas per tal de fixar i atraure població, una 
població i el seu talent que assegurin precisament el benestar a aquestes properes generacions, que són la 
raó de ser d’un territori. Per aquesta raó, també, ha estat l’any en el qual el vell GLOBALLEIDA s’ha 
transformat en la nova àrea d’emprenedoria i empresa del propi Patronat, fent de la nova GLOBALLEIDA una 
eina de promoció del talent lleidatà.

Units, ens podem treure de sobre el vell estigma de ser la ventafocs de Catalunya, però tampoc no ho volem 
fer a canvi de renunciar a la força tractora del nostre sector primari, la força tractora de la resta de la població 
de Catalunya, de fet. Si Lleida concentra el 53% de la producció agrícola i el 47% de la producció ramadera 
de Catalunya, no només no podem menystenir aquesta realitat sinó que hem de poder ser capaços de 
convertir-la en la palanca del canvi.

Aquest és el futur. I no és un futur que somiem, sinó un futur per al qual treballem a través d’idees com el 
Biohub KM0, el Digital Innovation Hub del sector agroalimentari i forestal de Catalunya, la valorització integral 
dels recursos forestals del Pirineu, la transformació digital de l’administració pública local, l’energia i món local, 
l’Ecosistema d’innovació descentralitzat i la capacitació i talent digital per al segle XXI. Són aquestes les bases 
del futur de la propera generació.

Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert
President de la Diputació de Lleida

SALUTACIO DEL PRESIDENT
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1.1. QUÈ FEM AL PATRONAT?

Les activitats del Patronat de Promoció Econòmica previstes als seus estatuts són:

· Promoció de totes aquelles activitats que fomentin el desenvolupament econòmic de les 
comarques de Lleida, la diversificació de la seva economia i la innovació.

· Foment de l’associacionisme en els sectors productius.

· Millora de les estructures productives.

· Realització d’estudis, així com l’assistència tècnica, econòmica i jurídica.

· Cooperació amb altres organismes públics o privats que realitzen funcions de promoció 
econòmica.

· Promoció d’accions que fomentin el treball i l’ocupació.

· Promoció de les relacions amb els sindicats de treballadors, agraris, etc.

· Promoció de mesures de suport a la petita i mitjana empresa, així com a qualsevulla altra empresa 
associativa.

· Execució dels programes o ajuts rebuts de la UE dins l’àmbit de la seva competència.

En aquest sentit, el Patronat gestiona projectes propis, projectes de la Diputació de Lleida i dona 
suport tècnic i econòmic a d’altres entitats beneficiàries de finançament europeu.

1. EL PATRONAT



1.2. ÒRGANS I CONSELL RECTOR

Arran de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, i d’acord als articles 8 i 11 dels estatuts, es 
va constituir el Consell Rector del Patronat en sessió 4/2019, de 30 d’octubre de 2019, amb la 
composició següent : 

Sr Joan Talarn i Gilabert  President    
Sr. Carles Gibert i Bernaus  Vicepresident  
Sr. Ferran Accensi i Torres   Diputat del Grup d’ERC
Sr. Josep Ramon Fondevilla i Isús Diputat del Grup d’ERC
Sr. Jordi Verdú i Paijà   Diputat del Grup d’ERC
Sra. Mercè Carulla i Castells   Diputada del Grup d’ERC
Sr. Francesc Cerdà i Esteve  Diputat de Junts per CAT
Sr. Ramon Cónsola i Palau  Diputat de Junts per CAT
Sr. Francesc Sabanés i Serra  Diputat de Junts per CAT
Sr. Jordi Latorre i Sotus   Diputat de Junts per CAT
Sr. Agustí Jiménez i Perez  Diputat del Grup del PSC
Sra. Elena Ferré i Toldrà   Diputada d'en Comú Guanyem Lleida
Sr. Amador Marqués i Atés   Diputat per Unitat d'Aran
Sra. Maria Burrel Badia   Diputada per Ciutadans
Sra. Maria Dolors Tella   Directora Serveis Generals del Departament de Territori i 
Sostenibilitat
Sr. Vidal Vidal i Culleré  Director d’Empresa i Coneixement  
Sr. Ferran de Noguera Betriu  Director d‘Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Sr. Jaume Saltó Albareda   President de la Cambra de Comerç de Lleida 
Sr. Carles Giribet Jordana  Cambra de Comerç de Tàrrega
Sr. David Masot I Florensa   President del Consell Comarcal del Segrià 
Sr. Josep Ma Mullol i Miret  President del Consell Comarcal del Pallars Jussà
Sr. Gerard Balcells Huguet  President del Consell Comarcal de l'Urgell
Sra. Maria Vergés Pérez   Síndic del Conselh d’Aran  
Sr. Carles L. Isús Castellarnau President del Consell C. del Pallars Sobirà
Sra. Sara Alarcón i Postils   Presidenta del Consell Comarcal del Solsonès
Sra. Cristina Rodríguez Vila   Secretaria General CCOO
Sr. José Luis Aguilà i Barranco  Secretari General de  la UGT

Sra. Neus Roura Serra  Oficiala Major
Sr. Jordi Manau Terres  Interventor de la Diputació de Lleida
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Durant el 2021 s’han fet 10 consells rectors en els quals s’han tractat 101 punts:

1. EL PATRONAT
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Número

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

5/2021

6/2021

7/2021

8/2021

9/2021

10/2021

Data

22 de març de 2021

6 de juny de 2021

21 de juny de 2021

7 d’agost de 2021

29 de juny de 2021

6 de juliol de 2021

14 de setembre de 2021

25 d’octubre de 2021

22 de novembre de 2021

10 de desembre de 2021

Punts tractats

10

16

7

4

16

5

17

7

15

4



1.3. ORGANIGRAMA

* Pertanyen a la secció de promoció i projectes però durant l’any 2021 han donat 
suport a la secció administrativa.

** Estan contractats per la Diputació de Lleida per a l’execució de projectes 
específics.
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1.4. PRESSUPOST ANY 2021

El pressupost del Patronat va ser aprovat pel consell rector extraordinari de 3 de desembre de 2020. 
Posteriorment va ser aprovat pel Ple ordinari de la Diputació de Lleida en sessió 11/2020, de 16 de 
desembre de 2020.

INGRESSOS

DESPESES

El pressupost que gestionem de Diputació l’any 2021 és per un import de 10.813.299,90 euros. El 
pressupost que gestionem del Patronat de Promoció Econòmica és per un import de 3.324.969,14 
euros. En total, el Patronat gestiona 14.138.269,04 euros.

REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS

Durant l’any 2021 han tingut entrada al Patronat, un total de 1.284 documents i hi han hagut 630 
assentaments en el registre de sortida i s’han numerat un total de 358 decrets.

1. EL PATRONAT
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Capítol

1

2

3

4

6

8

Descripció Aplicació Pressupostària

Despeses de personal

Despeses corrents en béns i serveis

Despeses financeres

Transferències corrents

Inversions reals

Actius financers

TOTAL DESPESES

Totals 2021

1.103.240,05

981.037,05 

150,00

1.085.704,94 

15.630,00

9.600,00

3.324.969,14

Totals 2020

1.103.240,05

878.560,57

150,00

888.300,00

15.630,00

9.600,00

2.895.480,62

Capítol

3

4

5

7

8

Descripció Aplicació Pressupostària

Taxes, preus públics i altres ingressos

Transferències corrents

Ingressos patrimonials

Transferències de capital

Actius financers

TOTAL INGRESSOS

Totals 2021

3.000,00

3.296.239,14

500,00

15.630,00

9.600,00

3.324.969,14

Totals 2020

1.500,00

2.868.250,62

5.000,00

15.630,00

9.600,00

2.895.480,62



1.5. PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA

La transparència és un dels eixos claus en el canvi de cultura que estableix noves maneres de rela-
ció entre l’Administració i la ciutadania.

A més de la informació que es pot trobar, els ciutadans també tenen dret a sol·licitar la informació 
pública que considerin del seu interès (dret d’accés a la informació pública).

La Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, es propo-
sa, entre els seus objectius, recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers la gestió 
pública i la política, facilitar i promoure el retiment de comptes. I, finalment, garantir l’ètica dels 
gestors públics i els governants.

El Patronat de Promoció Econòmica ha creat en el seu web de promocioeconomica.cat, dins de la 
secció de ‘Presentació’, l’apartat de ‘Transparència’, que conté els següents informes:

Convenis:

En compliment de l’article 14.2.c de la Llei 19/2014, el Patronat de Promoció Econòmica de la Dipu-
tació de Lleida, fa públics els convenis signats amb diferents entitats.

Subvencions:

En compliment de l’article 15.1, apartats a i b, de la Llei 19/2014, es fan públiques les subvencions 
concedides pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

1. EL PATRONAT
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2.1. PROJECTE ESTRATÈGIC PER A LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA 
DE LES TERRES DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN 2020-2027 

A finals de l’any 2019, i a través del Patronat de Promoció Econòmica, la Diputació de Lleida va 
impulsar el Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i 
Aran, 2020-2027.

El principal objectiu del Projecte és frenar i, en la mesura que sigui possible, revertir el despoblament 
que pateix de forma estructural la demarcació, abordant les causes de la problemàtica demogràfica  
i no tant les conseqüències. Des d’aquesta perspectiva, el projecte vol impulsar canvis en el model 
de desenvolupament econòmic del territori, donat que no resulta prou atractiu ni per fixar ni per 
atreure població.

La irrupció de la pandèmia de la COVID-19 durant aquests dos últims anys no ha fet més que 
evidenciar la necessitat d’aquest canvi de model i la resposta de la UE, que implica la mobilització 
de recursos més gran de la seva història, preveu una forta injecció de recursos públics precisament 
per transformar les economies europees en aquesta direcció, impulsant la transició ecològica i 
digital justa i inclusiva com a mitjà per abordar la fase de reconstrucció socioeconòmica 
post-COVID-19.

En general, però, els territoris rurals no disposen dels instruments necessaris per liderar aquesta 
transició, que esdevé un repte complex i a llarg termini, i que implica canvis fonamentals, és a dir, 
innovacions transformatives, tant en la dimensió social (actituds, normes, valors...) com en la 
dimensió tècnica (infraestructures, processos industrials, tecnologies...). En el cas de la demarcació 
de Lleida, la dispersió geogràfica, l’estructura productiva i la dimensió de les empreses i les 
explotacions agràries, les polítiques centralitzades d’RDI o la manca de cultura col·laborativa entre 
les diferents institucions, fan necessari desenvolupar noves formes de col·laboració entre governs, 
acadèmia, empreses i societat civil, més participatives, flexibles, obertes i dinàmiques, que fomentin 
l’experimentació, l’aprenentatge i l’adaptabilitat necessàries per gestionar un repte tan complex. 

El Projecte vol donar resposta a aquesta necessitat tècnica i econòmica a d’altres entitats 
beneficiàries de finançament europeu.

A l’octubre del 2021 es va posar en marxa el web de transformacioeconomica.cat, un punt de 
trobada virtual de la tasca que desenvolupa el G6.

És un espai dissenyat per acompanyar i facilitar els processos i dinàmiques associats al procés de 
transició cap al model econòmic consensuat amb les principals institucions del territori.

2. TRANSFORMACIO ECONOMICA
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2.2. ÀMBITS PRIORITARIS, PRIORITATS TRANSVERSALS I PROJECTES TRACTOR

El treball dut a terme des de finals del 2019 fins al gener del 2021 ha permès construir una visió de 
futur consensuada per les principals institucions del territori. Aquest consens ha suposat també 
identificar col·laborativament àmbits prioritaris (AP) que cal desenvolupar per avançar en la direcció 
desitjada, així com prioritats transversals (PT) que han de vetllar perquè aquesta transformació 
tingui una base innovadora i contribueixi a un reequilibri social i territorial.
 
Grups de treball

D’ençà del mes de febrer del 2021 s’han anat articulant els diferents grups de treball en cadascun 
dels àmbits prioritaris, amb implicació de les diferents institucions territorials que participen en el 
projecte. Aquest primer treball al voltant dels consensos assolits ha permès identificar 8 projectes 
tractor, que només es poden dur a terme des d’aquesta cooperació institucional i que són 
indispensables per millorar les condicions del territori.

ÀMBITS PRIORITARIS

AP1. Bioeconomia agropecuària

Valorització integral de la producció agrícola i 
ramadera a través d’un nou teixit bioindustrial 
vinculat a noves i millorades cadenes de valor 
en l’àmbit de la bioeconomia circular que 
esdevingui motor de desenvolupament 
tecnològic i de producte, d’atracció 
d’innovació, d’inversió i talent.

AP2. Cadenes de valor agroalimentàries 

Modernització, digitalització i sostenibilitat de 
les cadenes de valor agroalimentàries, des de 
la producció primària fins a la 
comercialització, passant per la 
transformació, per fer-les més resilients, 
competitives, segures i eficients en l’ús dels 
recursos, atractives per a noves inversions, 
dinamitzadores de serveis auxiliars i 
atractives per al talent i el relleu generacional.

AP3. Bioeconomia forestal

Valorització dels boscos per generar cadenes 
de valor i nous models de negoci en l’àmbit 
agroforestal que impulsin la bioindústria i 
alhora contribueixen a millorar la gestió 
forestal i a minimitzar el risc d’incendis.

AP4. Digitalització

Connectivitat efectiva a escala territorial, 
adopció tecnològica per part d’empreses, 
acadèmia, ciutadania i administració, impuls i 
consolidació del teletreball i desenvolupament 
tecnològic per potenciar un sector d’alt valor 
afegit al territori.

2. TRANSFORMACIO ECONOMICA
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AP5. Energia sostenible

Eficiència energètica i generació d’energies 
renovables com a factor de competitivitat 
territorial, d’eficiència en l’ús dels recursos i de 
contribució a la neutralitat climàtica, motor de 
desenvolupament d’un model energètic just, 
descentralitzat i compatible amb el 
desenvolupament dels altres àmbits 
estratègics, raó per la qual caldrà ordenar-ne 
la implantació perquè no distorsioni 
l’assoliment de la resta d’àmbits.

AP6. Turisme sostenible i intel·ligent 

Turisme sostenible i intel·ligent que posi en 
valor la riquesa natural, patrimonial i cultural 
del territori de manera sostenible i incorpori la 
innovació tecnològica i no tecnològica com a 
vectors d’especialització competitiva.

AP7. Resiliència climàtica i regeneració 
urbana

Resiliència climàtica en infraestructures i 
ecosistemes, rehabilitació i regeneració 
urbana, conservació i restauració 
d’ecosistemes i la seva biodiversitat, 
potenciació de serveis mediambientals, 
infraestructures verdes, preservació i gestió 
de recursos hídrics i del sòl, gestió de riscos 
derivats del canvi climàtic i polítiques 
d’habitatge.

2. TRANSFORMACIO ECONOMICA
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PRIORITARIS TRANSVERSALS

PT1.Transformació intel·ligent

Model de transformació territorial de base científica, tecnològica i innovadora per a la generació i 
transferència de coneixement capaç de crear valor econòmic, social i ambiental compartit.

PT2.Transformació justa

Model de transformació reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de serveis, generadora 
d’oportunitats, que millori les condicions de vida i de treball, fomenti el talent, l’ocupació de qualitat i 
l’emprenedoria i combati l’exclusió social.

PROJECTES TRACTOR

BioHub km0: hub d’innovació oberta per al desenvolupament de biotecnologies, 
bioproductes i models de negoci

Creació d’un ecosistema d’innovació altament especialitzat, integrat en un entorn rural amb una 
elevada concentració de producció agrícola i ramadera (Baix Segrià), per facilitar el desenvolupa-
ment d’un model de bioeconomia circular en termes justos i intel·ligents que permeti posar en valor 
les dejeccions ramaderes i altres subproductes agroalimentaris per a la producció de bioproductes i 
biomaterials d’alt valor afegit que contribueixin a l’articulació de noves cadenes de valor.

Pressupost: 50 M€

2. TRANSFORMACIO ECONOMICA
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Digital Innovation Hub del sector agroalimentari i forestal de Catalunya

Disseny i posada en funcionament de la infraestructura del Digital Innovation Hub com a node espe-
cialitzat del DIH4CAT per impulsar la transformació digital dels sectors agroalimentari i forestal de 
Catalunya i el desenvolupament de l’agricultura de precisió. El projecte generarà sinergies i comple-
mentarietats amb l’Àrea 5G Terres de Ponent. Pressupost: 10 M€

Valorització integral dels recursos forestals del Pirineu

Articulació i coordinació d’iniciatives al llarg de la cadena de valor per incrementar la capacitat de 
mobilització i aprofitament forestal dels boscos del Pirineu a través de l’impuls dels usos per al 
sector de la construcció (fabricació de contralaminat) per a usos tèrmics de proximitat (xarxes de 
calor i consum industrial) i per a la valorització dels subproductes resultants en l’àmbit de la bioeco-
nomia forestal (bioproductes). Pressupost: 65 M€

Lleida Smart Rural Environment: infraestructures per a la connectivitat del territori

Impulsar i accelerar el desenvolupament de les inversions necessàries per a la connectivitat efectiva 
del territori, de manera que el 100% de la població tingui accés a les xarxes d’alta velocitat i a la 
tecnologia 5G. Cal disposar de les condicions d’entorn necessàries per a una transformació digital 
justa i en igualtat de condicions en tota la demarcació que contribueixi a la cohesió social i territorial.

Pressupost: 300 M€

Transformació digital de l’administració pública local

Impuls a la transformació digital de l’administració pública local. Incorporació i gestió de capacitats 
TIC per impulsar un model que permeti donar resposta a la demanda associada a la transformació 
digital de l’administració pública. Posada en marxa d’un ecosistema d’infraestructures intel·ligent 
sobre el qual orquestrar serveis innovadors, d’arquitectures col·laboratives, integració, interoperabi-
litat i d’explotació de dades per garantir la seguretat i la privacitat. Suport a les administracions locals 
en el procés de transformació digital. 

Pressupost: 7 M€

2. TRANSFORMACIO ECONOMICA
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Energia i món local

Impuls d’inversions de millora de l’eficiència energètica d’edificis, equipaments i infraestructures 
públiques, de generació i consum d’energies renovables mitjançant les fórmules d’autoconsum, 
consum compartit i comunitats locals d’energia, desplegament d’infraestructura de recàrrega i 
suport al vehicle elèctric.

Pressupost: 64 M€

Ecosistema d’innovació: gestió territorial descentralitzada i interconnectada del procés de 
transformació econòmica del territori

Estructuració de l’ecosistema d’innovació territorial necessari per acompanyar el procés de transfor-
mació del territori. El projecte preveu el desenvolupament d’instruments, equipaments i serveis de 
suport als processos de cocreació, experimentació, validació, aprenentatge i escalada de solucions 
innovadores, nous models de negoci i emprenedoria en l’àmbit de desenvolupament prioritari per 
avançar cap a la visió de futur compartida del territori. Aquest projecte vol ampliar i consolidar l’eco-
sistema impulsat a través dels PECT Green&Circular, Agrobiofood, Biomarkets i INNO4AGRO. 

Pressupost: 8 M€

Capacitació i talent digital per al segle XXI

Projecte per fomentar la capacitació de la ciutadania i el reciclatge professional davant la transició 
digital, promovent la implantació i ús d’eines i principis digitals, la conscienciació digital i l’assoliment 
de coneixements i competències digitals. El projecte pretén accelerar aquest procés de capacitació 
a partir d’un model de societat inclusiva per garantir una transició digital justa i amb l’objectiu de 
reduir i minimitzar l’impacte de l’escletxa digital.

Pressupost: 1 M€

2. TRANSFORMACIO ECONOMICA
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2.3. PROGRAMA DUS 5000

El Patronat ha exercit el rol de difusor d’aquest programa a tots els ens locals menors de 5.000 
habitants. DUS 5000 és un portal, dins del web de transformacioeconomica.cat, que incorpora 
eines i habilita espais específics per consultar i fer efectiva la participació en els diferents processos 
de projectes singulars d’energia neta, en municipis de menys de 5.000 habitants.

