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desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del 
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1. Antecedents i Introducció 

En el període anterior es va detectar com a debilitat dels territoris rurals la manca de 

vocacions emprenedores. 

 

En data 27 de novembre de 2017, es va aprovar la  resolució de presidència núm 

34/2017 on la presidenta del Consorci GAL Noguera-Segrià Nord,  va disposar presentar 

i executar com a grup participant en el projecte Territori Talent i coordinador coordinador 

el Projecte de Cooperació “Fer.Cat: Ensenyant a emprendre a les escoles rurals”. 

 

En data 30/11/2017, el Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya, en la seva condició de grup 

coordinador i en representació de la resta de grups cooperants, va presentar al 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural una sol·licitud 

d’ajut econòmic per a la realització del projecte “Territori Talent” ORDRE ARP/224/2016, 

de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al 

desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en 

el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 

19.03.01).  

 

RESOLUCIÓ ARP/2559/2017, de 25 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts per al 

desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en 

el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 

19.03.01) corresponents a l'any 2017. 

 

Per executar el projecte l’any 2020 es tenen en compte les següents regulacions: 

 

• ORDRE ARP/69/2019, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 

dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció 

local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de 

Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). 

 

• RESOLUCIÓ ARP/1120/2019, de 16 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts 

per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de 

Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 

2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2019 (ref. BDNS 452090). 

 

En aquest període 2014-2020, per a la implementació dels projectes de Territori de 

Talent en el qual s’inclou el projecte Futurs Emprenedors Rurals, el GAL Noguera Segrià 
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Nord (GAL 8) disposa de 43.860,00 euros per a l’any 2020 i 47.395,79 euros per a l’any 

2021. 

  

El projecte FER.Cat, té com a objectiu estratègic despertar el talent emprenedor entre 

els més joves mentre s'estan formant en l'entorn rural, treballant la seva creativitat i la 

seva capacitat d'innovar, fomentant la confiança en ells mateixos, el pensament crític i la 

capacitat de resoldre problemes concrets. Per tal de facilitar que aprenguin a cercar 

oportunitats i aprofitar els recursos que els ofereix el món rural. 
 

FER.cat té com a públic objectiu els alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària i el trobem  

disponible en diversos idiomes; català, castellà, anglès, aranès i estonià.  

 

“Ser emprenedor no és una professió, sinó una manera de FER.” 

 

Per fomentar l’emprenedoria entre els més joves, el Projecte FER juga amb els 

paral·lelismes entre els ruscos i les zones rurals per explicar la importància de la població 

rural per a la societat, com la de les abelles per a la biodiversitat.  També pretén positivar 

la visió dels territoris rurals dels més petits i les seves oportunitats a partir d’exemples 

d’emprenedors i emprenedores locals de cada territori, que lluny de ser grans inventors, 

han sabut aprofitar-ne els seus avantatges. 

2.  Gal Coordinador: Consorci Grup d’Acció Local 

Noguera Segrià Nord 

El Grup coordinador d'aquest projecte és el Consorci GAL Noguera Segrià Nord, que 

actua a tota la comarca de la Noguera i als següents municipis del Segrià: Alfarràs, 

Almenar, Alguaire, La portella, Corbins i Vilanova de la Barca. 

La seu social és la Plaça Unió Catalanista 1 de Balaguer i amb contacte al 973 44 89 33 

i al leader@noguerasegrianord.cat 

Es tracta d'un consorci format per 30 membres amb composició de 13  administracions 

públiques i 17 entitats del territori.  

El Consorci té com a finalitat l’aplicació d’estratègies de desenvolupament local i la 

realització de qualsevol actuació necessària per a impulsar la promoció econòmica i 

social dels municipis del seu territori. 
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En base a l'estratègia aprovada pel Grup per a aquest període els objectius principals 

són: 

• Fomentar la creació i la consolidació d'empreses en el territori. 

