
 11 Grups d’Acció Local (GAL) a Catalunya
 Representem el 73% del territori de Catalunya, el 10% de la població total, el

59% dels municipis catalans i una densitat mitja en la zona Leader de 32,7
habitants per km2.

 GAL3: Associació Leader Ripollès Ges Bisaura: és una entitat sense afany de
lucre que té per objectiu principal treballar per la mitigació i l’adaptació al canvi
climàtic i fomentar l’economia circular.

 GAL5: Consorci Alt Urgell Cerdanya : té com a objectiu general la dinamització
econòmica de l'Alt Urgell i Cerdanya a partir dels seus recursos endògens,
especialment els recursos agroalimentaris, agrícoles i ramaders, els recursos
forestals, el patrimoni natural, el patrimoni cultural i tots els elements que en
defineixen la identitat i n'afavoreixen la cooperació territorial..

 GAL7: Associació Leader Ponent: és una associació sense ànim de lucre que té
l'objectiu de promoure i donar suport a activitats que garanteixin el
desenvolupament econòmic sostenible a les zones rurals compreses per les
comarques del Pla d'Urgell, les Garrigues, l'Urgell i el Segrià sud



GAL3: GESTIÓ DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS

 Crisi climàtica fa necessària i urgent la transició energètica

 Les Comunitats Locals d’Energia (CLE) són una figura clau que
ajudarà a potenciar l’autoconsum i serà clau per afrontar els
canvis que en matèria de transició energètica han d’esdevenir.
Es considera una innovació en el sector energètic.

 La gestió de comunitats locals d’energia (CLE) requereix d’un
perfil molt especialitzat en anàlisi de dades, coneixement de les 
energies renovables i comptabilitat i gestió de subministres 
energètics



GAL 5: GESTIÓ DE PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I RURAL

 Despoblació és una problemática endèmica dels territoris rurals

 La pèrdua de talent representa un obstacle pel desenvolupament

econòmic, per la competitivitat i per la fixació de població

 El perfil creat és d’un tècnic especialista en repoblació amb l’objectiu

de dissenyar, planificar i impulsar projectes de desenvolupament rural 

potenciant la participació i la iniciativa dels actors de cada municipi en 

funció de les microrealitats



GAL 7: DINAMITZACIÓ DE PROJECTES AGROALIMENTARIS I 

DESENVOLUPAMENT RURAL
 Producte agroalimentari és un recurs endogen identitari del territori: genera economia

directa i indirecta, contribueix a estructurar els paisatges i conforma el substrat per a moltes
altres activitats econòmiques i culturals.

 La majoria d’entitats del territori rural incorporen a les seves estratègies el suport, la
dinamització i la promoció del sector agroalimentari.

 Augment dels col·lectius que es formen per a promocionar i comercialitzar conjuntament els
seus productes.

 Necessitat de disposar de persones que tinguin la capacitat i el coneixement de coordinar i 
gestionar accions i projectes dins aquest àmbit.