Durant l’any 2021 s’ha donat el tret de sortida del nou espai web que incorpora eines i habilita espais 
específics per consultar i fer efectiva la participació en els diferents processos dels projectes del 
Programa DUS 5000, una línia d’ajuts del NGEU destinada específicament a impulsar inversions 
que afavoreixin projectes singulars d’energia neta, en municipis de menys de 5.000 habitants, a la 
qual poden acollir-se les entitats locals o supralocals i organismes autònoms o entitats públiques 
dependents o vinculades a entitats locals. 

El portal www.transformacioeconomica.cat/dus5000 inclou, de sortida, la informació relativa a 
la normativa que regula el programa, els àmbits d’aplicació, les mesures subvencionables, 
els beneficiaris i els terminis de publicació, execució i finalització de cada projecte d’aquest  
Programa, que ha de servir per impulsar el desenvolupament urbà sostenible dels municipis de 
repte demogràfic, amb l’objectiu de contribuir a reduir el consum d’energia fòssil i emissions de CO2, 
utilitzant energies renovables en edificis i infraestructures públiques nous o existents.

La informació s’estructura en funció de les diferents fases previstes per a l’execució dels projectes: 
la fase de sol·licitud de l’ajuda, la fase d’execució de les actuacions i, finalment, la fase de 
justificació. Per a la fase de sol·licitud, incorpora informació específica de la documentació i requisits 
tècnics i ambientals vinculats a cadascuna de les cinc mesures subvencionables. També informa 
dels requisits que han de complir els projectes per tal de tenir la consideració de projectes integrals 
i, per tant, poder accedir a un percentatge de subvenció del 100% de la despesa elegible. 

Més enllà d’aquesta informació, l’espai web facilita diverses opcions per tramitar dubtes i consultes, 
així com també l’accés a un document de preguntes freqüents que incorpora les respostes que 
l’entitat gestora del Programa, l’IDAE, efectua a les preguntes que li són trameses per part del 
Patronat de Promoció Econòmica, a petició de les entitats locals.

El portal també ofereix la possibilitat d’accedir a bases de dades de professionals i empreses locals, 
que han estat configurades per part dels diferents col·legis professionals i gremis d’empreses de la 
demarcació.  

2. TRANSFORMACIO ECONOMICA
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3.1. APORTACIONS

Dins el pressupost del 2021 hi figuren les aportacions següents:

Estació Aduanera Lleida SA (Edullesa) al 2021, per a despeses de funcionament ordinari: 6.000 €
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) al 2020: 70.000 €

3.1.1. APORTACIONS PECT

També s’han signat els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), Green&Circular, 
AgroBioFood i el Biomarkets, que estan emmarcats en la RIS3CAT i en el programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020 (resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost de 2019), i estan 
cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la 
Generalitat de Catalunya, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.  

Els ajuts del projecte PECT Green&Circular ascendeixen a una quantitat de 370.399,97 €, els ajuts 
concedits al projecte PECT AgroBioFood són de 808.386,57 €.

Per contribuir a l’execució dels esmentats projectes, el Patronat de Promoció Econòmica va signar 
un total de 9 convenis de col·laboració amb les entitats sòcies dels projectes a través dels 
quals es va acordar realitzar les següents aportacions:

3.2. CONVENIS

El Patronat, durant l’any 2021, ha signat un total de 25 convenis, amb uns ajuts concedits de 
752.046,26 €. Aquests són els següents:

Entitats sòcies Green&Circular

Ajuntament d’Alcarràs

Ajuntament de Balaguer

Associació de defensa sanitària 
del bestiar porcí d’Alcarràs 
i Torres de Segre

Universitat de Lleida

Total ajuts concedits 

Entitats sòcies Agrobiofood

Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell

Fed. de Coop. Agràries de Catalunya

IRTA

ARCA

Comunitat regants Urgell

Total ajuts concedits 

Ajut concedit

125.600,28 €

  78.289,79 €

  61.978,63 €

104.531,27 €

370.399,97 €

Ajut concedit

170.484,38 €

140.598,53 €

203.115,29 €

  76.711,56 €

217.476,81 €

808.386,55 € 

Import total dels ajuts concedits a les entitats sòcies dels dos Projectes: 1.178.786,52 €
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Entitat 
ADV Terres de Ponent

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
l’Associació Defensa Vegetal Terres de Ponent per al manteniment, ampliació i reposició de la xarxa 
de granímetres durant l’any 2021.

L’objecte del conveni és la regulació de la col·laboració entre el Patronat i l’ADV Terres de Ponent 
per al manteniment, ampliació i reposició de la xarxa de granímetres durant l’any 2021.
Les actuacions a realitzar són les següents:
 
• Manteniment de la xarxa de granímetres actual i dels granímetres del projecte muntanya.
• Estudi de la calamarsa dels últims 20 anys i presentació del projecte.
• Difusió resultats.

Import concedit
22.264 €

Entitat 
Associació d’ADV de Catalunya

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
l’Associació d’Agrupacions de Defensa Vegetal de Catalunya, per al foment de la participació en 
l’assessorament en sanitat vegetal als productors agrícoles. 

Amb aquest projecte, es pretén millorar el medi ambient i la salut humana de tothom, començant 
pels productors i acabant pels consumidors. Aquest objectiu global es pretén aconseguir amb una 
millora de l’actuació de les ADV, reforçant la tasca del president i dotant-les d’eines i d’informació 
que les reforcin.

Les activitats a realitzar per l’associació, que poden ser objecte de subvenció d’acord amb aquest 
conveni, són l’edició de butlletins informatius, reunions virtuals, jornada tècnica de presidents ADV i 
jornada tècnica sobre control biològic de plagues. 

Import concedit
5.000 €
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Entitat 
ASAJA

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
ASAJA per:

- Facilitar la gestió de recursos humans dins les campanyes agràries amb la integració de 
nouvinguts. 
- Formar els pagesos i ramaders en els nous sistemes telemàtics que permetran una més gran 
implicació en la digitalització en el món agrari. 
- Trobar eines per poder afavorir la creació d’un mercat de dejeccions de manera que sigui útil, just 
i satisfactori per a ambdues parts: ramaderia i agricultura (economia circular).

Import concedit
18.000 €

Entitat 
Associació Leader de Ponent

 

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
l’Associació Leader de Ponent per a l’execució de l’actuació “Diagnosi de la situació energètica 
municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”.

L'objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre Promoció Econòmica i  l’Associació per 
fer front a les despeses que origina l’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al 
territori i formació tècnica sobre eficiència energètica”, durant l’any 2021.

L’actuació “Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al territori i formació tècnica sobre 
eficiència energètica” es basa en 4 accions:

a) Diagnosi de la situació energètica municipal.
b) Organització de taules de debat sobre la transició energètica.
c) Organització de jornades tècniques per ser més eficaços energèticament.
Emetre llistat d’accions subvencionades per fons LEADER vinculades a la millora de l’eficiència 
energètica i les energies renovables en el període 2014-2020.

Import concedit
14.877,19 €
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Entitat 
Arrela’t. Consells Comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i el 
Conselh Generau d’Aran.

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i els 
Consells Comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i el Conselh 
Generau d’Aran per fer realitat 6 projectes i contribuir a posar en pràctica noves fórmules per a 
reactivar el teixit socioeconòmic de l’Alt Pirineu que repercuteixin a la vegada en benefici del territori. 
Per tal de reactivar el teixit socioeconòmic de l’Alt Pirineu i Aran, està previst engegar una 
convocatòria de finançament col·lectiu de projectes amb retorn social al territori, anomenada 
“Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran”, en la qual les administracions complementen amb un fons 
públic de 24.000 € les aportacions de la ciutadania a través de la plataforma de micromecenatge 
Goteo.org. Es preveu repartir 48.000€ o més en un màxim de 6 projectes que s’escolliran, per part 
d’un jurat independent, en funció de les bases previstes.

Import concedit
10.000 €

Entitat 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida
 

Descripció de l’ajut
El conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i la 
Cambra de Comerç de Lleida té una doble vessant: 

a) Per una banda, dur a terme accions de sensibilització, assessorament i consultoria, i promoció de 
les empreses i el territori de Lleida per tal de millorar la competitivitat i la posició estratègica de les 
pimes del territori, així com la presència internacional dels seus productes i serveis tant en els canals 
tradicionals com en els canals digitals, oferint a les empreses eines per tal de millorar la seva 
situació actual. 

b) Per una altra, facilitar noves inversions empresarials i captar empreses de fora del territori per tal 
que s’hi implantin.

Import concedit
80.000 €
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Entitat
Associació de Fabricants i Exportadors Maquinaria Agrícola (FEMAC)

 

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i la 
FEMAC per a l’execució del projecte AERC (“Autonomous Electric Rolling Chassis) durant l’any 
2021.

Les actuacions a realitzar són les següents: disseny i fabricació prototip de l’AERC, identificació de 
les tecnologies necessàries per al disseny de l’AERC, identificació i mapeig de l’oferta tecnològica i 
científica al territori, recerca i acords amb empreses i agents de coneixement del territori que puguin 
oferir les tecnologies, definició dels processos de treball, redacció de la proposta i difusió dels 
resultats.

Import concedit
7.400 €

Entitat
Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec 

 

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
l’Associació Geoparc per a les actuacions a realitzar durant l’any 2021 per a la transformació digital 
del Geoparc. Les actuacions a realitzar són les següents: digitalització de la gestió turística 
Geoparc, sessions de formació als agricultors, ramaders i treballadors, creació d’una plataforma de 
comercialització per venda online de productes locals, estudi paisatgístic i d’espais agraris, 
recreació digital d’un viatge al passat i accions de difusió de les actuacions realitzades.

Import concedit
100.000 €
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Entitat
Fundació CECOT Innovació

Descripció de l’ajut

L’objecte del conveni és la regulació de la col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de 
la Diputació de Lleida i la Fundació Cecot Innovació per la realització del programa Reempresa a la 
província de Lleida. 

Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un model 
d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un 
relleu en la propietat i direcció. La persona que reemprèn agafa el testimoni en la gestió d’una 
empresa ja existent (cedent), comprant-la en la seva totalitat per continuar-ne l’activitat. Així, aporta 
a l’empresa una renovadora línia d’actuació.

L’objectiu de Reempresa és evitar el tancament de negocis per mantenir-los en funcionament i per 
salvaguardar els llocs de treball, donant valor a l’esforç desenvolupat en la creació i creixement de 
l’empresa.

Import concedit
5.961,27€

Entitat
PIMEC - Accelera el Creixement

Descripció de l’ajut

Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
PIMEC per proporcionar formació col·lectiva i assessorament individual a 15 empreses de la 
demarcació per ajudar-les a créixer. Es tracta d’un projecte de suport a empreses amb alt potencial 
de creixement de la província de Lleida, en què les empreses participants disposin d’un pla de 
creixement i un pla d’acció personalitzat a la mida de la seva empresa, així com de les eines de 
suport per tal que es puguin materialitzar els plans per ajudar-les a créixer.
 
Import concedit
68.071 €
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Entitat
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

 

Descripció de l’ajut

Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i JARC, 
que té com a objectiu:

- Assessorar i capacitar en l’àmbit de la digitalització els productors/es del sector agrari de Lleida per 
crear un ecosistema d’innovació en el sector agrari.
- Contribuir a crear un model de bioeconomia circular per posar en valor els productes i 
subproductes provinents del sector agrari.
- Assessorar de forma personalitzada els joves que volen incorporar-se a aquesta producció 
competitiva, sostenible i innovadora.

Import concedit
36.000 €

Entitat
Fundació Lleida 21

 

Descripció de l’ajut

Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i la 
Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21 – Agència de l’Energia de Lleida, per a l’estratègia de 
transició energètica per al sector terciari i residencial al municipi de Lleida – Horitzó 2030.

L'objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica i la 
Fundació Lleida 21 en l’execució de l’actuació estratègia de transició energètica per al sector terciari 
i residencial al municipi de Lleida – Horitzó 2030.

Les actuacions a realitzar són les següents:
- Estudi d’estratègies de finançament i agregació d’inversions.
- Estratègia de comunicació de resultats.

Import concedit
16.000 €
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Entitat
FECOC Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum

 

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i la 
Federació d’Entitats Catalanes d’Oví i Cabrum per al foment, conservació i millora de la raça 
xisqueta.

• Representació, foment, defensa, conservació i promoció dels interessos econòmics de les 
associacions que en formen part, tant davant d’organismes públics com privats, sens perjudici de la 
representació ordinària dels interessos professionals que pertoca a les organitzacions professionals 
agràries.
• Assegurar la viabilitat econòmica de les explotacions com a forma de subsistència dels seus 
titulars, com a motor de l’economia rural i la transmissió de coneixements.
• Assegurar la biodiversitat animal i vegetal que comporta la ramaderia i el manteniment que 
generen sobre els ecosistemes.

Import concedit
14.300 €

Entitat
Pallars Actiu, SA. 

 

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
Pallars Actiu per a l’elaboració d’un estudi de viabilitat de cultius als Pallars Jussà i Sobirà en clau 
de canvi climàtic.

Import concedit
13.500 €
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Entitat
Associació Jornades per a l’Excel·lència a l’Alta Muntanya.  

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
l’Associació de les Jornades per a l’Excel·lència. Les VIII Jornades per a l’Excel·lència per a 
l’anualitat 2021 han tingut com a títol: “L’Educació, la clau del futur”. En l’edició d’aquest any s’han 
endinsat en el capital humà, talents, oportunitats i nous horitzons que ens pot brindar “l’Educació” en 
el nostre territori des de perspectives diverses. Professionals de diferents àmbits posaran sobre la 
taula els seus coneixements i les seves experiències al capdavant d’entitats de referència, que han 
aportat un valor fonamental en aquesta edició. El valor de l’“Educació” s’encara amb una visió oberta 
i de futur, mantenint i preservant  les  nostres  tradicions i formes de viure ancestrals, vers la 
innovació de noves sortides professionals, socials i econòmiques per als nostres joves i les 
persones que vulguin viure en les zones de muntanya.

Import concedit
17.000 €

Entitat
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre

Descripció de l’ajut
Conveni de col.laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el 
Consell Regulador de la DO Costers del Segre en el desenvolupament de les accions i activitats per 
afavorir el desenvolupament econòmic, social i sostenible del sector vitivinícola del territori lleidatà 
durant l’any 2021.

Les activitats a realitzar són les següents: accions de promoció dels cellers, cicle polièdric 
Masterclass, material divulgatiu, accions de transformació econòmica, reportatges cellers DO Diari 
Segre i altres insercions publicitàries.

Import concedit
20.000 €
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Entitat
Associació d’empresaris per al Solsonès

 

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
l’Associació d’Empresaris per al Solsonès per a l’execució de l’actuació ‘Junts fent futur!’. Les 
activitats a realitzar són les següents: engegant la festa (reconeixements empresarials), el barri de 
les lletres i la música, trobada d’entitats, projecte de digitalització, concurs de dibuixos, redaccions i 
treballs de recerca i jornades econòmiques. 

Import concedit
5.000 €

Entitat
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM) 

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i la 
FECOM en l’execució del projecte ‘Som empresa, som comerç, resiliència, digitalització, territori i 
Sostenibilitat’ durant l’any 2021. Les activitats a realitzar són les següents: prestigi i promoció del 
comerç, la digitalització i transformació tecnològica, el territori i les persones, la responsabilitat 
social, la sostenibilitat, la resiliència i el benestar.

Import concedit
30.000 €
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Entitat
Associació per al desenvolupament de la Vall del Corb
 

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
l’Associació Vall del Corb en el recull de necessitats locals per al repoblament i redacció de la 
memòria del projecte ‘Territori de Vincles: Vall del Corb’. Les activitats a realitzar són les següents: 
elaboració de la memòria del projecte “Territori de Vincles: Vall del Corb”, jornades per al 
repoblament i workshop de presentació final.

Import concedit
18.550 €

Entitat
VILAÜT FILMS, SL.
 

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i 
VILAÜT FILMS per a la divulgació de la Transformació Econòmica que s’està duent a terme a les 
Terres de Lleida, mitjançant el llargmetratge de ficció ‘ALCARRÀS’. 

El fil conductor del film, protagonitzat per una família del Segrià que farà la seva última collita de 
fruita, es considera òptim per explicar al gran públic com s’està duent a terme la transformació 
econòmica de les Terres de Lleida, precisament el gran projecte que lidera la Diputació de Lleida a 
través del Patronat de Promoció Econòmica. Entenent que una creació de ficció basada en un 
entorn identificable és un dels millors mecanismes comunicatius per tal de sensibilitzar la ciutadania 
en general de la realitat que es viu als camps del Segrià, i més específicament ajudaria a fixar el 
discurs de la necessària transformació econòmica de les Terres de Lleida que la Diputació lidera a 
través del Patronat de Promoció Econòmica. A més, el rodatge s’ha dut a terme íntegrament a les 
terres de Lleida utilitzant recursos tècnics i humans de les Terres de Lleida.

Import concedit
150.000 €
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Entitat 
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Descripció de l’ajut

Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el 
Leader Catalunya Central per a l’execució del projecte ‘Diagnosi de la situació energètica municipal, 
debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energètica’, on s’inclouen les següents activitats:

a) Diagnosi de la situació energètica municipal.
b) Taula de debat sobre la transició energètica.
c) Jornades tècniques sobre eficiència energètica.

Import concedit
13.763,89 €

Entitat 
Consell Leader Grup d’Acció Local Segrià Nord

Descripció de l’ajut

Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el 
GAL Segrià Nord per a l’execució del projecte ‘Diagnosi de la situació energètica municipal, debat al 
territori i formació tècnica sobre eficiència energética’, on s’inclouen les següents activitats:

a) Diagnosi de la situació energètica municipal.
b) Taula de debat sobre la transició energètica.
c) Jornades tècniques sobre eficiència energètica.

Import concedit
14.295,08 €
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Entitat 
Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya.

Descripció de l’ajut

Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el 
Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya per a l’execució del projecte ‘diagnosi de la situació energètica 
municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energética’, on s’inclouen les següents 
activitats:

a) Diagnosi de la situació energètica municipal.
b) Taula de debat sobre la transició energètica.
c) Jornades tècniques sobre eficiència energètica.

Import concedit
13.807,08 €

Entitat 
Consorci Leader Pirineu Occidental

Descripció de l’ajut

Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el 
Consorci Leader Pirineu Occidental per a l’execució del projecte ‘diagnosi de la situació energètica 
municipal, debat al territori i formació tècnica sobre eficiència energética’, on s’inclouen les següents 
activitats:

a) Diagnosi de la situació energètica municipal.
b) Taula de debat sobre la transició energètica.
c) Jornades tècniques sobre eficiència energètica.

Import concedit
18.256,75€
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Entitat
COELL.

Descripció de l’ajut

Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i la 
COELL per a la realització del projecte ‘Fem sectors atractius per als joves’, que pretén donar a 
conèixer als joves les oportunitats laborals dels sectors de Lleida, així com la traçabilitat dels 
diferents oficis en les empreses i perspectives de futur, perquè es tracta de sectors generadors 
d’ocupació i per tant generadors de noves oportunitats, transformadors i resilients, i amb focus cap 
a la modernització i millora energètica. 

Actualment  i davant les mancances de treballadors/es especialistes, es vol aconseguir que els 
joves vegin els avantatges i les opcions que els sectors els pot oferir com a projecte de cicle de vida 
laboral, i s’encaminin a aquest tipus d’especialitzacions formatives. 

Import concedit
20.000 €
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3.3. AJUTS DIRECTES

L’objecte d’aquests ajuts és la concessió, per part del Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida, de subvencions de forma directa per a activitats relacionades amb el 
desenvolupament econòmic en la demarcació de Lleida.

 

3.4. CONVOCATÒRIES

Fires internacionals

Subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional:
L’objecte d’aquestes convocatòries és regular la col•laboració del Patronat de Promoció Econòmica 
amb els empresaris socials o individuals, que desenvolupin la seva activitat totalment o parcialment 
a les comarques de Lleida, als efectes d’incentivar la seva participació en fires i salons d’àmbit 
internacional, que es celebrin en territori nacional o a l’estranger, i així ampliar les seves àrees 
d’influència comercial.

Es pot apreciar una recuperació de les fires i salons internacionals arreu del món, després de l’any 
de pandèmia, amb un total de 47 sol·licituds presentades, un 10% més que en la convocatòria 2020.

L’import proposat de concessió és de 60.597,69 €.