• Dinamització del turisme 

• Promoure la transformació i comercialització del producte agroalimentari. 

• Implicació de la joventut en el desenvolupament territorial. Reton de joves al món 

rural.  

• Generar autoestima pel territori, donar-li valor i fer aflorar totes les seves 

potencialitats, donar-les a conèixer i convertir-les en motor de dinamització. 

L’eix sobre el qual es desenvolupa l’estratègia del Consorci GAL Noguera Segrià Nord 

és el de promoure una cultura basada en la valoració dels propis recursos, la seva gent 

i les seves oportunitats.  

2.1    Grup GALS catalans socis 

Els Gal’s participants són: 

o Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 

o Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 

o Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya 

o Consorci per al Desenvopament del Baix Ebre i Montsià 

o Associació Leader de Ponent 

o Consorci Leader Pirineu Occidental 

o Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques 

o Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 

 

Associació per la Gestió del Programa Leader 

Ripollès Ges Bisaura 

NIF: G55011100 

Seu: Ripoll (Ripollès), al c/ Joan Miró, 2-4 Pol. Ind. 

els Pintors. Codi postal 17500 
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Consorci Leader de Desenvolupament Rural del 

Camp 

NIF: P4300063G 

Seu: Montblanc (Conca de Barberà) al c/ Daroca, 1. 

Codi postal 43400 

 

 

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 

NIF: P2500092H 

Seu: La Seu d’Urgell (Alt Urgell), al Passeig Joan 

Brudieu, 15. Codi postal 25700. 
 

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 

Montsià 

NIF: P4300064E 

Seu: Tortosa (Baix Ebre), al c/ Barcelona,152    Codi 

postal 43500  

Associació Leader de Ponent 

NIF: G25791245 

Seu: Mollerussa (Pla d’Urgell), al c/ Prat de la Riba, 

1. Codi postal 25230. 

 

 

Consorci Leader Pirineu Occidental 

NIF: P2500094D 

Seu: Tremp (Pallars Jussà), al c/ Pau Casals, 14 

baixos. Codi postal 25620. 

  

Consorci per al Desenvolupament de la 

Catalunya Central 

NIF: G25674144 

Seu: Solsona (Solsonès), al Passeig Jaume Balmes, 

3. Codi postal 25200. 

 

 

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 

Socioeconòmiques 

NIF: Q9350014H 

Seu: Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), a la Plaça Sant 

Roc, 2. Codi postal 43740. 

 

 



FER.CAT: Ensenyant a emprendre a les escoles del món rural                                    

 

8 

                            

 

2.2.  Grup GAL internacional soci 

o GAL Piepsi-Alutaguse (Estònia)  

El GAL estonià GAL Piepsi-Alutarguse al setembre del 2016  va signar un conveni 

de col·laboració amb el GAL Noguera Segrià Nord, per tal de demanar un 

projecte de cooperació a la seva autoritat de gestió i implementar el projecte en 

les tres properes anualitats. 

En l’actualitat, algunes escoles d’Estònia encara implementen FER a l’aula. 

3. Justificació 

Les iniciatives del món rural necessiten gent emprenedora, ja sigui com a empresaris 

o com a treballadors, perquè aquestes iniciatives siguin sostenibles en el temps i 

puguin contribuir a potenciar el territori, i així les empreses que s'ubiquen en ell. 

Propiciar que en el món rural hi hagi empreses i llocs de treball es un fre al 

despoblament que hi ha en l'actualitat.  

 

L'esperit emprenedor hauria d'estar present en tots els habitants del món rural, ja 

que difícilment en el món rural hi haurà grans sectors d'activitat amb grans empreses 

que ocupin la major part de la població, sinó que serà la suma de moltes iniciatives i 

la col·laboració i la creació de sinergies entre elles, el que crearà una economia viable 

i sostenible en el temps. Així es convenient que la metodologia contribueixi a la 

creació de xarxa i sentiment de comunitat.  