- Indicador 1: 60.597,69 € import total subvencions concedides
- Indicador 2: 47 sol·licituds presentades
- Indicador 3: Total inversió subvencionada: 315.381,57 €
- Indicador 4: 41 subvencions concedides

3.5. PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT PER A LA CERTIFICACIÓ 
ENERGÈTICA

Pla de cooperació per fer front a les despeses per a la certificació i qualificació energètica  
d’edificis pertanyents o utilitzats pels ajuntaments de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, que en 
promoguin la seva rehabilitació energètica. La rehabilitació energètica del parc d’edificis, en el marc 
de l’Agenda Urbana espanyola, és un dels components més importants del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència que l’estat espanyol ha elaborat per mobilitzar els fons que li han estat 
assignats del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR). 

Beneficiari

Associació de jornades 
per l’excel·lència

CC Pallars Jussà

Esquia, SA

Actuació

VII Jornada per l’excel·lència

Epicentre-Centre de visitants del
Geoparc, impuls a la promoció

econòmica del Pallars Jussà 2020

Salon CE Bourdeaux  

Ajut concedit

10.000 €

58.000 €

780 €
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En concret, el component número 2 d’aquest pla, titulat Pla de rehabilitació i regeneració urbana, 
preveu mobilitzar un total de 6.820 milions d’euros de les transferències previstes en el MRR. És en 
aquest marc que el Patronat de Promoció Econòmica presenta el Pla de Cooperació per fer front a les 
despeses per a la certificació i qualificació energètica d’edificis pertanyents o utilitzats pels 
ajuntaments de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, que en promoguin la seva rehabilitació energètica, 
per tal d’ajustar-se als criteris exigibles per accedir a les subvencions per a la rehabilitació energètica 
per part d’altres administracions, i per tant, per ajustar-se a la finalitat d’aquesta línia d’ajuts.

Dotació econòmica del Pla: 508.200,00 €
Beneficiaris: ajuntaments de la demarcació de Lleida
Import de l’ajut: 2.200,00 €
Ajuntaments beneficiaris: 231
Renúncies subvencions: 7
Import renunciat: 15.400,00 €
Import final concedit: 492.800,00 €

3.6. PLA DE COOPERACIÓ PER A CONSELLS COMARCALS I 
AJUNTAMENT DE LLEIDA

Aquest és un pla per fer front a les despeses de redacció de projectes d’inversió d’àmbit comarcal i 
local per a municipis de la demarcació de més de 50.000 habitants, que identifiquin, valorin i 
planifiquin el desenvolupament d’inversions susceptibles de contribuir a la transformació econòmica 
de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i d’accedir a convocatòries del NGEU per a administracions 
locals.

S’ha publicat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través del qual l’estat espanyol ha 
de mobilitzar els 70.000 milions d’euros en transferències que li han estat assignats del NGEU per al 
període 2021-2023. En aquest pla es preveuen determinades línies d’actuació vinculades a les 
administracions locals i que estan plenament alineades amb els àmbits prioritaris de 
desenvolupament identificats en el Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les 
Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027.

Davant d’aquesta oportunitat, es considera necessari fomentar que les administracions locals de la 
demarcació tinguin identificades, valorades i planificades inversions susceptibles de ser finançades a 
través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que alhora contribueixin a fer que 
aquestes administracions tinguin un rol actiu en el desenvolupament dels àmbits prioritaris identificats 
per a la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. És en aquest marc que el 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida presenta el Pla de Cooperació per a 
Consells Comarcals i per a l’Ajuntament de Lleida per fer front a les despeses de redacció de 
projectes d’inversió d’àmbit comarcal i local per als municipis de la demarcació de més de 50.000 
habitants, que identifiquin, valorin i planifiquin el desenvolupament d’inversions susceptibles de 
contribuir a la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i d’accedir a 
convocatòries del NGEU per a administracions locals.

Dotació econòmica del Pla: 420.000,00 €
Beneficiaris: consells comarcals del la demarcació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida
Import de l’ajut: 30.000,00 €
Entitats beneficiàries: 14
Import final concedit: 420.000,00 €



4.1.1. FEDER EIX 6 - PONENT ACTIU

La Diputació de Lleida ha dissenyat l’operació “PONENT ACTIU”, projecte que té com a objectiu la 
creació d’itineraris turístics la senyalització dels punts d’interès i obres de valorització del patrimoni 
natural i cultural, de diferents indrets de les comarques de Lleida. 

Aquesta operació es va presentar, i va ser seleccionada, a la convocatòria per seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament per al PO FEDER de Catalunya 
2014-202, eixos prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març (DOGC núm. 7078, 
de 14 de març). Per tant, el 50 % de l’objecte d’aquests contractes és cofinançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Objectiu estratègic

Consolidar l’eix PONENT ACTIU com a destí turístic a partir de la posada en valor del seu patrimoni 
natural i cultural i mitjançant un model de gestió unificat, que permeti la creació de nous productes 
turístics sostenibles al territori, la recuperació i posada en valor del patrimoni cultural i natural, així 
com dels municipis que els envolten.

Objectius operatius

• Generació d’una marca turística pròpia per a l’àmbit territorial del Ponent, d’on puguin penjar 
submarques territorials o temàtiques, i que reforci la marca turística de tota la demarcació de Lleida.
• Desenvolupar una pla de comunicació dels recursos i productes culturals, paisatgístics, turístics, ja 
existents, i els que s’han de crear, que els contempli dins de la mateixa marca.
• Definir, de manera conjunta amb els agents del territori, les pautes i les accions per a la 
comercialització dels productes creats.
• Realitzar 33 accions de conservació del patrimoni cultural i dels nuclis antics dels municipis motor.
• Realitzar 32 accions de manteniment i millora dels espais naturals protegits existents al voltant dels 
municipis seleccionats.

Pressupost

3.836.103,47 €.

El projecte es va iniciar a finals de 2017 i les seves actuacions es centren en 59 municipis de les 
Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell.
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ODS implicats en el projecte



Àmbit d’actuació

Descripció de les actuacions

Increment del nombre de visitants de qualitat, que esdevinguin usuaris i clients, i que serà 
mesurable a partir de les següents accions:

1. Allotjant-se en el territori.
2. Recorrent el territori.
3. Utilitzant els serveis complementaris del territori.
4. Consumint productes del territori.
5. Interactuant amb les altres ofertes de cultura i natura del territori.
6. Generant activitat econòmica de manera indirecta.
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Eix vertebrador

Aiguabarreig 
del Segre i Cinca 

Estany d’Ivars 
i Vila-sana 

Mas de Melons
-Alfés 

Secans del Segrià 
i Utxesa

La Serra i els 
Tossals de 
Torregrossa

La Serra d’Almenara
-Bellmunt

Riu Set 

Riu Corb

Baix Segre

Vall de Vinaixa   

Comarques

Segrià

Pla d’Urgell

Garrigues 
i Segrià

Segrià

Pla d’Urgell

Urgell

Garrigues 
i Segrià

Urgell

Segrià

Garrigues

Municipis

Granja d’Escarp, Seròs, Aitona, Massalcoreig, Torres de Segre i Soses

Ivars d’Urgell, Vila-sana, Barbens, Bellvís, Bell-lloc d’Urgell, Castellnou de 
Seana, Fondarella, Golmés, Miralcamp, Mollerussa, Linyola, el Poal, Palau 
d’Anglesola, Sidamon, Torregrossa i Vilanova de Bellpuig

Castelldans, el Cogul, Albatàrrec, Alfés, Artesa de Lleida, Aspa, Lleida i 
Puigverd de Lleida

Aitona, Alcanó, Alfés, Llardecans, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torres 
de Segre i la Granja d’Escarp

Miralcamp, Mollerussa, Fondarella, Torregrossa, Sidamon i Bell-lloc d’Urgell

Agramunt i Castellserà

El Vilosell, la Pobla de Cérvoles, Cervià de les Garrigues, l’Albagés, el 
Cogul, Aspa, Alfés, Sudanell, Sunyer, Montoliu de Lleida i Artesa de Lleida

Guimerà, Ciutadilla, Verdú, Nalec, Sant Martí de Riucorb, Maldà, Belianes, 
Bellpuig i Vallbona de les Monges

La Granja d’Escarp, Seròs, Aitona, Massalcoreig, Torres de Segre i Soses

La Floresta, Arbeca, Els Omellons, l’Espluga Calba, Tarrés, Fulleda i Vinaixa



Accions finalitzades a 31/12/2021

Accions en tràmit de contractació a 31/12/2021
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Municipi

Bellpuig

La Pobla de Cérvoles

Tarrés

Estany d’Ivars i Vila-sana

Vinaixa

La Granja d’Escarp

Massalcoreig

Acció

Molí Vell i sobreeixidor de la Bassa de Bellpuig.

Recuperació de les Basses i el seu entorn.

Ruta Calç: Restauració d'elements patrimonials
i millora de la senyalització.

Millora de la zona lacustre per afavorir
el poblament faunístic i adequació d’una 
bassa temporal per afavorir la diversitat biològica. 

Obres de consolidació de l’edifici “La Dalla”
(Antic centre cívic popular).

Àrees recreatives i senyalització.

Reforma i millora de la torre mirador i l’aguait de
la Badina i àrees recreatives.

TOTAL

Pressupost

231.813,13 €

53.062,32 €

93.444,15 €

67.562,51 €

134.559,54 €

32.222,65 €

36.276,95 €

648.941,25 €

Municipi

Arbeca

Estany d’Ivars i Vila-sana

Sant Martí de Riucorb, Maldà
i Nalec

Acció

Recuperació de l’espai del Molí de l’Ambó 
i creació d’una ruta cicloturista d’Arbeca.

Projecte de millora de les àrees recreatives 
existents a l’Estany d’Ivars i Vila-Sana.

Millorar els accessos a les peixeres dels 
municipis de Sant Martí de Riucorb, Maldà 
i Nalec.

TOTAL

Pressupost

137.388,47 €

74.430,31 €

16.925,42 €

228.744,20 €
  



Galeria d’imatges
PONENT ACTIU

Molí Vell i sobreeixidor de la Bassa de Bellpuig

Recuperació de les Basses i el seu entorn (la Pobla de Cérvoles)

Ruta Calç: restauració d’elements patrimonials i millora de la senyalització (Tarrés)
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Galeria d’imatges
PONENT ACTIU

Millora de la zona lacustre per afavorir el poblament faunístic i adequació d’una bassa temporal per 
afavorir la diversitat biològica (Estany d’Ivars i Vila-sana) 

Obres de consolidació de l’edifici “La Dalla” (Antic centre cívic popular de Vinaixa)

Àrees recreatives i senyalització (la Granja d’Escarp)
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4.1.2. FEDER EIX 6 - CAMÍ DE SANT JAUME: XARXA DEL PATRIMONI

La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació ‘CAMÍ DE SANT JAUME: XARXA PEL PATRIMONI’, 
projecte que té com a objectiu l’impuls del Camí de Sant Jaume entre Tàrrega i Alfarràs com a eix 
vertebrador de dinamització econòmica, cultural i ambiental del territori.
 
Aquesta operació es va presentar, i va ser seleccionada, a la convocatòria per seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’ordre PRE/2017/2018, de 25 de juliol (DOGC núm. 
7698, de 3 de setembre).

Objectiu estratègic

Posar en valor tota la riquesa patrimonial que ofereix el CAMÍ DE SANT JAUME al seu pas per 
Catalunya i, concretament en el tram comprès entre Tàrrega i Alfarràs, com a element de 
desenvolupament territorial d’un model de turisme ètic, sostenible, responsable i accessible, basat 
en l’acolliment i l’hospitalitat.

Objectius operatius

- 20 intervencions de conservació del patrimoni en 17 municipis del tram Tàrrega-Alfarràs del Camí 
de Sant Jaume.

- Pla conjunt de Foment Territorial del Turisme vinculat al tram del Camí de Sant Jaume de Tàrrega 
a Alfarràs.

- Identificar, catalogar i diagnosticar els elements patrimonials dels altres trams del Camí de Sant 
Jaume que passen per la demarcació de Lleida.

- Articular i validar la metodologia de treball “inter-trams”, per contribuir a la sostenibilitat del model 
més enllà de la finalització de l’operació.

Pressupost
2.950.631,31 €

Àmbit d’actuació

L’àmbit territorial específic de la iniciativa el formen un conjunt de 17 municipis del tram del Camí de 
Sant Jaume entre Tàrrega i Alfarràs: Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola, Tornabous, Puigverd 
d’Agramunt, la Fuliola, Barbens, Ivars d’Urgell, Linyola, Bellvís, Penelles, Bellcaire d’Urgell, 
Balaguer, Castelló de Farfanya, Algerri, Ivars de Noguera i Alfarràs.
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sant jaume
ODS implicats en el projecte



Accions finalitzades a 31-12-2021

Accions en execució a 31-12-2021
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Actuació 1 Accions Import

114.705,50€

74.259,31€

44.540,16€

Accions de conservació 
del patrimoni cultural i 
de creació i rehabilitació 
d’infraestructures per la 
seva revaloració

Projecte de les obres de rehabilitació i conservació de 
les cobertes de Cal Trepat, naus 14, 15 i 16 de Tàrrega

Projecte d’obres d’adequació de la plaça de la bassa - 
Parc de St. Eloi de Tàrrega

Conservació i restauració de l’interior del calabós 
ubicat dins l’antic palau dels ducs d’Alba, restauració 
de la font monumental i restauració de la campana amb 
balanceig de l’església a Castelló de Farfanya

Actuació 2

16.799,99€ 

16.780,00€

Foment territorial del 
turisme cultural vinculat 
al Camí de Sant Jaume 
a la demarcació de 
Lleida

Identificació, catalogació i diagnosi del patrimoni 
cultural vinculat al Camí de Sant Jaume als trams 
Montserrat-Tàrrega i Tàrrega-Alcarràs

Pla de foment turístic Camí de Sant Jaume: ecosistema 
turístic impuls per a la innovació i competitivitat turística 
als municipis del tram entre Tàrrega i Alfarràs

Actuació 3

1.210,00€Comunicació i difusió 
per a la construcció de 
l’impacte

Disseny i drets d’autor de la marca ‘Camí de Sant 
Jaume. Xarxa pel patrimoni’

Actuació 4

Gestió i coordinació Contractació d’una nova tècnica per a la gestió i la 
coordinació del projecte.

Import

92.127,86€

160.988,25€

102.744,06€

Projecte d’arranjament de l'alberg de peregrins del 
Camí de Sant Jaume d’Algerri

Rehabilitació parcial de la casa de la cultura de “Can 
Gassol” al municipi d’Anglesola

Adequació de l’espai museístic de Bellvís

Accions



Accions en tràmit de contractació a 31-12-2021

Galeria d’imatges
CAMÍ DE SANT JAUME

Plaça de la Bassa-Tàrrega           Coberta de Cal Trepat-Tàrrega

Restauració de la campana amb balanceig de l’Església-Castelló de Farfanya
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Import

100.357,40€

105.770,66€

54.428,22€

27.526,67€

148.510,00€

234.000,00€

159.607,72€

191.230,00€

Restauració i reforma de la pavimentació de l’eix antic de carrers de Barbens

Millora de l’ermita del Pedrís i entorn com a espai de memòria del cap de pont de 
Balaguer durant la guerra civil a Bellcaire d’Urgell

Execució de la ruta literària Maria Mercè Marçal al municipi d’Ivars d’Urgell

Reforma de Cal Bisbe i Cal Cama com a espais de memòria, història local i casa 
museu de la cupletista Ramoneta Rovira al municipi de la Fuliola

Reurbanització i millora de l’espai urbà del centre històric de Linyola

Execució de jardí botànic (Jardí de l’Ametller) a Vilagrassa

Recuperació del molí de Puigverd – Molí del Siscar – Molí del Senyor al municipi 
de Puigverd d’Agramunt

Centre d’interpretació de la plana d’Urgell – Vallverd al municipi d’Ivars d’Urgell

Accions



Galeria d’imatges
CAMÍ DE SANT JAUME

Restauració de la Font Monumental - Castelló de Farfanya

L’antic Palau dels ducs d’Alba - Castelló de Farfanya
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4.1.3. FEDER EIX 6 - CAMINS TRADICIONALS DELS PIRINEUS

La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació ‘CAMINS TRADICIONALS DELS PIRINEUS’, 
projecte que té com a objectiu crear en el Pirineu de Lleida una xarxa de camins connectada a 
escala intercomarcal i que enllaci també amb les xarxes dels territoris veïns. Recuperar els camins 
tradicionals i potenciar els valors del paisatge i la creació de propostes associades al senderisme 
que generin activitat econòmica en àrees rurals i de muntanya.

Aquesta operació es va presentar, i va ser seleccionada, a la convocatòria per seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre PRE/2017/2018, de 25 de juliol (DOGC núm. 
7698, de 3 de setembre).

Objectiu estratègic

Posicionar Lleida com a una destinació sostenible líder en turisme d’interior i de muntanya, en base 
als principis d’excel·lència, responsabilitat, ecologia i innovació.

Objectius operatius

- Valoritzar una xarxa de camins tradicionals que vertebri les comarques pirinenques, connectant els 
nuclis de població, dinamitzant la seva economia i relligant tots els territoris.

- Obres de restauració, adequació i valorització d’infraestructures relacionades amb els vials 
principals.

- Creació de producte turístic.

Pressupost
2.087.482,05€

Àmbit d’actuació

L’àmbit territorial específic de la iniciativa està format per les comarques de: l’Alt Urgell, Cerdanya, 
Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Solsonès i el municipi de la Baronia de Rialb.
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Descripció de les actuacions:

Accions finalitzades a 31-12-2021
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Actuació L-1

Actuació L-2

Actuació 3

Actuació 4

1.002.385,67 €  

614.975,58 €  

325.732 €  

144.388,80€

2.087.482,05 € 

Xarxa principal de camins

Valorització d’infraestructures relacionades amb els vials

Creació de producte, imatge i promoció

Gestió del projecte

TOTAL

Línia 1

L-2 
Alta Ribagorça

L-2
Pallars sobirà

L-2
 Solsonès

L-2
Pallars Jussà

L-2
La Baronia de 
Rialb

Actuació 3
Creació de
marca

Actuació 3
Comunicació

Actuació 4
Gestió del 
projecte

71.539,56 €

8.400,00 €

2.843,50 €

15.754,20 €

12.922,80 €

12.009,25 €

1.210,00 €

18.119,75 €

54.441,20 €

197.240,26 €

Xarxa principal de camins - redacció projecte

Redacció del projecte ‘Revisió inventaris, millores del ferm 
xarxa comarcal, senyalització ruta BTT a l’Alta Ribagorça’

Redacció del projecte ‘Recuperació camí de Sort a 
Vilamur, millores ferm xarxa comarcal del Pallars Sobirà’

Redacció del projecte de ‘Senyalització de rutes de 
senderisme’ als municipis d’Odèn, Lladurs i la Molsosa, a 
la comarca del Solsonès

Redacció del projecte dels miradors de la Roca Regina i 
arranjament dels accessos i camins a la comarca del 
Pallars Jussà

Redacció del projecte bàsic i executiu d’un ‘Alberg-refugi a 
Pallerols al municipi de la Baronia de Rialb’

Creació del logotip 

Reportatge de 6 articles a El Nacional

Coordinació i gestió

TOTAL



Accions en execució a 31-12-2021

Accions en tràmits de contractació a 31-12-2021
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L-2
Alta Ribagorça

L-2
Pallars sobirà

L-2
Solsonès

Actuació 4
Gestió del 
projecte

62.592,54 €

79.247,44 €

90.383,38 €

89.947,60 €

322.170,96 €

Execució del projecte ‘Revisió inventaris, millores del ferm 
xarxa comarcal, senyalització ruta BTT’

Execució del projecte ‘Recuperació del camí de Sort a 
Vilamur, millores ferm xarxa comarcal del Pallars Sobirà’

Execució del projecte de ‘Senyalització de rutes de 
senderisme’ als municipis d'Odèn, Lladurs i la Molsosa, a 
la comarca del Solsonès

Coordinació i gestió

TOTAL

L-1 Xarxa 
principal

L-2
Pallars Jussà

L-2
Baronia de Rialb

Actuació 3
Creació de 
producte, imatge
i promoció
 

900.805,91 €

165.951,50 €

160.325,67 €

306.402,25 € 

1.533.485,33 €

Xarxa principal de camins - execució dels projectes

Execució del projecte dels Miradors de la Roca Regina i 
arranjament dels accessos i camins a la comarca del 
Pallars Jussà

Execució del projecte bàsic i executiu d'un ‘Alberg-refugi a 
Pallerols al municipi de la Baronia de Rialb’

Creació de producte, imatge i promoció

TOTAL



Galeria d’imatges
CAMINS TRADICIONALS DELS PIRINEUS

Imatges valorització de la xarxa de camins (886 km)

Imatges d’obres de valorització d’infraestructures previstes
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4.1.4. FEDER EIX 6 - PAISATGES DE PONENT

La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació Paisatges de Ponent, un projecte que té com a 
objectiu la creació d’accions de conservació, manteniment i millora del patrimoni natural i cultural, i 
accions de promoció, foment i desenvolupament del turisme, de diferents indrets de les comarques 
de Lleida.

Aquesta operació es va presentar, i va ser seleccionada, a la convocatòria per seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny de 2019).

Objectiu estratègic

- Potenciar el creixement econòmic i la creació d’ocupació en les zones rurals, revalorar el patrimoni 
cultural i natural del territori i posicionar Lleida com a referent mundial en Turisme Cultural i Natural 
Intel·ligent.

- Generar sinergies i complementarietats en relació amb diferents polítiques, instruments i fonts de 
finançament, que comparteixin elements en comú amb el concepte de Turisme Sostenible i la 
promoció i conservació del patrimoni natural i cultural.

- Augmentar els vincles entre els responsables polítics i la resta de parts interessades en el 
desenvolupament d’aquest model turístic en el territori, per tal d’identificar prioritats d’actuació.

- Elaborar plans d’acció que continguin actuacions concretes per tal de materialitzar els objectius i 
generar els impactes esperats en els sectors implicats i en el territori i la seva societat.

- Creació de nous productes culturals i turístics entorn d’aquells valors endògens del territori. Buscar 
elements que vertebrin els discurs temàtic per al seu desenvolupament: rius, espais naturals 
protegits, patrimoni cultural, paisatges, fets històrics, etc.

- Recuperació dels valors paisatgístics del territori com a eina de desenvolupament turístic: rius i 
entorn, canals i séquies, patrimoni cultural, nuclis antics, paisatges naturals etc.

- Dotar de la infraestructura necessària el territori per millorar la percepció que tenen els visitants, i 
generar satisfacció en la seva estada. Senyalització patrimonial i turística, adequació d’espais 
patrimonials, accessibilitat, eines tecnològiques, etc.

- Generació de marques turístiques pròpies dins del territori que englobin diverses comarques i que 
contribueixin a convertir Lleida en un destí turístic unificat, facilitant la gestió territorial del sector, en 
l’àmbit ambiental, econòmic, tècnic i social.
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Objectius operatius

A) FOMENT DE LA COMPETITIVITAT.
A.1. Promoure la diversificació de l’oferta turística.
A.2. Desenvolupar la innovació en la indústria turística.
A.3. Millorar les competències professionals.
A.4. Fomentar la prolongació de la temporada turística.
A.5. Consolidar la base de coneixements socioeconòmics del turisme

B) PROMOCIÓ I CONSOLIDACIO DEL MODEL DE TURISME SOSTENIBLE, RESPONSABLE I 
DE QUALITAT.
B.1. Utilització responsable dels recursos naturals.
B.2. Promoció, protecció i conservació del patrimoni natural i cultural.
B.3. Impacte local, econòmic i social.
B.4. Adaptació al canvi climàtic.
B.5. Eficiència energètica del sector.
B.6. Visibilitat internacional i accions conjuntes.

C) MAXIMITZACIÓ DEL POTENCIAL DE LES POLÍTIQUES I INSTRUMENTS FINANCERS DE LA 
UE. Aquest enfocament fa que els objectius operatius de l’estratègia estiguin alineats amb les 
prioritats transversals del PO FEDER Catalunya 2020:
Equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.

Pressupost
4.771.708,95 €.
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Àmbit d’actuació

Descripció de les actuacions

Accions finalitzades a 31-12-21
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Eix vertebrador

Canals d’Urgell

Paisatges de la 
Noguera Baixa

Ribagorçana / 
Pinyana Paisatges
de l’Aigua

Segrià Sec

Garrigues Altes
Paisatges de l’Oli

Comarques

Segrià, Noguera, 
Pla d’Urgell, Urgell, 
Garrigues

Noguera

Segrià

Segrià

Garrigues

Municipis

Arbeca, les Borges Blanques, Juneda, Puiggròs, Agramunt, 
Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, Ossó de Sió, 
Preixana, Puigverd d’Agramunt, Tàrrega, Tornabous, 
Vilagrassa, Barbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Castellnou de 
Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d’Urgell, Linyola, 
Miralcamp, Mollerussa, Palau d’Anglesola, el Poal, 
Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig, Vila-sana, 
Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Penelles, 
Preixens, la Sentiu de Sió i Vallfogona de Balaguer

Albesa, Algerri, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt 
d’Urgell, Castelló de Farfanya, Cubells, Ivars de Noguera, 
Menàrguens, Montgai, Penelles, Preixens, Sentiu de Sió, 
Térmens, Torrelameu i Vallfogona de Balaguer

Alfarràs, Alguaire, Almenar, Benavent de Segrià, 
Corbins, Portella, la, Rosselló, Torrefarrera, 
Torre-serona i Vilanova de Segrià

Almatret, Llardecans, Sarroca de Lleida, Torrebesses i 
Maials

Bellaguarda, Bovera, la Granadella, 
Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs i els Torms.

Municipi

Castelló de Farfanya

Els Torms

Montgai

La Sentiu de Sió

Bellaguarda

Bellcaire d’Urgell

Torrebesses

Corbins

Acció

Recuperació Torre del Castell

Recuperació Pou de la Vila i Bassa

Millora entorn nucli antic Butsènit

Millora de les trinxeres i necròpolis del tossal de les forques

Recuperació Pou de la Vila i Bassa

Recuperació antics dipòsits 

Recuperació molí Tomàs

Recuperació de la vil·la romana

Pressupost

40.136,85 €

34.479,11 €

  7.493,53 €

32.993,68 €

31.883,94 €

31.578,22 €

38.094,43 €   

24.442,00 €



Accions executant-se a 31-12-21
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Municipi

Bellmunt d’Urgell

Sarroca de Lleida

Acció

Millora del mirador

Recuperació del castell de Sarroca

TOTAL

Pressupost

   4.126,07 €

 76.224,94 €   

321.452,77 €

Municipi

Almenar

Vallfogona de Balaguer

Agramunt

Puiggròs

Maials

Tàrrega

La Granadella

Acció

Senyalització patrimonial

Plantació de la segona séquia

Rehabilitació antic escorxador Fase 1- Rehabilitació cobertes

1ª Fase de la restauració del Castell de Puiggròs

Tram de la muralla del conjunt històric de la Vila Closa de 
Maials - Carrer Travessia de Lleida

Projecte bàsic i executiu consolidació estructural, adequació 
interior i musealització Casa del Call (Estudi 15),Tàrrega

Creació d’una zona d’acampada per a autocaravanes

TOTAL

Pressupost

  32.480,18 €

  14.088,90 €

183.782,50 €

249.048,25 €

  70.342,58 €

108.927,23 €
  

  89.026,36 €   

747.696,00 €



Accions en tràmit de contractació a 31/12/21

Galeria d’imatges
PAISATGES DE PONENT

Recuperació del castell de Sarroca
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Municipi

Almatret

Castellserà

Penelles

Les Borges Blanques

Albesa

Casa Canal de 
Mollerussa

Acció

Projecte museogràfic centre d’interpretació de l’energia

Espai interpretatiu la Garuta

Recuperació Església Vella com a punt de rebuda de visitants

Pla de senyalització

Museïtzació Vil·la Romana del Romeral

Museïtzació de dues sales de l’Espai Cultural dels 
Canals d’Urgell

TOTAL

Pressupost

     84.700 €

 33.374,83 €

 73.990,03 €

      84.700 €

 70.342,58 €
            
151.249,98 €

   498.357 €



Galeria d’imatges
PAISATGES DE PONENT

Recuperació Torre del Castell (Castelló de Farfanya)

Recuperació Pou de la Vila i Bassa (els Torms)

Millora entorn nucli antic Butsènit (Montgai)
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Galeria d’imatges
PAISATGES DE PONENT

Millora de les trinxeres i necròpolis del Tossal de les Forques (la Sentiu de Sió)

Recuperació Pou de la Vila i Bassa (Bellaguarda)

Recuperació antics dipòsits (Bellcaire d’Urgell)

4. PROJECTES GESTIONATS AMB FINANCAMENT EUROPEU

49



Galeria d’imatges
PAISATGES DE PONENT

Recuperació del molí Tomàs (Torrebesses)

Recuperació de la vil·la romana (Corbins)

Millora del mirador (Bellmunt d’Urgell)
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4.2. FEDER EIX 4 - FOREST4LOCAL

La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació FOREST4LOCAL, un projecte que té com a objectiu 
articular un sistema de gestió forestal dels boscos de propietat municipal al Pirineu de Lleida, per 
aconseguir augmentar la participació i distribució de biomassa forestal per a usos tèrmics en edificis 
i equipaments públics, en aquelles comarques amb un elevat pes específic de boscos propietat de 
l’administració local (municipis, EMD).
Aquesta operació es va presentar, i va ser seleccionada, a la convocatòria per seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’ordre GAH/45/2016, de 7 de març (DOGC núm. 7078 
de 2016).

Objectiu estratègic

Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular 
biomassa, biogàs i biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d’Energies 
Renovables 2011-2020 i, en el seu cas, amb la planificació de les comunitats autònomes.

Objectius específics

- Governança: definició i implementació d’un model de governança que permeti el subministrament 
dels punts de consum en base a la gestió forestal sostenible de boscos públics.
- Planificació: avaluació de la biomassa de les zones més arbrades de l’àrea d’actuació i les seves 
possibilitats d’aprofitament per a fusta o amb finalitats energètiques.
- Gestió de l’aprovisionament: implantació de 5 centres logístics de Biomassa (CLB), engegar la 
seva operativitat i reforma d’un que ja existeix.
- Punts de consum: implementació d’una xarxa de 15 instal·lacions tèrmiques amb biomassa que 
escalfen 20 edificis públics arreu de l’àmbit d’actuació.

En conjunt, el projecte FOREST4LOCAL permetrà establir cadenes de subministrament i consum 
públic d’energia tèrmica en base a recursos locals municipals aprofitats de forma sostenible.
Alhora es farà la màxima difusió possible a entitats públiques i privades, així com a la societat en 
general, comunicant els resultats per tal de canviar la percepció sobre l’ús del bosc, sensibilitzant 
sobre les innovacions i la biomassa, difonent els avenços en mecanitzacio forestal, incentivant 
l’aprofitament per a biomassa i realitzant una comunicació transparent i entenedora sobre l’ús de la 
biomassa i els efectes positius que produeix.

Pressupost
4.460.747,78 €
El 50% de l’objecte d’aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. Finançament: FEDER (1.855.641,38€), 
Diputació de Lleida (1.835.009,68€), municipis i entitats locals beneficiàries (770.096,72€).
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Àmbit d’actuació
L’operació FOREST4LOCAL té una cobertura territorial directa, per una banda com a propietaris 
municipals forestals en 47 municipis i EMD, i per altra banda, en les inversions directes en centres 
logístics i instal•lacions tèrmiques de biomassa forestal en 14 municipis pertanyents a 6 comarques:
– Alt Urgell
– Alta Ribagorça
– Cerdanya (lleidatana)
– Pallars Jussà
– Pallars Sobirà
– Val d’Aran

Descripció de les actuacions
El pla de treball per a aquests 4 anys s’ha planificat amb 5 actuacions amb les quals afavorir 
l’assoliment de tots els objectius plantejats per:

Actuació 1, GESTIÓ DE L’OPERACIÓ:
L’objectiu serà la gestió de l’operació tant des del punt de vista de coordinació tècnica entre la 
Diputació, els consells comarcals, els municipis i EMD i l’administració forestal catalana (MEDI 
NATURAL – GENCAT), així com des del punt de vista de la gestió del fons FEDER.
Per realitzar la gestió tècnica de l’operació, es comptarà amb el suport d’un Comitè de Seguiment, 
que es crearà amb representants de la Diputació de Lleida, consells comarcals, municipis, EMD, 
Administració Forestal Catalana i experts en sistemes de gestió forestal. Aquest Comitè vetllarà pel 
bon desenvolupament de l’operació, aportant mesures correctores en cas necessari.
Per altra banda, també s’implementarà un pla de comunicació específic per l’operació, on 
s’inclouran jornades, informació, publicitat, pàgines web i xarxes socials.

Actuació 2, GOVERNANÇA:
En aquesta actuació, es definirà i s’implementarà per a cada comarca el model de gestió agrupada 
dels boscos de cada territori, s’iniciarà mitjançant la recopilació d’informació i comparació amb 
d’altres zones o regions on s’ha implantat un sistema de gestió de biomassa forestal. És molt 
important disposar d’exemples d’èxit propers distribuïts pel territori català.
S’articularà la formula jurídica més adequada per a cada zona degut a l’heterogeneïtat de situacions 
i, per tant, es realitzarà una governança a mida. Els models definits poden servir per gestionar altres 
recursos naturals que hi pugui haver. Es redactaran els documents tècnics (si cal) que permetin 
programar-la, així com els plans de tasques anuals.

Associat al model de gestió de governança, es durà a terme el desenvolupament de centres logístics 
públics (si s’escau). Això implica tant la seva localització com el seu dimensionament, manteniment 
i gestió.

Actuació 3, PLANIFICACIÓ DE L’APROFITAMENT DE LA BIOMASSA FORESTAL 
SOSTENIBLE:
Amb aquesta actuació es vol aconseguir conèixer les existències de biomassa aèria dels boscos de 
les zones més arbrades de l’àmbit de l’operació i la possibilitat d’aprofitament d’aquesta biomassa 
per fusta de serra o amb finalitats energètiques.
Aquesta quantificació ha de ser acurada i real per no generar expectatives falses i desenvolupar 
l’operació en contra dels principis de sostenibilitat ecològica.

Aquesta avaluació comportarà la redacció d’operacions d’infraestructures forestals per optimitzar 
l’extracció de la fusta. S’utilitzaran les metodologies més actuals per tal d’optimitzar costos.
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Actuació 4, GESTIÓ DE L’APROVISIONAMENT DE BIOMASSA FORESTAL:
Mitjançant aquest operació, es pretén fer la inversió necessària per implantar 4 centres logístics de 
biomassa (CLB) nous i engegar la seva operativitat en fase pilot, juntament amb la reforma d’un CLB 
que ja existeix.
Els centres logístics que s’executen en aquesta operació es creen per acopiar i estellar la fusta que 
s’extreu dels diferents forests locals, amb els següents objectius:

1- Reduir temps d’oferta i demanda i evitar el decalatge entre períodes de consums i producció.
2- Reduir costos de transport en els diferents punts de consum buscant la ubicació òptima.
3- Preparar la matèria primera, reduint la humitat del combustible buscant l’eficiència energètica 
òptima.

En aquesta actuació, hi hauria dues línies diferents:
Per una banda, es realitzarà tot el procés de redacció, aprovació i licitació dels CLB. Posteriorment 
i per ordre cronològic, es realitzarà la inversió i construcció corresponent. Finalitzara aquesta part de 
la tasca fent un seguiment dels CLB creats obtenint dades d’entrada de fusta, estella obtinguda, 
sortida d’estella, despeses i ingressos i dades de manteniment dels CLB.
Per l’altra banda, se’ns presenta una tasca que restaria lligada a l’actuació 3 i vinculada als acords 
de governança aconseguits. Aquesta tasca consistiria en la redacció, per part dels tècnics 
competents de l’Administració, dels Plans anuals de gestió de treballs forestals, que marcaran les 
pautes d’extracció d’estella dels boscos, actual i futura.

Actuació 5, PUNTS PÚBLICS DE CONSUM DE BIOMASSA FORESTAL SOSTENIBLE:
Es realitzarà el procediment contractual de les inversions de la taula de les instal·lacions tèrmiques 
(IT) que s’adjunta en aquesta actuació i que s’iniciarà amb l’avaluació, licitació i contractació de les 
millors propostes tècniques i econòmiques tant pel que fa a l’import com als costos d’operació 
posteriors.

Accions finalitzades a 31-12-2021
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Municipi

Pont de Suert

Acció

4. Centres Logístics de Biomassa

TOTAL

Pressupost

  56.370,46 €

  56.370,46 €



Accions en execució a 31-12-2021

Accions per iniciar a 31-12-2021
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Municipi

Bassella

Bellver de Cerdanya

Coll de Nargó

Fígols i Alinyà

Llavorsí

Montferrer i Castellbò

Montellà i Martinet

Oliana

Pont de Suert (2 obres)

Ribera d'Urgellet (2 obres)

Salàs de Pallars

Sorribes La Vansa

Val d'Aran (Vielha)

Acció

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques
  

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

5. Instal·lacions tèrmiques

TOTAL

Pressupost

 60.581,72 €

181.730,47 €

40.337,05 €

65.767,22 €

464.664,66 €

193.115,10 €

89.522,30 €

183.489,69 €

190.703,01 €

167.098,70 €

76.916,45 €

90.101,30 €

572.028,86 €

2.376.056,53 €

Municipi

Val d'Aran (Les)

Alt Urgell (Coll de Nargó)

Acció

4. Centres Logístics de Biomassa

4. Centres Logístics de Biomassa

TOTAL

Pressupost

 291.690,66 €

142.250,56 €

433.941,22 €



4.3.1 FEDER PECT- EL BOSC, PRIMER RECURS DE L’ECONOMIA VERDA

La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació el PECT ‘El Bosc, primer recurs de l’economia verda‘ 
que contribueix a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. Incideix en l’àmbit sectorial líder de les 
indústries de la química, energia i recursos i en les activitats emergents. Aquesta operació es va 
presentar, i va ser seleccionada, a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020, d’acord amb l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril (DOGC núm. 7113 
- 4.5.2016).

Objectiu estratègic

D’acord amb el Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, 
elaborat per la Diputació, que estableix com a objectiu central potenciar la multifuncionalitat del bosc 
com a font de riquesa econòmica i ambiental.
 
L’objectiu estratègic general del PECT és impulsar el procés de transició cap al model de 
bioeconomia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial; promoure la innovació, la 
competitivitat (creixement econòmic), el reequilibri territorial (llocs de treball en zones rurals) i 
l’adaptació al canvi climàtic en els diferents estadis de la cadena de valor forestal, en el marc 
conceptual de l’economia circular.

Durant el 2020 s’ha posat en funcionament la pàgina web: www.pectbosc.cat

Objectius operatius

Els objectius específics i operatius corresponents a aquests objectius estratègics es concreten en 
les quatre operacions que, a banda de l’operació de coordinació, formen el PECT, i constitueixen un 
únic projecte.
 
Les quatre operacions són les següents:

IMBIOFUST: impuls i realització d’una planta pilot de biorefineria a partir de fusta de baix preu i els 
seus subproductes.
INNOVATRUF: impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels 
boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.
PLANIFICACIÓ I MOBILITZACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS: Eines avançades de 
planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent.
VALORITZACIÓ DE LA FUSTA: innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta 
contralaminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva 
energèticament eficient.

Pressupost
Operació de coordinació: 255.500,00 €
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Àmbit d’actuació

El projecte s’emmarca en l’àmbit de la indústria química, l’energia i els recursos, contribuint a la 
millora de la competitivitat d’un dels àmbits sectorials líders, les activitats emergents, l’ús de les 
tecnologies facilitadores transversals i la millora de l’entorn d’innovació.

Descripció de les actuacions

Les actuacions són les següents:

a) La interlocució davant la Direcció General d’Administració Local i els organismes responsables de 
la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les comunicacions i 
intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de l’execució de les operacions del 
PECT i del cofinançament del FEDER aplicat.

b) La coordinació del conjunt de les operacions del PECT i de les entitats participants, en els terminis 
recollits a la resolució del PECT i en el programa de treball aprovat. 

c) La comunicació dels avanços i nivells d’execució física i financera del PECT, en nom i 
representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats determinats per la 
Direcció General d’Administració Local i els organismes responsables de la gestió i  el control del PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020.

d) L’assessorament a les entitats participants en relació amb la normativa legal aplicable a les 
tasques i operacions que executen.

e) El seguiment i el control operatiu i estratègic de la programació del PECT, dels seus projectes, 
operacions i actuacions, així com la supervisió del compliment que les entitats beneficiàries del 
PECT respecten la normativa comunitària, de l’Estat membre i catalana aplicable.