 

Els infants que viuen i s'eduquen en el món rural, veuen com cada cop hi ha més 

població que no es queda al territori i que els joves, en els que es volen emmirallar, 

marxen per formar-se i no retornen.  

 

Elaborar un projecte d'emprenedoria amb les escoles rurals, per tal de despertar el 

talent emprenedor, la creativitat i la curiositat per les oportunitats que genera el món 

rural als alumnes de primària, pot contribuir en un futur a afrontar dos dels reptes del 

món rural: evitar el despoblament i afavorir la diversificació econòmica i un 

creixement sostenible i respectuós amb l'entorn. 
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Un dels millors moments per incorporar la cultura emprenedora com un estil de vida 

en els territoris rurals és durant la infància, ja que els més petits són més receptius 

a noves idees i maneres de fer perquè no tenen conceptes preestablerts.  

 

Permetre que els infants comencin a endinsar-se en el mon de l'emprenedoria i 

l'empresa quan encara s'estan formant en l'entorn rural, facilita que incorporin les 

oportunitats del món rural i que relacionin el món empresarial, no només en entorns 

urbans, sinó també en entorns rurals.  

 

Per treballar amb aquest col·lectiu s'ha de definir un projecte, que d'una manera 

dinàmica i divertida, els permeti incorporar d'una forma natural actituds i aptituds 

emprenedores com la creativitat, la iniciativa, la innovació, el pensament crític, la 

confiança en un mateix, etc.  

 

4. Àmbit geogràfic d'aplicació. Relació de municipis. 

❖ Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 

NIF: G55011100 

Seu: Ripoll (Ripollès), al c/ Joan Miró, 2-4 Pol. Ind. els Pintors. Codi postal 17500 

Àmbit territorial: inclou dos comarques: 

• Comarca d’Osona: Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de 

Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà. 

• Comarca del Ripollès: Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, 

Llosses, les, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, 

Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona 

de Ripollès, Vilallonga de Ter. 

 

❖ Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 

NIF: P4300063G 

Seu: Montblanc (Conca de Barberà) al c/ Daroca, 1. Codi postal 43400 

Àmbit territorial: inclou sis comarques: 

• Comarca del Alt Camp: Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, 

Figuerola del Camp, Els Garidells, La Masó, el Milà, Mont-ral, Montferri, Nulles, 

EL Pla de Santa Maria, El Pont d'Armentera, Puigpelat, Querol, La Riba, Rodonyà, 

El Rourell,, Vallmoll, Valls, Vila-rodona, Vilabella. 

http://www.idescat.cat/emex/?id=170366
http://www.idescat.cat/emex/?id=170372
http://www.idescat.cat/emex/?id=170391
http://www.idescat.cat/emex/?id=170806
http://www.idescat.cat/emex/?id=170911
http://www.idescat.cat/emex/?id=170963
http://www.idescat.cat/emex/?id=171077
http://www.idescat.cat/emex/?id=171122
http://www.idescat.cat/emex/?id=171254
http://www.idescat.cat/emex/?id=171349
http://www.idescat.cat/emex/?id=170433
http://www.idescat.cat/emex/?id=171450
http://www.idescat.cat/emex/?id=171479
http://www.idescat.cat/emex/?id=171674
http://www.idescat.cat/emex/?id=171772
http://www.idescat.cat/emex/?id=171925
http://www.idescat.cat/emex/?id=172018
http://www.idescat.cat/emex/?id=171707
http://www.idescat.cat/emex/?id=171707
http://www.idescat.cat/emex/?id=172240
http://www.idescat.cat/emex/?id=430017
http://www.idescat.cat/emex/?id=430056
http://www.idescat.cat/emex/?id=430108
http://www.idescat.cat/emex/?id=430347
http://www.idescat.cat/emex/?id=430363
http://www.idescat.cat/emex/?id=430593
http://www.idescat.cat/emex/?id=430666
http://www.idescat.cat/emex/?id=430803
http://www.idescat.cat/emex/?id=430831
http://www.idescat.cat/emex/?id=430918
http://www.idescat.cat/emex/?id=430897
http://www.idescat.cat/emex/?id=430982
http://www.idescat.cat/emex/?id=431080
http://www.idescat.cat/emex/?id=431135
http://www.idescat.cat/emex/?id=431191
http://www.idescat.cat/emex/?id=431205
http://www.idescat.cat/emex/?id=431248
http://www.idescat.cat/emex/?id=431325
http://www.idescat.cat/emex/?id=431346
http://www.idescat.cat/emex/?id=431606
http://www.idescat.cat/emex/?id=431613
http://www.idescat.cat/emex/?id=431704
http://www.idescat.cat/emex/?id=431652
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• Comarca del Baix Camp: L'Albiol, 