Accions certificades al SIFECAT a 31-12-2021
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Operacions

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Acció

Coordinació dels membres i operacions

Creació del servei de suport i assessorament 

Pla de comunicació i difusió

Comitè assessor internacional CAIFOR

TOTAL

Pressupost

78.403,67 €

  9.402,96 €

     625,00 €

  1.582,28 €

90.013,91 €



Accions executades des del 01/01/2021 fins al 31/12/2021
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Operacions

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Acció

Coordinació dels membres i operacions

Creació del servei de suport i assessorament 

Revisions de control operatiu i estratègic 

Pla de comunicació i difusió

Comitè assessor internacional CAIFOR

TOTAL

Pressupost

55.296,38 €

  2.350,74 €

14.822,50 €

     612,99 €

  2.463,00 €

75.545,61 €



Galeria d’imatges
PECT BOSC

Jornada CAIFOR a la Fira Sant Miquel

Estand de la Diputació de Lleida a la Fira Sant Miquel

4. PROJECTES GESTIONATS AMB FINANCAMENT EUROPEU

58



4.3.2 FEDER PECT- PORCÍ DE LLEIDA, LA PRODUCCIÓ SOSTENIBLE 
INTEL·LIGENT

La Diputació de Lleida va dissenyar l’operació el PECT “Porcí de Lleida, la producció sostenible 
intel·ligent” contribueix a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. Incideix en l’àmbit sectorial líder 
de la indústria alimentària i reforça la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de 
l’eficiència dels processos productius i connecta les capacitats tecnològiques amb un sector líder del 
territori.

Aquesta operació es va presentar, i va ser seleccionada, a la convocatòria per a la selecció de 
projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles 
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, d’acord amb l’ordre GAH/95/2016, de 
26 d’abril (DOGC núm. 7113 - 4.5.2016).

Objectiu estratègic

El Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per 
la Diputació de Lleida, estableix la producció intel·ligent i sostenible com a objectiu central per al 
sector porcí.

D’acord amb el Pla, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la 
transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, 
en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència, millorar la sanitat i transformar les 
dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.

Durant el 2020 s’ha posat en funcionament la pàgina web: www.pectporci.cat

Objectius operatius

Els objectius específics i operatius es concreten en tres operacions que, a banda de l’operació de 
coordinació, formen el PECT, i constitueixen un únic projecte. Les tres operacions són les següents:
Porcí-Eficient: eficiència tècnica, econòmica i ambiental en la producció porcina.
Porcí-Sanitat: sistema de registre de casos clínics en porcí i anàlisi de dades temporal i espacial.
Porcí-Tecnològic: innovació tecnològica en la producció de carn porcina per a la futura societat del 
benestar: eficiència, sostenibilitat i transparència.

Pressupost
Operació coordinació: 253.500,00€

Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació en el qual s’emmarca el projecte és el de la indústria alimentària. Les accions 
busquen reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l’eficiència dels 
processos productius i connecta les capacitats tecnològiques amb un sector líder del territori.
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Descripció de les actuacions

Les actuacions són les següents:

- La interlocució davant la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i els organismes 
responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 en tot el referent a les 
comunicacions i intercanvis propis de les obligacions i responsabilitats derivades de l’execució de 
les operacions del PECT i del cofinançament del FEDER aplicat.

- La coordinació del conjunt de les operacions del PECT i de les entitats participants, en els terminis 
recollits a la resolució del PECT i en el programa de treball aprovat.

- La comunicació dels avanços i nivells d’execució física i financera del PECT, en nom i 
representació de la totalitat del partenariat del PECT, en els terminis i formats determinats per la 
Direcció General d’Administració Local i els organismes responsables de la gestió i el control del PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020.

- L’assessorament a les entitats participants en relació amb la normativa legal aplicable a les 
tasques i operacions que executen.

- El seguiment i el control operatiu i estratègic de la programació del PECT, dels seus projectes, 
operacions i actuacions, així com la supervisió del compliment que les entitats beneficiàries del 
PECT respecten la normativa comunitària, de l’Estat membre i catalana aplicable a les operacions 
que el componen.

Accions certificades al SIFECAT a 31-12-2021

Accions executades des del 01/01/2021 fins al 31/12/2021
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Operacions

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Acció

Coordinació dels membres i operacions

Creació del servei de suport i assessorament 

Pla de comunicació i difusió

TOTAL

Pressupost

46.602,42 €

10.660,54 €

     625,00 €

57.887,96 €

Operacions

Coordinació

Coordinació

Coordinació

Acció

Coordinació dels membres i operacions

Creació del servei de suport i assessorament 

Revisions de control operatiu i estratègic 

TOTAL

Pressupost

58.136,08 €
  
  2.665,13 €

13.750,00 €

74.551,21 €



Galeria d’imatges
PECT PORCÍ

Fira Sant Miquel - Estand Diputació de Lleida

Visita Porcí Tecnològic
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4.3.3 FEDER PECT 2A CONVOCATÒRIA - AGROBIOFOOD

La Diputació de Lleida porta a terme la Coordinació del PECT AgroBioFood b. Ponent, projecte 
dissenyat i creat per la mateixa corporació amb la finalitat de generar, a través de les seves 
operacions i el treball col·laboratiu i de base innovadora, un impuls per a la transformació del model 
econòmic del territori en base a la millora de la capacitat de resiliència del sector agroalimentari. 

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida lidera l’operació 2 ORE AgroBioFood: 
Observatori 4.0 de Recursos Endògens Agroalimentaris i Mediambientals (feedstock push). 

Les operacions van ser presentades i seleccionades en la convocatòria per determinar les 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament per als projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020. Per tant, es tracta d’un projecte cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya, en el marc 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

El repte prioritari que aborda aquest PECT és el de transformar el model econòmic actual cap a un 
model d’economia verda, ja que només transformant el model de producció i consum actual es 
podran capturar els potencials beneficis socials, econòmics i ambientals d’aquesta oportunitat, 
capitalitzant els recursos endògens del territori i afavorint el desenvolupament de respostes 
efectives a les problemàtiques socioeconòmiques del territori.

Objectius estratègics

• Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola i ramadera, en tant 
que sector consolidat en l’àmbit de l’economia verda.
• Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball mitjançant l’impuls dels sectors 
emergents vinculats al nou model: energia, química i recursos i indústries culturals i basades en 
l’experiència.
• Impulsar un model gestió sostenible del capital natural vinculat al model que n’asseguri la seva 
preservació i productivitat.
• Reduir la dependència del territori de recursos no renovables. 
• Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Eixos prioritaris

1. Impulsar la innovació oberta i col·laborativa orientada a la transformació.
2. Impulsar la demanda pública i privada de béns i serveis respectuosos amb el medi ambient.
3. Afavorir el desenvolupament de models de negoci sostenibles.
4. Afavorir el desenvolupament territorial equilibrat del model.
5. Impulsar el capital social i el capital humà.
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Àmbit Prioritari d’Especialització

2: Cadenes de valor agroalimentàries

Àmbit d’actuació

La Noguera, el Segrià, la Segarra, el Pla d’Urgell, l’Urgell i les Garrigues.

Pressupost

4.046.192,13 €

Galeria d’imatges
AGROBIOFOOD

Presentació del projecte AgroBioFood b. Ponent
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Galeria d’imatges
AGROBIOFOOD

Primera reunió del Consell General del PECT AgroBioFood b. Ponent

Jornada de Sostenibilitat: Reptes 2030. Caminant cap a una producció agroalimentària sostenible a 
les Terres de Ponent

Jornada al viver d’empreses de Bell-lloc d’Urgell: ‘Noves tendències alimentàries: afectació al 
sistema agroalimentari lleidatà’
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Galeria d’imatges
AGROBIOFOOD

‘Noves tendències alimentàries amb models sostenibles davant l’emergència climàtica’ 
a Ua1 Lleida
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4.3.4 FEDER PECT 2A CONVOCATÒRIA - GREEN & CIRCULAR

La Diputació de Lleida porta a terme la coordinació del PECT Green&Circular b. Ponent, projecte 
dissenyat i creat per la mateixa corporació amb la finalitat de generar, a través de les seves 
operacions i el treball col·laboratiu i de base innovadora, un impuls per a la transformació del model 
econòmic del territori en base a un sistema d’innovació oberta, col·laborativa i altament 
especialitzada en l’àmbit de la bioeconomia circular sostenible i en la generació d’energies 
renovables. 

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida lidera l’Operació 2 (ORE i DDA 
Green&Circular), Observatori 4.0 de Recursos Endògens i Demanda territorial per al 
desenvolupament de la bioeconomia circular sostenible i la generació i consum d’energies 
renovables.

Les operacions van ser presentades i seleccionades en la convocatòria per determinar les 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament per als projectes d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020. Per tant, es tracta d’un projecte cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya, en el marc 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

El repte prioritari que aborda aquest PECT és el de transformar el model econòmica actual cap a un 
model d’economia verda, ja que només transformant el model de producció i consum actual es 
podran capturar els potencials beneficis socials, econòmics i ambientals d’aquesta oportunitat, 
capitalitzant els recursos endògens del territori i afavorint el desenvolupament de respostes 
efectives a les problemàtiques socioeconòmiques del territori.

Objectius estratègics

• Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola i ramadera, en tant 
que sector consolidat en l’àmbit de l’economia verda.
• Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball mitjançant l’impuls dels sectors 
emergents vinculats al nou model: energia, química i recursos i indústries culturals i basades en 
l’experiència.
• Impulsar un model de gestió sostenible del capital natural vinculat al model que n’asseguri la seva 
preservació i productivitat.
• Reduir la dependència del territori de recursos no renovables. 
• Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Eixos prioritaris

1. Impulsar la innovació oberta i col·laborativa orientada a la transformació.
2. Impulsar la demanda pública i privada de béns i serveis respectuosos amb el medi ambient.
3. Afavorir el desenvolupament de models de negoci sostenibles.
4. Afavorir el desenvolupament territorial equilibrat del model.
5. Impulsar el capital social i el capital humà.
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Àmbits prioritaris d’especialització

1: Bioeconomia agropecuària

2: Energia sostenible

Àmbit d’actuació

La Noguera, el Segrià, la Segarra, el Pla d’Urgell, l’Urgell i les Garrigues. 

Pressupost 

2.313.978,70 €
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Galeria d’imatges
GREEN & CIRCULAR

Primera reunió del Consell General del PECT Green & Circular b. Ponent

Presentació del Projecte Green & Circular b. Ponent

L’Ajuntament de Balaguer es prepara per a la creació de l’espai Energy-Hublab
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Galeria d’imatges
GREEN & CIRCULAR

S’inicia el projecte ESPAI LIES, infraestructura singular d’innovació de la Universitat de Lleida

Avancen les obres del projecte Espai Test BioKm0 de l’Associació de Defensa Sanitària del bestiar 
porcí d’Alcarràs i Torres de Segre

Primera visita al projecte BIO-HUBLAB d’Alcarràs, espai de desenvolupament de la bioeconomia 
circular sostenible
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4.3.5 FEDER PECT 2A CONVOCATÒRIA - BIOMARKETS

Tant la Diputació de Lleida com el Patronat de Promoció Econòmica són socis beneficiaris del PECT 
BioMarkets, un projecte que busca impulsar el procés de transició cap a un model basat en la 
bioeconomia a partir dels recursos naturals endògens de la comarca, com a vector de cohesió social 
i generador de noves economies productives. 

La Diputació de Lleida lidera l’operació 4 Biolab.Pirineu: Creació i consolidació d’una estructura 
territorial d’innovació oberta i col·laborativa orientada a la transformació del model econòmic de les 
comarques de muntanya. Una operació que té com a repte prioritari impulsar la transformació del 
model econòmic actual d’aquests territoris, per tal que sigui capaç, no només de produir aliments de 
forma eficient i segura, sinó també productes, serveis i energia a partir de l’aprofitament del seu 
potencial de recursos endògens.

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida lidera l’operació 5 ORE Pirineu: 
Observatori de Recursos endògens de les comarques de muntanya disponibles per al 
desenvolupament de la bioeconomia circular sostenible. 

Les operacions van ser presentades i seleccionades en la convocatòria per determinar les 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pels projectes d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020. Per tant, es tracta d’un projecte cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya, en el marc 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Objectiu estratègic del PECT

Impulsar el procés de transició cap a un model basat en la Bioeconomia a partir dels Recursos 
Naturals Endògens de la comarca com a vector de cohesió social i generador de noves economies 
productives (cadenes de valor) de valor afegit.

Objectius específics del PECT

• Promoure la transferència tecnològica i de coneixement al sector productiu i emprenedor de la 
comarca per impulsar aquest nou model territorial basat en la bioeconomia, generant noves 
cadenes de valor agregades i amb alt valor afegit orientades a diferents sectors líders (agricultura, 
farma, energia…): Com? A través de l’Operació 2) iN-BIOXARXA

• Crear un “Entorn d’Innovació i de KTT” (Espais BioTest) on poder realitzar proves concepte i 
desenvolupament de plantes pilot, prototipus de nous productes, processos i models organitzatius. 
COM? A través de l’Operació Lab_CT&BioMarkets_MeetingPoint
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• Connectar el coneixement i la transferència tecnològica que es generi al Solsonès cap a altres 
territoris de muntanya del Pirineu de Lleida receptius a incorporar aquesta estratègia i viceversa. 
Aplicar eines d’innovació social col·laborativa i altres recursos informàtics per identificar 
disponibilitats reals, potencials i iniciatives emergents entorn la bioeconomia que puguin ser 
desenvolupades durant els propers anys, més enllà de la durada del PECT. COM? A través de les 
Operacions BioLab.PIRINEU i ORE Pirineu: Observatori dels recursos endògens de les comarques 
de muntanya.

Àmbit d’Actuació

Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Alt Urgell i Cerdanya

Pressupost 

2.317.545,68 €
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4.4 FEDER INTERREG POCTEFA - PROMETHEUS

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida forma part del consorci de socis del 
projecte PROMETHEUS (EFA 309/19), cofinançat pels fons FEDER- INTERREG 2014-2020, 
mitjançant el programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

L’entitat que lidera aquesta iniciativa és la Universitat de Lleida i formen part del consorci: Universitat 
de Barcelona, Consell Generau d’Aran, Le Cirdoc, Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Govern d’Andorra, la Universitat de Perpinyà i el Patronat de Promoció Econòmica de 
la Diputació de Lleida.

Objectiu general

Transferir el coneixement generat en el procés d’investigació universitària al voltant de les Festes 
del Foc dels Solsticis als Pirineus a la societat, mitjançant productes formatius i divulgatius, destinats 
a institucions públiques, associacions i empreses del sector cultural del territori transfronterer.

Objectius específics

- Estendre el potencial I+D+I de les universitats del territori  i centres d’investigació en referència a 
les Festes del Foc en forma d’oferta educativa i  recursos pedagògics.
- Oferir plataformes virtuals i activitats divulgatives que puguin ser emprades per institucions, 
empreses i associacions de l’àmbit cultural i particular.
- La participació de la nostra entitat en aquest projecte consisteix en l’elaboració d’un “kit” 
comunicatiu i divulgatiu que faciliti a les pimes i organismes locals el desenvolupament de les seves 
activitats culturals. Amb un pressupost de 49.981,05€

Durant l’anualitat 2021 s’ha  dissenyat el kit comunicatiu i divulgatiu que es va presentar en el marc 
de Simposi Internacional de les festes del foc que es va celebrar a Sant Julià de Cerdanyola, un acte  
en el qual van participar experts i estudiosos del món fallaire de Catalunya, Aragó, Andorra i França 
per posar en valor la tradició declarada Patrimoni de la Humanitat al qual van assistir més de 80 
persones i al van poder seguir a través d’internet totes aquelles persones que no es van poder 
desplaçar.

Com a soci del projecte Prometheus, el Patronat de Promoció Econòmica, en el marc d’aquest 
Simposi, va presentar els resultat del “kit” de comunicació adreçat a les pimes i als organismes 
locals, creat amb la finalitat de facilitar el desenvolupament de les seves activitats culturals i que 
inclou els continguts i el disseny de la senyalització de pobles fallaires, les rutes al voltant de la festa 
i la seva localització, així com un fullet explicatiu. Una acció inclosa en l’acció de “Divulgació i 
innovació transfronterera” i, més concretament, en la de realització de materials de comunicació i 
divulgació per a pimes i organismes locals.

Pressupost total del projecte 
1.045.729,10 €
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Galeria d’imatges
PROMETHEUS

Simposi Internacional - Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus
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4.5 FEDER ESP EIX 4 - IDAE

Durant l’any 2020, la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Promoció Econòmica, ha atorgat 
subvencions per valor de 846.392,74€ en el marc de les “Normes reguladores del procediment de 
concessió de subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida 
per afavorir el pas a una economia baixa en carboni”, publicades al BOP, núm. 62, de 28 de març de 
2018.  Aquest import, sumat a les subvencions atorgades durant l’any 2019, pel mateix concepte, 
fan un total de 3.279.367,70€.

L’import dels ajuts correspon al 25% de la despesa elegible de les actuacions aprovades mitjançant 
el  Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, que regula la concessió directa de subvencions a projectes 
singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni, en el marc del 
‘Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020’, gestionat per l’IDAE (Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro de Energía).

En total, s’han atorgat subvencions a 44 Ajuntaments i 4 Consells Comarcals, el que representa un 
total de 58 actuacions.

Del total de les 58 sol·licituds rebudes:

- 49 corresponen a la mesura 6 “Renovació de les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i 
senyalització exterior”.
- 5 corresponen a la mesura 11 “Instal·lacions per a l’ús tèrmic de la biomassa”.
- 3 corresponen a la mesura 1 “Rehabilitació energètica de l’envolvent tèrmica dels edificis 
municipals existents”.
- 1 correspon a la mesura 15 “Instal·lacions fotovoltaiques”.

Amb aquesta actuació, la Diputació de Lleida reforça la lluita contra el canvi climàtic, en la qual hi té 
dos clars referents; el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia i l’Agenda 2030 dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS).
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4.6 PROJECTE ENI CBC NET ‘MED PEARLS’

El Patronat de Promoció Econòmica participa, a través de la comarca de les Garrigues, en el 
projecte europeu Med Pearls, liderat per l’Agència Catalana de Turisme (ACT), del Departament 
d’Empresa i Coneixement, en el qual es potenciarà el tema de l’Slow Tourism en zones properes al 
turisme massificat però que no n’acaben rebent gaire.

Els socis europeus de l’ACT són The Confederation of Egyptian European Business Associations 
(Egipte), The Federation of Egyptian Chambers of Commerce – Alexandria Chamber (Egipte), The 
Municipality of Thessaloniki (Grècia), Discovery Travel & Tourism LLC (Jordània), APS 
Mediterranean Pearls (Itàlia), The Palestine Information & Communications Technology Incubator 
(Palestina) i The Palestine Wildlife Society (Palestina). La proposta liderada per l’ACT va ser un dels 
únics quatre projectes seleccionats entre les 67 propostes rebudes sota l’eix del turisme sostenible.
El projecte Med Pearls estableix que les experiències s’hauran de desenvolupar en zones de baixa 
densitat turística però amb molt de potencial. Sota aquests criteris, l’ACT ha escollit les zones de 
l’Anoia (en col·laboració amb la Diputació de Barcelona), les Garrigues (en col·laboració amb la 
Diputació de Lleida) i la Ribera d’Ebre (en col·laboració amb el Patronat de Turisme de Terres de 
l’Ebre), per impulsar les tres experiències catalanes que formaran part del projecte.

Les empreses catalanes que formin part d’aquesta prova pilot rebran formació en creació de 
producte turístic; podran realitzar viatges de benchmarking amb les altres experiències que formen 
part del projecte; rebran assessorament tecnològic; participaran en fires, workshops i altres activitats 
de promoció turística; i entraran a formar part d’un programa de cross selling amb la resta de socis, 
adreçat a tercers mercats com els Països Nòrdics, Estats Units i Canadà, Rússia i Àsia.

El projecte Med Pearls forma part de la convocatòria ENI CBC MEDITERRANEAN-SEA BASIN 
PROGRAMME de la Comissió Europea, i té com a objectiu la creació de 26 experiències turístiques 
–les 26 perles del Mediterrani que donen nom al projecte– en 13 àrees pilot dels països que hi 
participen. Aquestes experiències tindran com a finalitat posicionar internacionalment la 
Mediterrània com a destinació de qualitat i excel·lència per a l’Slow Tourism, a partir de la cooperació 
publicoprivada.
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4.7 PARTICIPACIÓ EN FEDER LOCALS

El Patronat de Promoció Econòmica gestiona el suport tècnic i financer de la Diputació de Lleida a 
projectes amb finançament europeu promoguts per ens locals de la demarcació, com es el cas de 
diferents eixos 6 i 4 del FEDER, o l’IDAE finançat amb FEDER de l’estat.

Entitat 
Consell Comarcal Pallars Jussà

Descripció de l’ajut
Execució de l’operació: ‘foment del patrimoni natural d’interès turístic al Pallars Jussà’, que inclou les 
següents accions:

- Itinerari pel marge dret del Noguera Pallaresa entre els embassaments de Sant Antoni i Terradets.
- Centre Boumort-Espai d’interpretació de la natura.
- Pla de comunicació i accions de difusió.
- Implantació d'itineraris de natura de raquetes i esquí de muntanya.
- Instal·lació d'una pantalla de leds a l'àrea de recepció del Congost de Mont-Rebei.
- Instal·lació de Via Ferrata a l'embassament de Terradets.

Import Concedit
283.466,30 €

Entitat 
Conselh Generau d’Aran

Descripció de l’ajut
El Conselh ha elaborat l’operació ‘Millora de l’accessibilitat als espais naturals’. El projecte preveu 
una millora substancial dels accessos a espais naturals d'alt valor ecològic i la promoció i difusió dels 
recursos turístics als quals es dona accés. Hi participen tots els municipis de l’Aran amb l’objectiu de 
valoritzar i potenciar el dinamisme de les àrees naturals i culturals de la zona, d’incalculable valor 
paisatgístic, patrimonial i històric. Es presenten un conjunt d’intervencions que permetran millorar 
l’accés a diverses àrees naturals especialment protegides amb especial atenció a les necessitats de 
les persones amb mobilitat reduïda.

Import concedit
328.931,20 €
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Entitat 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Descripció de l’ajut
L’execució de l’operació ‘Camina Pirineus’. El Consell ha elaborat l’operació ‘Camina Pirineus’, que 
es defineix com una eina d’aprofitament ecoturístic que abasta tot un conjunt d’actuacions 
adreçades a la potenciació del senderisme a l’Alt Urgell per mitjà d’una xarxa de camins que 
comprendrà tots els municipis de la comarca. El projecte incorpora la innovació en la promoció i 
gestió turística, amb una aplicació que situarà el paisatge com un element central en la creació de 
producte turístic, i implementarà un model de gestió col·laboratiu públicoprivat, amb visió comarcal 
i basat en els vetlladors de territori, per contribuir al creixement sostenible, integrador i intel·ligent, 
que posicioni la comarca com un referent ecoturístic al Pirineu.

Import concedit
461.835,02 €

Entitat 
Consell Comarcal Pallars Jussà

Descripció de l’ajut
Execució de l’operació: ‘Valorització del patrimoni cultural i natural per a la dinamització turística del 
Pallars Jussà’, que inclou les següents accions:

-Remodelació del museu paleontològic d’Isona i Conca Dellà.
-Implantació d’un sender natural i d’interpretació patrimonial a les adoberies de la Font-Vella.
-Senyalització de la xarxa de senders per obtenir el reconeixement Geoparc de la Unesco.
-Creació d’una xarxa de senders interpretatius del patrimoni megalític.
-Recuperació ambiental per la dinamització turística del Parc del Pinell.
-Actualització tecnològica de les càmeres de la serra de Sant Gervàs per a l'observació de fauna.
-Tematització de la xarxa de senders: Senders històrics de l'època romana.

Import Concedit
253.915,38 €
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Entitat 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a 
l’execució de l’operació ‘Impulsa Energia. Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat i edificis 
públics a l’Alt Urgell’.

• Projecte de telegestió de quadres elèctrics per a la millora de l’eficiència energètica.
• Substitució de l’enllumenat interior del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), del Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), així com de l’enllumenat exterior de l’EDAR 
Montferrer.
• District-heating entre nou CAP La Seu i edifici del CCAU i CDIAP, i instal·lació de calefacció interior 
del CDIAP.
• Adquisició d’equipaments. 

Import concedit
168.686,55 €

Entitat 
Consell Comarcal del Solsonès

Descripció de l’ajut
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Solsonès. El Consell 
ha elaborat l’operació ‘Illa cultural de Solsona, un eix vertebrador del Turisme i la Cultura al 
Solsonès’, que proposa la rehabilitació de les cases de Cal Metge Solé i Cal Manel, situades als 
númeors 15 i 17 del carrer del Castell de Solsona, via principal i eix comercial de la ciutat històrica, 
perquè esdevinguin un equipament amb diversos usos, els més destacats dels quals, són el d’alberg 
juvenil, casa del Carnaval i espai de descoberta amb miradors. També es pretén garantir la correcta 
conservació dels immobles, ja que cal remarcar que la casa de Cal Metge Solé (antiga farmàcia 
Pallarès) està catalogada com a bé cultural d’interès local per l’Ajuntament de Solsona.  Aquests 
equipaments, juntament amb la biblioteca Carles Morató (edifici annex), ja construïda a l'edifici casa 
Morató (BCIL), conformen l’illa cultural de Solsona.

Import concedit
373.101,36 €
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4.8 XARXES

El Patronat de Promoció Econòmica participa activament en diferents xarxes de col·laboració 
institucional, amb l’objectiu de promoure les comarques de Lleida i captar finançament europeu, 
entre els quals destaca Euromontana i Arc Llatí.

4.8.1. EUROMONTANA

És una xarxa formada per 70 institucions regionals i nacionals de muntanya de tot Europa, incloent 
agències de desenvolupament regional, autoritats locals, agències mediambientals, organitzacions 
forestals, agrícoles i ramaderes, instituts d’investigació, universitats, etc.

Euromontana exerceix una important tasca d’interlocució entre aquestes zones de muntanya i les 
corresponents autoritats europees. A més a més, facilita l’intercanvi d’informació i experiències entre 
els seus membres mitjançant l’organització de seminaris, jornades i conferències, així com la 
realització d’estudis propis i la seva col·aboració.

4.8.2. ARC LLATÍ

És una associació d’autoritats locals intermèdies de NUTS III (diputacions i consells insulars 
espanyols, províncies italianes i departaments francesos) de la ribera occidental del Mediterrani. 
Representat pels presidents de les col·lectivitats membres, existeix des del 1999 i es va constituir 
oficialment com a associació el juny de 2002 a Montpellier.
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A partir de l’1 de juliol, Globalleida es va integrar en el Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida per tal de contribuir de la manera més eficient i eficaç a l’ambiciós projecte de 
transformació econòmica de les Terres de Lleida, desenvolupant els programes i accions que es 
descriuen a continuació.

5.1. CREACIÓ EMPRESARIAL

5.1. ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

L’assessorament a persones emprenedores té com a objectiu proporcionar consell expert i tutoritzar, 
ja sigui la persona emprenedora en el procés de creació de la seva empresa o aquelles empreses 
que ja estan creades i volen consolidar-se i créixer. 

Principals destinataris del servei:

• Personal tècnic que realitza assessorament directe a emprenedors i empresaris.

Accions a desenvolupar:

A través del servei d’assessorament s’informa sobre els ajuts i subvencions, orientació sobre 
aspectes relacionats amb la creació de l’empresa, assessorament sobre tràmits de constitució, 
formes jurídiques, aspectes legals, recerca de finançament i qualsevol element relacionat amb 
l’elaboració d’un projecte empresarial.

Suport en l’elaboració del pla de negocis:

Per facilitar l’accessibilitat i l’acompanyament en el procés de realització del pla d’empresa, 
GLOBALLEIDA disposa d’un aplicatiu online a disposició dels assessors directes que ofereix:

• Sistema en línia.
• Interactuar amb el tècnic assessor mitjançant el xat.
• Accedir des de qualsevol punt amb internet.
• Treballar en el moment que millor li va a la persona emprenedora.
• Multilingüe.
• Fàcil d’utilitzar i molt intuïtiu.
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5.1.2. REEMPRESA 

És el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. És un nou model 
d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un 
relleu en la propietat i direcció. La persona que reemprèn agafa el testimoni en la gestió d’una 
empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar-ne l’activitat. Així, aporta a 
l’empresa una renovada línia d’actuació. L’objectiu de Reempresa és evitar el tancament de negocis 
per mantenir-los en funcionament i per salvaguardar els llocs de treball, donant valor a l’esforç 
desenvolupat en la creació i creixement de l’empresa.

Qui hi ha darrere de Reempresa?
 
El Centre de Reempresa de Catalunya i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida col·laboren per aportar les eines i mecanismes necessaris per a la implementació de la 
Reempresa a la província de Lleida. Aquesta col·laboració suposarà un treball en xarxa amb els 
consells comarcals de la província, amb l’objectiu de consolidar conjuntament el teixit empresarial 
existent i reforçar la seva competitivitat.

Dades Reempresa 2021

Transmissió de 27 Reempreses d’èxit 
Manteniment de > 49 llocs de treball directes 
Generació de > 500.000 € d’inversió induïda 
Atenció, anàlisi i publicació de 42 ofertes de cessió 
Atenció i acompanyament a 54 persones reemprenedores

5.1.3. PLA D’EMPRESA ONLINE

El Pla d’Empresa és l’eina que recull tota la informació relativa al projecte empresarial que vols 
endegar. És el punt de partida per a la creació de l’empresa que t’ajudarà a tenir en compte els 
elements rellevants, els recursos necessaris i les accions que cal considerar perquè l’empresa 
funcioni, fet que et permetrà disminuir i tenir controlats els riscos a l’hora de desenvolupar el teu 
projecte empresarial.

La utilitat del Pla d’Empresa és doble:

Internament, obliga les persones promotores del projecte a estudiar la viabilitat de la seva aventura 
empresarial amb uns mínims de coherència, eficiència, rigor i possibilitat d’èxit.

Externament, és una esplèndida carta de presentació del projecte a terceres persones servint com 
a suport a l’hora de sol·licitar o cercar finançament aliè, nous socis i sòcies, contactar amb 
proveïdors, administracions, etc.

81

5. GLOBALLEIDA. AREA D EMPRENEDORIA I EMPRESA



5.2 FOMENT DE L’ESPERIT EMPRENEDOR

5.2.1. PROGRAMA LLEIDA TALENT EMPRENEDOR

Aquest programa es va iniciar el curs acadèmic 2014-2015 fruit de la col·laboració entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci GLOBALLEIDA. El programa 
Lleida Talent Emprenedor, anteriorment Programa E2, Escola d’Emprenedors, neix amb la finalitat 
de fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit del sistema educatiu, potenciar actituds positives i 
despertar entre l’alumnat l’interès pel món de l’empresa i promoure iniciatives empresarials, 
mitjançant accions i activitats adreçades a alumnat i personal docent. 

S’estructura en diferents activitats adreçades a alumnat d’infantil, primària, ESO, batxillerat, 
programes pre-professionalitzadors i cicles formatius de grau mig i superior dels centres educatius 
de la província de Lleida i al seu professorat, que es desenvolupen en quatre blocs: 

Sessions de sensibilització:
 
Xerrades i conferències que tracten aspectes generals del foment de l’emprenedoria amb l’objectiu 
de despertar l’interès de l’alumnat per aquesta temàtica.

Tallers temàtics:

Tallers que tracten temes específics en l’àmbit del desenvolupament de les habilitats personals i 
tècniques, en un format pràctic i directe que fomenta la participació i la col·laboració dins el grup.

Activitats per a personal docent:

Accions generals i tallers específics, amb recursos i eines de suport que facilitin al personal docent 
la transmissió a l’alumnat dels diferents conceptes relacionats amb la iniciativa emprenedora.

Activitats de caràcter participatiu i lliure accés:
 
Com jornades, premis, fires i activitats genèriques de caràcter transversal i participatiu de lliure 
accés. Dins del programa Lleida Talent Emprenedor s’inclou la col•laboració amb la Fundació 
d’Empresaris i Empresàries de Catalunya FemCAT. Amb el programa Escola i Empresa, s’acosta als 
alumnes de secundària el món de l’empresa, a través de l’experiència en primera persona d’un 
empresari o empresària. 

Des del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida treballem per facilitar la 
incorporació de nous empresaris i empresàries al programa Lleida Talent Emprenedor que vulguin 
col·laborar de forma gratuïta i desinteressada explicant la seva experiència a l’alumnat dels diferents 
centres educatius.
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5.2.1. PREMIS LLEIDA TALENT EMPRENEDOR 

Els Premis Lleida Talent Emprenedor tenen l’objectiu d’incentivar la presentació d’idees i pràctiques 
emprenedores que ajudin a fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat que cursa estudis d’educació 
infantil i primària, ESO, programes pre-professionalitzadors, batxillerat i cicles formatius de grau 
mitjà o superior a les Terres de Lleida. 

L’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida en col·laboració amb el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya convoquen anualment una nova edició dels Premis Lleida Talent 
Emprenedor, en el marc del programa ‘Catalunya, Escola d’Emprenedors’ de la Generalitat de 
Catalunya.

Destinataris 

Són destinataris d’aquests premis tots els centres, públics i privats, de les Terres de Lleida i el seu 
alumnat que, durant el curs acadèmic, desenvolupin programes educatius que promoguin l’esperit 
emprenedor i/o contribueixin a millorar la formació de l’alumnat en l’àmbit de la creació d’empreses.
A més, els projectes de cicles formatius de grau mitjà i superior que surten guanyadors dels Premis 
Lleida Talent Emprenedor passen a la final catalana.
 
Els projectes que es van premiar són els que s’han treballat als centres durant el curs passat, el curs 
2020-2021. S’hi van presentar 30 projectes per part de 13 centres educatius de tota la província. 
D’aquests 30 projectes, 11 van ser els guardonats.

Dades del Programa Lleida Talent Emprenedor

Edició 2021 

Programa Lleida Talent Emprenedor: es van realitzar un total de 70 activitats a 19 centres de les 
Terres de Lleida amb una participació de 1.641 alumnes i 11 docents.

Premis Lleida Talent Emprenedor: el curs acadèmic 2020-2021 es van presentar a concurs 30 
projectes de 13 centres educatius: Escola Riu Segre, Fedac Lleida, Fedac Guissona, Col•legi 
Episcopal de Lleida, Col·legi Maristes Montserrat de Lleida, Institut Guindàvols de Lleida, Institut 
Torre Vicens de Lleida, Escola del Treball de Lleida, Institut Mollerussa IV, Escola Alba, La Salle 
Mollerussa, Institut Ronda de Lleida i el Centre Integral de Formació Professional Ilerna.
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5.3 PROGRAMES PER A EMPRESES

Són programes per donar suport a treballadors autònoms i micropimes per afavorir la consolidació 
dels seus projectes empresarials, programes de suport a empreses amb alt potencial de creixement 
i programes d’acceleració empresarial en empreses que es troben en la seva fase inicial.

5.3.1. T’ACOMPANYEM

Programa per donar suport a les persones treballadores autònomes i micropimes per afavorir la 
consolidació dels seus projectes empresarials, més enllà de la fase de creació de la seva empresa.  
A més, pretén professionalitzar algunes de les àrees funcionals del negoci que limiten el seu 
creixement i/o focalització, amb la finalitat de millorar la seva facturació, els marges operatius o la 
seva organització.

Adreçat a: 

Persones treballadores autònomes amb un projecte empresarial en marxa, socis treballadors sota 
la forma jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada que, preferentment, 
portin menys de 5 anys des de l’inici de l’activitat.

Metodologia: 

Es treballa amb un grup de 15 persones màxim i amb dos tipus d’activitats: 

10h: Sessions de formació grupals amb un format dinàmic que vol fomentar el networking i 
l’intercanvi de coneixement i experiències entre les empreses participants, a més de formació en 
temes com: la idea de negoci i la proposta de valor, estratègia i mercat, el  pla de màrqueting, la 
venda online i les xarxes socials i el pla econòmic i financer.

8h: Sessions d’acompanyament individualitzat per a cada empresa participant amb un 
tutor/assessor.

Les dades del programa T’Acompanyem:

Edició 2021

En l’edició 2021 han estat seleccionades 6 empreses, de les quals 3 són de Lleida capital i 3 del 
territori.
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5.3.2. ACCELERA EL CREIXEMENT

És un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement, promogut i impulsat pel 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i PIMEC.

L’objectiu del programa és identificar aquelles palanques de creixement de l’empresa a mitjà i llarg 
termini per tal de poder implementar-les en els objectius estratègics a través d’un pla de creixement 
i un pla d’acció personalitzat i a mida.

Amb el programa, les empreses poden:
1. Portar a terme una reflexió estratègica i identificar els factors clau d’èxit per al creixement 
empresarial.
2. Estructurar un full de ruta.
3. Materialitzar els projectes amb un acompanyament personalitzat.

Per poder participar en el programa, les empreses han de complir:
• Tenir tres o més treballadors.
• Tenir la matriu o el centre de decisió a les comarques de Lleida.
• Tenir una trajectòria empresarial igual o superior als cinc anys.
• Tenir voluntat d’invertir en el propi creixement.
• Tenir disponibilitat per seguir part de les activitats en línia.

El programa consta de 3 fases, amb la durada següent:

a) Fase 1: Inscripció i selecció dels participants  (1,5 mesos)
b) Fase 2: Definició del pla de creixement de l’empresa (6 mesos)
c) Fase 3: Suport a l’acció i implementació del pla de creixement (3 mesos)

En total, les empreses reben 74 h de consultoria, 40 de les quals són de caire individual.

L’edició del 2021 es va obrir el dia 1 d’octubre de 2021 i s’hi van presentar un total de 25 empreses. 
La distribució territorial d’aquestes empreses ha estat entre les comarques de:  La Noguera (4), les 
Garrigues (1), el Pallars Sobirà (2),  el Pla d’Urgell (2), el Segrià (10), el Solsonès (1) i l’Urgell (5).
 
El procés de selecció de les empreses s’ha fet en funció de criteris i indicadors sobre el seu potencial 
de creixement. Finalment, les 15 empreses que han estat seleccionades per participar en aquesta 
primera edició del programa a Lleida són:

ARTS GRÀFIQUES BOBALÀ (Lleida)
CAMATS CARPI FRUIT  (Corbins)
COPIRAL, SL (Agramunt)
EID ELECTRONICS, SL (Torrefarrera)
ELECTRODINAMIC JO-AN, SL (Lleida)
ENEADIGITAL, SL (Lleida)
FOMENT AGRÍCOLA DE LES GARRIGUES, SA (Maials)
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GO OUTDOOR ADVENTOUR, SL (Sort)
IDEACER INOX, SL (Bellvís)
JAUDOL, SL (la Fuliola)
PALETS FAURA SL (Borges Blanques)
SOLUTIOMA, SL (Lleida)
TORRONS I MEL ALEMANY, SL (Os de Balaguer)
TROS DE SORT SL (Sort)
VIALPE FINESTRES I TANCAMENTS, SL (Balaguer)

El dia 15 de desembre de 2021 va tenir lloc la inauguració oficial de la 1a edició del programa, a la 
qual van assistir el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; el president de PIMEC, Xavier 
Caufapé, i els representants de les 15 empreses seleccionades. Aquesta jornada va comptar també 
amb un taller de networking i motivació entre totes les empreses assistents, dirigit per la Sra. Mónica 
Mendoza, conferenciant reconeguda en temes d’estratègia comercial i intel·ligència emocional. En 
decurs d’aquesta jornada, la Sra. Mendoza va explicar als assistents com aprofitar tots els recursos 
que tenen al seu abast i aconseguir així augmentar les vendes, sense necessitat de disposar d’un 
gran pressupost de màrqueting o realitzar una forta inversió en publicitat.