•  

•  L'Aleixar, Alforja, Arbolí, L'Argentera, Les Borges del Camp, Botarell, Capafonts, 

Colldejou, Duesaigües, La Febró, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, 

Riudecols, Vilanova d'Escornalbou i Vilaplana. 

• Comarca del Baix Penedès: Bonastre, Masllorenç i El Montmell. 

• Comarca de la Conca de Barberà: Barberà de la Conca, Blancafort, Conesa, 

L’Espluga de Francolí, Forès, Llorac, Montblanc, Passanant i Belltall, Les Piles, 

Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del 

Comtat, Senan, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vilanova de Prades, 

Vilaverd, Vimbodí i Poblet,  

• Comarca del Priorat: Bellmunt del Priorat, La Bisbal de Falset, Cabacés, 

Capçanes, Cornudella de Montsant, Falset, La Figuera, Gratallops, Els Guiamets, 

El Lloar, Margalef, Marçà, El Masroig, El Molar, La Morera de Montsant, Poboleda, 

Porrera, Pradell de la Teixeta, La Torre de Fontaubella, Torroja del Priorat, 

Ulldemolins, La Vilella Alta, La Vilella Baixa  

• Comarca del Tarragonès: Renau, Salomó, La Secuita i Vespella de Gaià 

 

❖ Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 

NIF: P2500092H 

Seu: La Seu d’Urgell (Alt Urgell), al Passeig Joan Brudieu, 15. Codi postal 25700. 

Àmbit territorial: inclou dues comarques: 

• Comarca de l’Alt Urgell: Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de 

Nargó, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer i Castellbò, Oliana, 

Organyà, Peramola, El Pont de Bar, Ribera d'Urgellet, La Seu d'Urgell, les Valls 

d'Aguilar, les Valls de Valira, la Vansa i Fórnols. 

• Comarca de la Cerdanya: Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de 

Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Llívia, Meranges, 

Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya, Urús. 

 

❖ Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 

NIF: P4300064E 

Seu: Tortosa (Baix Ebre), C/ Barcelona 152. Codi postal 43500. 

Àmbit territorial: inclou dues comarques: 

• Comarca del Baix Ebre: L’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, L’Ametlla de Mar, 

l'Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, El Perelló, Roquetes, Tivenys, 

Tortosa, Xerta.  