5.3.3. LLEIDA STARTUP

Lleida StartUP és un programa d’acceleració empresarial pensat per a empreses en fase inicial, que 
permet reforçar el model de negoci, incrementar el nombre de clients, augmentar la facturació i 
aconseguir un posicionament de marca. El pla proporciona acompanyament expert per posar les 
bases d’un creixement sòlid i sostenible. L’objectiu és reduir el període de validació i d’arribada al 
mercat del producte/servei i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla 
de creixement que acceleri les primeres vendes.

A qui s’adreça?

El programa s’adreça a startups i/o PIMEs innovadores:
 
. Empreses que tinguin, preferentment, menys de 5 anys de vida. 
. Empreses amb un component innovador (ja sigui al seu model de negoci, producte, servei...) amb 
potencial de creixement elevat. 
. Empreses amb un equip promotor compromès i, com a mínim, una persona dedicada a temps 
complet al projecte. 
. Empreses amb establiment operatiu a la província de Lleida.

A més, s’ha tingut en compte:

1. Empreses amb necessitat de suport en alguna àrea específica. 
2. Empreses coneixedores del sector al qual es volen adreçar i tinguin detectada una necessitat de 
mercat que volen cobrir amb el seu projecte.
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Metodologia:
 
El programa consta de tres fases:

Fase I: Diagnosi de l’empresa. Anàlisi interna de la situació actual de l’empresa i anàlisi dels 
objectius futurs. 
Fase II: Programa de capacitació. Formació de 15 hores de durada a l’equip promotor, amb 
temàtiques com: equip, estratègia de venda, màrqueting i finançament. 
Fase III: Mentoratge. Consisteix a proporcionar un acompanyament expert amb un tutor/ mentor, per 
posar les bases d’un creixement sòlid i sostenible a l’empresa. Són sessions individuals amb una 
durada total de 30 hores per empresa.

Dades Lleida StartUP 2021

Hi hagut un total de 6 empreses participants en el programa, que corresponen al sector TIC, sector 
serveis i sector salut. Aquestes 6 empreses han estat promogudes per 12 emprenedors. 
Territorialment, estan repartides, 3 a la comarca del Segrià, una a la Val d’Aran, una altra al Pla 
d’Urgell i l’última a les Garrigues.

El 83% dels promotors són homes i el 17% restant són dones.
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5.4 FINANÇAMENT

RONDES DE FINANÇAMENT

Van dirigides a totes aquelles entitats que tinguin un projecte d’inversió definit, ja siguin persones 
emprenedores, microempreses, PIMES i grans empreses lleidatanes.

L’estructura de les rondes de finançament consta de dues fases:

a) Sessió informativa grupal. Xerrada informativa a càrrec dels representants dels organismes de 
finançament, on expliquen amb detall les característiques dels seus productes financers actuals.

b) Entrevista individual. Assessorament individualitzat a les empreses que prèviament l’han 
sol·licitat, per tal d’adreçar-les cap al producte financer més adient i, segons els casos, començar a 
negociar la quantia del préstec.

GLOBALLEIDA manté acords de col·laboració amb l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), l’Institut 
Català de Finances (ICF), l’Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA) i el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).

L’any 2021 no s’ha dut a terme cap ronda de finançament.

5.5 JORNADES DE NETWORKING

Globalleida ha dissenyat un seguit de trobades per establir sinergies entre els nous projectes creats 
i empreses ja consolidades al territori, per unir el teixit empresarial i generar partenariats 
plurisectorials. 

Durant les sessions de treball es combinaran els marcs teòrics amb pràctiques vivencials, 
exemplificant el que s’explica, fent intervenir diferents circuits alhora (visual, auditiu i emocional).
Aquest cicle de networking es va iniciar al mes de novembre amb un acció destinada a unir el teixit 
empresarial de les comarques del Pallars i amb aquests dades:
 
Acció Networking realitzada al Pallars:

Destinataris: empreses del Pallars Sobirà i Pallars Jussà.
Entitats promotores: CEI Pallars Jussà, CEU Pallars Sobirà, Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
Amb el suport de: Pallars Actiu.
Empreses inscrites: 24.
Data: 30 de novembre de 2021.
Lloc: edifici CITA de Tremp.
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5.6 FORMACIÓ CATÀLEG EMFORMA

El catàleg “EmForma” ofereix un ventall d’accions formatives adreçades a persones que volen crear 
una empresa, emprenedors, empresaris o persones que volen estar actualitzats en les darreres 
novetats en gestió empresarial per fomentar l’ocupació i l’autoocupació.

La formació que ofereix aquest catàleg és molt àmplia i es proposen activitats de diferents 
disciplines que van des de com donar forma a una idea, despertar l’esperit emprenedor, el procés 
d’elaboració del pla d’empresa fins a la fase de consolidació de programes de creixement i 
consolidació empresarial.

També es treballa l’àrea de finançament per donar a conèixer les novetats i les oportunitats 
financeres i s’ofereix formació especialitzada en els àmbits de la gestió de l’empresa en innovació, 
internacionalització, eines 2.0 o com treballar les habilitats personals a través de tallers pràctics o 
vivencials.
 
En el catàleg s’inclouen sessions d’orientació professional en què es treballen aspectes clau per 
buscar feina, s’entrenen les habilitats professionals adaptades a les necessitats de les persones que 
busquen feina o una millora professional.
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Lloc

ARAN

SEGRIÀ

LLEIDA (23A FPEmprèn)

PALLARS JUSSÀ

GARRIGUES

ALT URGELL

ALTA RIBAGORÇA

PALLARS SOBIRÀ

SEGARRA

PLA URGELL

URGELL

TOTAL

Accions formatives

10

31

7

10

11

9

4

6

4

7

5

104

Hores lectives
 

20

49,5

32

27

22

18

9

24

8

14

10

233,5

Assistents

 78

160

97

146

88

68

46

57

49

77

41

907
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5.7 XARXA CEI

GLOBALLEIDA dona suport i dinamitza una xarxa de 18 centres d’empreses innovadores repartits 
per la demarcació de Lleida. Aquests centres són un pol d’excel·lència empresarial i un punt de 
trobada on es promou la innovació com a factor clau de competitivitat, la creació de llocs de treball 
qualificats i la diversificació del teixit empresarial i de les economies locals.
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6.1 FIRES

El Patronat de Promoció Econòmica dona suport al teixit econòmic de les comarques de Lleida 
mitjançant l’organització de diferents accions, entre les quals destaquen la participació en fires 
locals mitjançant un estand propi en què participen els diferents productors, la posada en marxa 
d’eines tecnològiques per apropar productors i consumidors o diferents accions de promoció dels 
productes locals.

Mostra culinària ‘Aliments del territori i tu’

Des de l’any 2013, el Patronat de Promoció Econòmica, organisme autònom de la Diputació de 
Lleida, és l’encarregat de tutelar, coordinar l’assistència dels estands en els diferents certàmens 
firals d’àmbit territorial i presentar la mostra culinària ‘Aliments del territori i tu’ com a promoció de 
l’oferta agroalimentària dels productes de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran.

La situació generada per la pandèmia de la COVID-19 va suposar una aturada, sense precedents, 
de l’activitat firal des del mes de març de 2020. En aquest sentit, l’any 2021, la participació de la 
Diputació de Lleida es va dur a terme en un format virtual i en un format presencial.

A continuació, proporcionem un recull dels certàmens firals on el Patronat de Promoció Econòmica 
ha participat i els seus indicadors de l’any 2021:

Fira Q (Balaguer) – Fira telemàtica organitzada des de Som Fira Balaguer els dies 24 i 25 d’abril, 
on la mostra gastronòmica va ser present amb promocions i ofertes per als consumidors de 
productes de proximitat de la xarxa ‘Aliments del territori i tu’. Un viatge gastronòmic promocionant 
cervesa i xocolata artesana, mel, oli de qualitat verge extra, panadons, coca de recapte, pastís de 
formatge, vermut, carns i embotits, melmelada, entre altres, amb la participació de 10 productors de 
la xarxa i l’enregistrament de vídeos de 7 a cuiners i forners.

Fira Sant Josep (Mollerussa) – Fira presencial amb l’estand institucional celebrada els dies 4, 5 i 
6 de juny. Les accions dutes a terme a la fira van ser: a) Rellançament de la campanya ‘Tinc sort de 
tenir-te a prop’, b) Presentació de les accions del Ponent Actiu a la comarca del Pla d’Urgell i c) Acció 
promocional de la web/app ‘Aliments del territori i tu’ amb l’organització d’un sorteig de lots de 
productes del Pla d’Urgell entre els visitants. El total d’assistents a l’estand va ser de 450 visitants.
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Fira Sant Miquel (Lleida) – Fira presencial amb l’estand institucional i de Globalleida al pavelló 3 i 
la mostra culinària ‘Aliments del territori i tu’ al pavelló de vidre. Les accions dutes a terme a la fira 
van ser: 8 accions de presentacions de projectes i web, vídeo i cançó sobre la transformació 
econòmica a les terres de Lleida, Pirineu i Aran a l’estand institucional; 21 accions de promoció i 
degustació de productes de proximitat de la xarxa de productors a l’estand ‘Aliments del territori i tu’ 
i diferents activitats de comunicació i desfilada organitzada per l’empresa Dinnassire a l’estand 
Globalleida. El total d’assistents a l’estand institucional va ser de 560 visitants i a l’estand ‘Aliments 
del territori i tu’ va ser de 840 visitants.

Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra (Agramunt) – Fira presencial amb la participació de l’estand 
institucional. El total d’assistents a l’estand va ser de 800 visitants.

Fira Medi Ambient (Tàrrega) – Fira presencial amb la participació de l’estand aparador.

Fira Municipàlia (Lleida) – Fira presencial amb l’estand institucional i de Globalleida als pavellons 
3 i 4 respectivament. Les accions a realitzar en aquesta fira van ser: a) Atenció a les entitats locals 
a l’estand per aclarir individualment qualsevol dubte relacionat amb ajuts, projectes o subvencions. 
com les tramitacions d’ajuts Next Generation, el programa DUS 5.000 destinat a les millores 
energètiques i el mateix pla de subvenció dels certificats d’eficiència energètica; b) Reunió del 
Consell General de l’operació de l’EIX 6 - Camí de Sant Jaume; i a l’estand de Globalleida es va 
rebre la visita de la missió tècnica d’autoritats de diversos països d’Amèrica del Sud, Amèrica 
Central i Amèrica del Nord coordinada per la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), per tal 
de conèixer  solucions per optimitzar la gestió municipal. El total d’assistents a l’estand institucional 
va ser de 450 visitants.

Fira Sant Ermengol (la Seu d’Urgell) – Fira presencial amb el suport de dinamització i promoció de 
la fira pels carrers del municipi i el sorteig de productes de proximitat.

Fira de la Girella (el Pont de Suert) – Fira presencial amb la participació de l’estand institucional. 
Van passar per l’estand prop de 250 visitants.

Estand de Globalleida

A la Fira Sant Miquel (del 30 de setembre al 3 d’octubre de 2021) teníem un estand de 126 m² per 
als 12 emprenedors de la xarxa de CEI que van estar amb nosaltres provinents del Segrià, les 
Garrigues, el Pla d’Urgell, el Pallars Sobirà i la Noguera. Durant el certamen vam organitzar diversos 
tallers a l’estand i fins i tot una desfilada.

A Municipàlia (del 19 a 21 d’octubre de 2021) teníem un estand de 96 m² per als 11 emprenedors de 
la xarxa de CEI que van estar amb nosaltres provinents del Segrià, les Garrigues, la Noguera i el 
Pallars Jussà.
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Galeria d’imatges
FIRES

Fira de l’Oli de les Garrigues        Fira Sant Miquel

Fira Q de Balaguer              Fira Natura

Fira Sant Ermengol a la Seu d’Urgell                  Fira Sant Josep de Mollerussa
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Galeria d’imatges
FIRES

MUNICIPALIA

Aquesta Fira va suposar una oportunitat per donar a conèixer els principals projectes i activitats que 
defineixen el projecte compartit de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 
i convertir el nostre estand en una Oficina d’Informació als Municipis, dedicada a atendre 
individualment i aclarir o consultar qualsevol dubte relacionat amb ajuts, subvencions o projectes.

Estand institucional de la Diputació de Lleida
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6.2 GUIA DE FIRES 2021

Malgrat la incertesa i situació generada per la COVID-19, des del Patronat de Promoció Econòmica 
de la Diputació de Lleida es va dissenyar una nova eina per facilitar la consulta i comunicació dels 
esdeveniments firals i aprofitar per adaptar-se a les noves tendències digitals.

Guiadefires.cat, el nou recurs que ofereix la web www.promocioeconomica.cat, s’adaptà a les 
noves tendències digitals i es troba en la web del Patronat de Promoció Econòmica. Té l’objectiu de 
ser una eina de consulta pràctica, dinàmica i interactiva, on es recullen els esdeveniments firals que 
es desenvolupen anualment als municipis de la plana de Lleida, Pirineu i l’Aran. 

Pel que fa al format, és molt senzill i pràctic per a l’usuari. S’hi poden consultar les fires mitjançant 
quatre cercadors: activitat o àmbit (alimentària-gastronòmica, artesania-activitat artística, 
agrícola-ramadera, comerç i serveis, recreació històrica-tradicions, multisectorial i altres); data de 
l’esdeveniment; municipi on es desenvolupa i comarca.

La guia disposa d’un mapa amb geolocalitzacions, per tal de cercar l’activitat firal en els municipis 
de la demarcació. Així mateix, cada esdeveniment està senyalitzat amb una icona que fa referència 
a les diferents tipologies firals. 

La informació de cada fira es resumeix en una fitxa molt clara i pràctica, amb les dades bàsiques 
–sinopsi, data, lloc on es desenvolupa, telèfons, web, etc.– i fotografia de cada esdeveniment.

De les 157 fires seleccionades, per sectors, destacà la celebració de 49 activitats relacionades amb 
el camp de l’artesania i les activitats artístiques, les agroalimentàries i gastronòmiques (46), 
agrícoles i ramaderes (14), multisectorials (6), o les de recreació històrica i tradicions (9), entre 
d’altres.

La imprevisibilitat i  incertitud de la situació generada per la COVID-19 va suposar no poder iniciar la 
presencialitat de les fires fins al segon semestre, podent-se realitzar finalment al voltant de 80 de les 
157 previstes per a aquest any 2021.
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6.3 CAMPANYA ‘TINC SORT DE SENTIR-TE A PROP’

Durant el marc de la 148a edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa i 40è Saló de 
l’Automòbil, la Diputació de Lleida va donar a conèixer els detalls del rellançament de la campanya 
institucional ‘Tinc sort de tenir-te a prop’, que ara s’adapta a la nova situació renovant l’eslògan, 
que serà ‘Tinc sort de sentir-te a prop’.

La presentació, celebrada a l’estand de la Diputació, ha anat a càrrec del diputat Carles Gibert, 
vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, que ha estat 
acompanyat d’alguns dels protagonistes de la primera campanya, com ara Gemma Capell, 
consumidora de Golmés; i Montse i Albert Balsells, de l’empresa tèxtil John Fil, de l’Espluga Calba.

Aquesta campanya que ara es reactiva es va posar en marxa ara fa tot just un any amb l’objectiu 
d’impulsar l’economia de proximitat de les pimes de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran en el marc de la crisi 
esdevinguda arran de la pandèmia de la Covid-19. Carles Gibert ho ha recordat en explicar que, 
durant el confinament, la ciutadania va tenir a prop comerciants, productors i restauradors que, tot i 
les dificultats, “van continuar donant servei i garantint que no ens faltés de res”. Aquest va ser el punt 
de partida de la campanya que, sota el lema ‘Tinc sort de tenir-te a prop’, la Diputació de Lleida, a 
través del Patronat de Promoció Econòmica, va posar en marxa en aquell moment.

Aquella campanya va posar en valor l’economia de proximitat. Una campanya on les cares visibles 
van ser persones amb noms i cognoms que regentaven negocis de diferents sectors de la 
demarcació de Lleida i que, després de l’experiència, coincideixen a assenyalar que el lema ‘Tinc 
sort de tenir-te a prop’ els ha permès ser més visibles a les xarxes socials, fet que ha propiciat un 
augment de les visites a les seves pàgines web i que ha activat les vendes i les comandes.

6.4 XARXA BARRIS ANTICS

A partir del mes de juny, els municipis de Balaguer, Cervera, Cervià de les Garrigues, Juneda, les 
Borges Blanques, Lleida, Solsona, Torres de Segre i Tremp van organitzar l‘11a campanya 
conjunta de dinamització comercial i territorial de la Xarxa de Barris Antics amb Projectes, 
que aglutina 32 municipis de tot Catalunya.

Gràcies a la millora en els indicadors de la Covid-19 que permeten la mobilitat i la reobertura de 
comerços, la campanya recupera les seves dates habituals a les portes de l’estiu. Aquests municipis 
tenen el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el seu objectiu és 
treballar en xarxa i de forma col·laborativa per dur a terme accions conjuntes en el marc de la 
promoció del petit comerç – a bastament estès per tot el territori català com a model econòmic 
tradicional i familiar – i ensenyar i explicar la riquesa cultural i patrimonial de cadascun dels 
municipis participants.
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6.5 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

6.5.1. SUPORT ALS PLANS DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Des del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, s’ha donat suport als tècnics de 
reactivació socioeconòmica dels consells comarcals de tota la demarcació amb l’objectiu de cocrear 
accions compartides que es poguessin incorporar en els seus respectius plans de reactivació.
 
Arran del treball col·laboratiu, s’han creat i implementat uns projectes anomenats Projectes 
Compartits de Reactivació Transformadora (PCRT) perquè són projectes que neixen de l’estratègia 
d’agendes compartides de la Diputació de Lleida i que tenen per objectiu fomentar la realització 
d’actuacions coordinades entre les diferents administracions de la província, conjuntament amb els 
plans de reactivació socioeconòmica derivats de la Covid-19, i l’estratègia per a la transformació 
econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran (2020-2027). Es tracta, doncs, d’aprofitar els 
recursos tècnics disponibles a partir dels plans de reactivació per promoure actuacions conjuntes 
que, més enllà de pal·liar els impactes de la pandèmia, assentin les bases per fer efectiva la 
transformació que impulsa el territori, Catalunya i també la Unió Europea.

Així doncs, es van establir dos grups de treball, un per a les comarques del Pirineu, Solsonès i Aran 
i l’altre per a les comarques de Ponent, per tal d’oferir les condicions idònies per crear sinergies 
col·laboratives. Durant la primera sessió es va realitzar un exercici participatiu per detectar la 
priorització d’oportunitats en aquests territoris tal com es veu als gràfics següents:
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A partir d’aquí, es va decidir que ambdós territoris treballarien l’àmbit de la digitalització de les 
empreses. Així, tant a les comarques del Pirineu, Solsonès i Aran com a les comarques de Ponent 
es va apostar per millorar les capacitats digitals del teixit empresarial. En el cas de les comarques 
del Pirineu es va engegar una acció formativa anomenada “Mentoria de negocis digitals” i una 
plataforma digital de difusió de l’oferta formativa no reglada anomenada APiA Solsonès. I a les 
comarques de Ponent, es va iniciar el projecte de suport a la transformació digital de les 
empreses de Ponent a partir d’itineraris de formació adequats a les necessitats digitals actuals de 
les empreses.

En relació amb la Plataforma compartida d’accions formatives, no reglades, a l’Alt Pirineu, 
l’Aran i el Solsonès anomenada “Formacions APiA i Solsonès”, es va aconseguir que les 
accions formatives es puguin compartir de manera que es puguin estalviar recursos i, al mateix 
temps, incrementar la participació a aquestes formacions. A continuació, es mostra una imatge 
d’aquesta plataforma gratuïta que gestionen directament els tècnics de promoció econòmica dels 
diferents consells comarcals implicats. Es van redactar dos protocols per a la correcta gestió de 
l’eina, tant a nivell intern com a nivell extern per a totes les empreses de l’àmbit formatiu adherides.
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Arran de l’acompanyament per part del Patronat de Promoció Econòmica als tècnics de reactivació 
socioconòmica a les comarques del nord, es va aconseguir impulsar una acció formativa dirigida 
a millorar el rendiment de les webs de les empreses participants d’aquestes comarques titulada 
“Mentoria de negocis digitals”. Hi van participar una quinzena d’empreses de les comarques 
pirinenques amb l’objectiu de millorar els seus negocis digitals. La despesa d’aquesta acció va ser 
cofinançada pel Patronat de Promoció Econòmica amb un import de 5.687,06 €.

Pel que fa al PCRT Suport a la transformació digital de les empreses de Ponent impulsat a les 
comarques de Ponent anomenat ‘Fes el salt al digital’, va tenir una despesa de 3.630 € a càrrec del 
Patronat. Primer es va realitzar una diagnosi per detectar les necessitats de les empreses en l’àmbit 
digital i, a posteriori, es van realitzar algunes accions formatives per donar resposta a aquestes 
necessitats. Concretament, es van formar una trentena d’empreses de Ponent amb l’acció ‘Crea la 
web de l’empresa en wordpress’ amb un cost de 890 € i el mes de gener de 2022 es van realizar 
diverses accions formatives sobre xarxes socials (Facebook amb 27 participants, Instagram amb 41 
participants i Google My Business amb 38 empreses participants), amb un cost de 900 € a càrrec 
del Patronat.

Imatge del cartell de l’acció formativa
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Cartell de la campanya de suport a la 
transformació digital de les empreses de Ponent



6.5.2. FORMACIÓ TÈCNICS

Al llarg de l’any 2021 es van dur a terme tot un seguit d’accions formatives, en modalitat de 
videoconferència, dins del Pla Agrupat de Formació Contínua AFEDAP 2021, promogut per 
l’Associació Catalana de Municipis i el Patronat de Promoció Econòmica, amb l’objectiu de crear una 
“comunitat” de personal tècnic que sigui l’embrió dels usuaris de la plataforma per al 
desenvolupament de l’Agenda compartida, fomentant el treball col·laboratiu. 

Es van programar les següent 8 accions, que van suposar un total de 48 hores lectives i 212 
alumnes inscrits, amb una mitjana de satisfacció de 3,8 / 5.

MARÇ

 

ABRIL
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Nom

COM FOMENTAR 
EL NETWORKING
EN UN TERRITORI

Formador

Jepi Alberti

Data

24 març

Durada

4 h

Inscrits

24

Avaluació
general

3,19

Objectiu general: donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu a disposició de les entitats de 
Catalunya.
Objectius específics:
1- Oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes per accedir-hi.
2- Augmentar la capacitació dels governs locals per incrementar l’accés al finançament europeu.
3- Preparar els governs i les administracions locals de Catalunya per a la nova generació de fons europeus 
2021-2027.

Objectiu general: proporcionar coneixements i eines per fomentar el networking i l’organització 
d’esdeveniments.
Objectius específics:
1- Aprendre com fomentar entre persones emprenedores i empreses del territori.
2- Aprendre com organitzar una acció de networking, les seves variants sota diferents circumstàncies.
3- Aprendre a fomentar la col·laboració entre municipis i els usuaris dels diferents centres.
4- Aprendre bones pràctiques per generar networking.

Nom

SEMINARI SOBRE 
FONS EUROPEUS

Formador

Conxita Font

Data

Del 14 abril al
16 setembre

Durada

8 h

Inscrits

61

Avaluació
general

4,34



MAIG

 

JUNY

JULIOL

101

6. DESENVOLUPAMENT LOCAL

Nom

IDENTIFICAR I DESENVOLUPAR
CADENES DE VALOR DE NEGOCIS

EN ÀMBITS MUNICIPALS

Formador

Clúster 
Development

Data

26 maig al
9 de juny

Durada

8 h

Inscrits

24

Avaluació
general

4

Nom

COM CONSTRUIR UN PLA 
D’ACCIÓ PÚBLIC-PRIVAT

AMB IMPACTE: CAS PRÀCTIC

Formador

Clúster 
Development

Data

23 juny

Durada

4 h

Inscrits

34

Avaluació
general

4

Nom

JORNADA DE
TRANSFERÈNCIA

DE BONES PRÀCTIQUES

Formador

Experiències
compartides

Data

7 juliol

Durada

4 h

Nº Inscrits

20

Avaluació
general

3,89

Objectiu general: proporcionar les habilitats i els coneixements necessaris per poder desenvolupar de forma 
més eficient i innovadora la dinamització socioeconòmica del territori.

Objectius específics:
1- Identificar les cadenes de valor de negoci que tenen al seu territori.
2- Entendre els reptes d’aquestes cadenes i veure exemples de com treballar-ho.

Objectiu general: presentar algunes eines, models i exemples d’accions que permeten anar dels reptes a 
l’acció coordinada amb diferents agents per tenir impacte en el desenvolupament econòmic del territori.

Objectiu general: espai de trobada per intercanviar coneixements i aprofitar l’oportunitat que dona compartir 
experiències de manera conjunta per reflexionar i aprendre dels altres.



SETEMBRE

 

OCTUBRE
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Nom

EINES PER LA PLANIFICACIÓ,
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

DE PROJECTES

Formador

Rosa
Florensa

Data

30
setembre

Durada

4 h

Inscrits

27

Avaluació
general

3,79

Nom

LA PROSPECTIVA PER
ANTICIPAR I PLANIFICAR

EN L’ÀMBIT LOCAL

Formador

Jordi
Serra

Data

Del 13 al 
27 oct.

Durada

8 h

Inscrits

18

Avaluació
general

3,8

Objectiu general: capacitar professionals que participin o vulguin participar en la planificació, el disseny i la 
gestió de projectes.

Objectius específics:
1- Adquirir una visió global sobre la gestió de projectes.
2- Identificar els aspectes principals de la planificació i la gestió.
3- Conèixer diferents tècniques i eines per a la gestió de projectes.

Objectiu general: adquirir coneixements, habilitats, conceptes i recursos d’utilitat per a la planificació 
estratègica dels territoris.

Objectius específics:
1- Debatre la relació entre planificació i prospectiva.
2- Conèixer eines bàsiques de prospectiva per al desenvolupament local.
3- Analitzar models prospectius per a pobles, ciutats i territoris que puguin ser d’interès per als municipis.



6.6. REUNIONS D’INTERCANVI DE CONEIXEMENT ENTRE TÈCNICS 
REFERENTS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DELS CONSELLS 
COMARCALS I EL PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Es posa a disposició dels tècnics referents de Promoció Econòmica dels consells comarcals de tota 
la demarcació un espai per poder compartir coneixement i intercanviar informació de valor de 
desenvolupament local. L’objectiu és crear un espai per compartir reptes comuns i afavorir la 
generació de sinergies col·laboratives que impulsin la cocreació de solucions de forma conjunta.

Aquests espais permeten mantenir informada a tota la xarxa de tècnics de tot allò que promou el 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i sobretot serveixen per recollir les 
inquietuds i les necessitats dels tècnics del territori en relació amb la promoció econòmica del 
territori. 

Durant el 2021, es van començar a realitzar trobades bimensuals. La primera va ser presencial a la 
seu de la Diputació de Lleida el 21 d’octubre amb 14 assistents que representaven 10 Consells 
Comarcals, el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Lleida. 

La segona va ser el 16 de desembre, amb 15 participants que representaven 11 consells comarcals, 
el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Lleida.

Per tant, des del Patronat de Promoció Econòmica es consolida aquest espai de trobada i de 
coordinació entre els diferents tècnics de cada comarca que treballen en l’àmbit de la promoció 
econòmica i el desenvolupament econòmic local.

103

6. DESENVOLUPAMENT LOCAL



El Patronat de Promoció Econòmica participa activament en diferents accions que tinguin com a 
objectiu donar suport al desenvolupament empresarial de les comarques de Lleida, com l’àrea 5G 
de Lleida, l’organització d’accions formatives i dinàmiques amb els diferents agents de promoció 
econòmica o diferents estudis sobre la realitat empresarial de les nostres comarques.

6.7. ÀREES 5G DE LES TERRES DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN

L’Àrea 5G de Terres de Ponent és una proposta impulsada per la Diputació de Lleida, Generalitat de 
Catalunya, la  Mobile World Capital Barcelona, Fundació i2CAT, Cambra de Comerç de Lleida i 
Paeria de Lleida.

Concretament, la instal·lació d’una infraestructura específica indoor per a l’impuls d’aquesta 
tecnologia a la Cambra de Comerç de Lleida. Aquesta infraestructura singular està situada a la seu 
de la Cambra i donarà cobertura a la mateixa institució, a l’estació de l’AVE i a ubicacions contigües, 
com ara el Centre de Convencions. L’impacte de la iniciativa tindrà incidència en el teixit econòmic i 
social de la zona, fomentant la innovació i la dinamització econòmica.

L’edifici de la Cambra de Comerç serà el centre neuràlgic de les activitats d’aquesta Àrea 5G. A la 
tercera planta s’hi habilitarà un espai polivalent, on hi haurà un laboratori 5G i on es realitzaran 
workshops, presentacions i formacions en l’àmbit de la connectivitat intel·ligent. Perquè això sigui 
possible es farà una inversió en la infraestructura indoor de 5G, que possibilitarà que des del 
laboratori es pugui accedir a la xarxa interna per modificar paràmetres avançats de 5G.

L’Àrea 5G de Terres de Ponent té l’objectiu d’iniciar el projecte Lleida ON d’implantació de tecnologia 
5G que permeti la creació de serveis digitals de valor afegit que es puguin estendre per les Terres 
de Ponent. La infraestructura instal·lada ha de servir de base per a l’expansió territorial de la 
iniciativa a través del desplegament d’infraestructures 5G i el desenvolupament de solucions i 
serveis finalistes sobre aquesta tecnologia que permetin la digitalització sostenible del territori.

La connectivitat 5G per aquesta àrea vol centrar l’esforç en l’impuls de determinats sectors que 
puguin ser pal de paller per al posterior desplegament per al conjunt de les terres de Lleida, atenent 
a les seves necessitats socials i econòmiques. Aquests sectors estratègics són l’agroalimentari, el 
ramader i el de la sanitat animal i el de gestió i provisió de recursos hídrics, així com tots els que fan 
referència a les ciutats intel·ligents: comerç, logística, eficiència energètica, sostenibilitat i nous 
models de ciutat.

Les particularitats de Lleida la converteixen en una localització ideal per demostrar com la tecnologia 
5G pot facilitar el seu desenvolupament econòmic i social. Aquestes particulars són que es tracta 
d’una ciutat interior, amb condicions climàtiques dures, alta presència de migració estacional i no 
estacional, universitat pròpia, centres de rellevància tant hospitalaris com tecnològics i 
d’investigació, bones comunicacions, mobilitat no extrema, equidistància amb una gran àrea 
metropolitana i ciutats d’entorn marítim i ciutats d’interior, recinte firal i ecosistema turístic de gran 
potencial econòmic.
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6.8. POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

En l’àmbit de la promoció i dinamització empresarial, la denominació dels espais que acullen de 
manera intensiva activitats econòmiques més emprada és la de polígon d’activitat econòmica (PAE). 
Entenem un PAE com una “zona destinada específicament a la instal·lació de tot tipus d’activitats 
econòmiques, delimitada i qualificada en el planejament urbanístic per a aquests usos i dotada de 
subministraments, de determinades infraestructures i de serveis estratègics adreçats a la millora de 
la competitivitat de les empreses que s’hi ubiquen”.

Des del punt de vista de la promoció econòmica local, el sòl dels PAE de la demarcació de Lleida és 
un dels actius més importants de casa nostra, tant per la seva generació de riquesa com per la seva 
contribució a la cohesió social. Les condicions en les quals es troben els PAE poden estimular -o 
limitar- la competitivitat d’aquelles empreses que hi estan instal·lades.

La política de promoció de polígons d’activitat econòmica forma part d’una estratègia més àmplia de 
promoció, captació i retenció de les inversions productives dins la demarcació de Lleida.  El Patronat 
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, conscient de la importància que juguen aquests 
polígons en el desenvolupament econòmic local, vol consolidar, mantenir i promocionar la situació 
dels polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Lleida, i contribuir a dinamitzar-los com a 
veritable actor econòmic que genera llocs de treball, així com captar noves inversions i donar 
confiança a les empreses que aposten per la nostra demarcació.

La dinamització de les àrees i polígons d’activitat econòmica esdevé un motor econòmic i de creació 
d’ocupació. És important donar-los a conèixer, sobretot als grups empresarials i a aquelles persones 
que veuen oportunitats d’inversió en el nostre territori.

En aquest sentit, l’any 2021 s’han dut a terme dues actuacions importants en l’àmbit de la promoció 
i divulgació dels PAE de la demarcació de Lleida:

1) Posada en marxa d’un cercador de polígons d’activitat econòmica. Aquest cercador conté la 
informació necessària per posar en valor el sòl i el sostre per a activitats econòmiques de la 
demarcació de Lleida. S’hi pot trobar tota la informació recollida per la Diputació de Lleida en 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i les altres diputacions catalanes per a l’actualització 
del Sistema d’informació de Polígons d’Activitat Econòmica de Catalunya (SIPAE). Conté la 
informació georeferenciada del SIPAE, consistent en la compilació de dades urbanístiques, de 
serveis, d’activitats i d’infraestructures relatives als polígons d’activitat econòmica. S’hi mostren els 
polígons d’activitat econòmica amb una superfície superior a les 0,5 ha. Es pot veure la seva situació 
en el mapa mitjançant cartografia SITMUN.

Es pot trobar a: https://promocioeconomica.cat/poligons-industrials/
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2) Actualització del sòl industrial en ús però no desenvolupat, i de la reserva de sòl per a usos 
d’activitat econòmica. A la demarcació de Lleida hi ha 125 pobles amb sòl no desenvolupat per a 
ús industrial, amb un total de 278 parcel·les. Un cop feta l’actualització d’aquesta base de dades de 
sòl no desenvolupat, 19 municipis han manifestat que tenen previst desenvolupar un total de 25 
parcel·les de la seva reserva de sòl fins a finals de 2024. Cal tenir en compte, però, que aquestes 
parcel·les, tot i tenir disponibilitat, la seva ocupació no pot ser immediata si prèviament no es 
desenvolupa el sòl de forma correcta. Això és important quan es pensa en captació d’inversions o 
empreses per ubicar-les en aquestes parcel·les.
El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida es planteja fer actualitzacions regulars 
de la informació continguda al cercador de polígons. Aquestes actualitzacions també serviran per 
incorporar a la base de dades la informació dels polígons d’activitat econòmica que a hores d’ara no 
hi consta. La informació del SIPAE continguda a la plataforma web s’anirà actualitzant a mesura que 
els ajuntaments que encara no han aportat informació dels seus polígons la vagin comunicant.
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Per tal de difondre i donar a conèixer les actuacions que la Diputació de Lleida porta a terme per 
impulsar la promoció econòmica, l’emprenedoria i l’empresa, al conjunt de municipis, consells 
comarcals, entitats i societat en general, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida porta a terme diverses accions de relació amb els mitjans de comunicació.

En aquestes actuacions s’inclouen:

• Campanyes, programes i projectes (TV, ràdio, diaris i revistes especialitzades)
• Canals de comunicació
• Comunicació offline i online
• Participació en informatius i programes de ràdio i televisió
• Xarxes socials
• Creació de material propi 

7.1. CAMPANYES, PROGRAMES I PROJECTES (TV, RÀDIO, DIARIS I 
REVISTES ESPECIALITZADES) 

Amb l’objectiu de contribuir a impulsar l’economia de proximitat de les Terres de Lleida Pirineu i 
l’Aran, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha engegat diverses 
campanyes com: 
 
• ‘Tinc sort de sentir-te a prop’
• Impuls de la xarxa ‘Aliments del territori i tu’: tasca de suport i promoció als ens locals del territori, 
amb l’objectiu de donar a conèixer els aliments locals i de qualitat del nostre territori.
• ‘Mengem Garrigues’
• ‘Artistes amb tractor’
• Col·laboració amb la Fundació Xarxa de Barris Antics amb Projectes, amb la campanya ‘Compra i 
descobreix Catalunya’.   
• ‘Fes el Salt al Digital’

7.2. CANALS DE COMUNICACIÓ

La web promocioeconomica.cat inclou la informació dels serveis, programes i activitats que es 
desenvolupen des del Patronat, dels qals també es fa difusió mitjançant els perfils socials existents. 
Una eina d’informació i consulta adreçada al conjunt de municipis, consells comarcals, entitats i 
societat en general.
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7.3. COMUNICACIÓ OFFLINE I ONLINE

Així, es fan actuacions i es prepara material de difusió per informar a través dels mitjans de 
comunicació de premsa escrita, mitjans audiovisuals i mitjans online, on el Patronat de Promoció 
Econòmica apareix regularment.

7.4. PARTICIPACIÓ EN INFORMATIUS I PROGRAMES DE RÀDIO I 
TELEVISIÓ

Les activitats del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida són recollides 
habitualment per mitjans de TV i ràdio que cobreixen els actes, presentacions o jornades que es 
desenvolupen. A més, a través de GLOBALLEIDA, l’Àrea d’Emprenedoria i Empresa del Patronat, 
es promou la participació d’emprenedors de la Xarxa d’Empreses Innovadores o d’empresaris que 
participen en programes de l’entitat per fomentar la seva capacitat de comunicar en presentar els 
seus projectes i, al mateix temps, explicar l’activitat de GLOBALLEIDA a través de la seva 
experiència.

Participar en els diferents mitjans de comunicació facilita al Patronat de Promoció Econòmica donar 
a conèixer la institució, la seva filosofia, el seu model de gestió i les activitats i programes que 
s’organitzen, es gestionen i es dinamitzen, així com connectar, cohesionar i mantenir activa la 
comunicació amb els ens locals, entitats i teixit empresarial del conjunt del territori, entitats de 
promoció econòmica, institucions i emprenedors, fent-les protagonistes en el dia a dia del Patronat.

7.5. XARXES SOCIALS

També a través de les xarxes socials, com a vies de comunicació més dinàmiques i participatives, 
es difonen i es donen a conèixer els diferents programes, activitats i serveis a un nombre més elevat 
de persones.

Notes de premsa: 179

Twitter: 802 seguidors

Facebook: 599 seguidors

Instagram: 566 seguidors

Canal de Youtube: 26 vídeos amb 2.948 visualitzacions

LINKEDIN Globalleida: 4.638 seguidors

FLICKR: 1.666 fotos amb 115.312 visualitzacions
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7.6. WEB

Durant l’any 2021, des del Patronat de Promoció Econòmica, s’ha actualitzat la web de 
promocioeconomica.cat, amb una nova interfície més atractiva per a l’usuari.

A més a més, també es gestionen les webs d’‘Aliments del territori’ (alimentsdelterritori.cat), la de 
Transformació Econòmica (transformacioeconomica.cat), la web DUS5000 que es pot trobar dins 
del web de Transformació Econòmica (transformacioeconomica.cat/dus5000), la de Globalleida, 
Àrea d’Emprenedoria i Empresa del Patronat (globalleida.org), i els diferents portals web dels 
projectes europeus que es gestionen des del Patronat, com PECT Bosc (pectbosc.cat), PECT 
Porcí (pectporci.cat), Agrobiofood b.Ponent (promocioeconomica.cat/pect-agrobiofood) i el 
Green&Circular b.ponent (promocioeconomica.cat/pect-green-circular).

També, dins del portal web del Patronat, es pot accedir a una web de la Guia de Fires, on es poden 
consultar els certàmens i esdeveniments firals del territori que se celebren durant l’any 
(guiadefires.cat) i un cercador de consulta dels polígons d’activitat econòmica de la demarcació de 
Lleida (promocioeconomica.cat/poligons-industrials).

7.7. CREACIÓ DE MATERIAL PROPI

Des del Patronat, hem creat el nostre propi material gràfic. Alguns dels recursos comunicatius són:

- Anuncis en premsa dels diferents projectes gestionats al Patronat.
- Disseny d’estands per les fires del territori en les quals és present la Diputació de Lleida.
- Roll-ups personalitzats de Transformació Econòmica.
- Fulletons i díptics de jornades.
- Creació audiovisual de les principals activitats del Patronat.
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Anuncis en premsa
Material propi
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Disseny estands
Material propi
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Roll-ups
Material propi
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Fulletons i gràfics
Material propi
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Audiovisual
Material propi