http://www.idescat.cat/emex/?id=430213
http://www.idescat.cat/emex/?id=430290
http://www.idescat.cat/emex/?id=430461
http://www.idescat.cat/emex/?id=430542
http://www.idescat.cat/emex/?id=430614
http://www.idescat.cat/emex/?id=430733
http://www.idescat.cat/emex/?id=430862
http://www.idescat.cat/emex/?id=431016
http://www.idescat.cat/emex/?id=431074
http://www.idescat.cat/emex/?id=431418
http://www.idescat.cat/emex/?id=431303
http://www.idescat.cat/emex/?id=431397
http://www.idescat.cat/emex/?id=431423
http://www.idescat.cat/emex/?id=431439
http://www.idescat.cat/emex/?id=431439
http://www.idescat.cat/emex/?id=431460
http://www.idescat.cat/emex/?id=431476
http://www.idescat.cat/emex/?id=431589
http://www.idescat.cat/emex/?id=431592
http://www.idescat.cat/emex/?id=431687
http://www.idescat.cat/emex/?id=431726
http://www.idescat.cat/emex/?id=431763
http://www.idescat.cat/emex/?id=430234
http://www.idescat.cat/emex/?id=430271
http://www.idescat.cat/emex/?id=430350
http://www.idescat.cat/emex/?id=430402
http://www.idescat.cat/emex/?id=430496
http://www.idescat.cat/emex/?id=430555
http://www.idescat.cat/emex/?id=430580
http://www.idescat.cat/emex/?id=430691
http://www.idescat.cat/emex/?id=430705
http://www.idescat.cat/emex/?id=430705
http://www.idescat.cat/emex/?id=430727
http://www.idescat.cat/emex/?id=430751
http://www.idescat.cat/emex/?id=430764
http://www.idescat.cat/emex/?id=430825
http://www.idescat.cat/emex/?id=430859
http://www.idescat.cat/emex/?id=430960
http://www.idescat.cat/emex/?id=431129
http://www.idescat.cat/emex/?id=431140
http://www.idescat.cat/emex/?id=431153
http://www.idescat.cat/emex/?id=431515
http://www.idescat.cat/emex/?id=431541
http://www.idescat.cat/emex/?id=431573
http://www.idescat.cat/emex/?id=431732
http://www.idescat.cat/emex/?id=431747
http://www.idescat.cat/emex/?id=250058
http://www.idescat.cat/emex/?id=250328
http://www.idescat.cat/emex/?id=250447
http://www.idescat.cat/emex/?id=250616
http://www.idescat.cat/emex/?id=250714
http://www.idescat.cat/emex/?id=250772
http://www.idescat.cat/emex/?id=250772
http://www.idescat.cat/emex/?id=250886
http://www.idescat.cat/emex/?id=259084
http://www.idescat.cat/emex/?id=259101
http://www.idescat.cat/emex/?id=251403
http://www.idescat.cat/emex/?id=251497
http://www.idescat.cat/emex/?id=251556
http://www.idescat.cat/emex/?id=251654
http://www.idescat.cat/emex/?id=250306
http://www.idescat.cat/emex/?id=251850
http://www.idescat.cat/emex/?id=252038
http://www.idescat.cat/emex/?id=259062
http://www.idescat.cat/emex/?id=259062
http://www.idescat.cat/emex/?id=252398
http://www.idescat.cat/emex/?id=259097
http://www.idescat.cat/emex/?id=170062
http://www.idescat.cat/emex/?id=250518
http://www.idescat.cat/emex/?id=170242
http://www.idescat.cat/emex/?id=170617
http://www.idescat.cat/emex/?id=170694
http://www.idescat.cat/emex/?id=170694
http://www.idescat.cat/emex/?id=170789
http://www.idescat.cat/emex/?id=170828
http://www.idescat.cat/emex/?id=170849
http://www.idescat.cat/emex/?id=251272
http://www.idescat.cat/emex/?id=170947
http://www.idescat.cat/emex/?id=170998
http://www.idescat.cat/emex/?id=251399
http://www.idescat.cat/emex/?id=251752
http://www.idescat.cat/emex/?id=251790
http://www.idescat.cat/emex/?id=171411
http://www.idescat.cat/emex/?id=259139
http://www.idescat.cat/emex/?id=172060
http://www.idescat.cat/emex/?id=439044
http://www.idescat.cat/emex/?id=430069
http://www.idescat.cat/emex/?id=430081
http://www.idescat.cat/emex/?id=430136
http://www.idescat.cat/emex/?id=430136
http://www.idescat.cat/emex/?id=439060
http://www.idescat.cat/emex/?id=430252
http://www.idescat.cat/emex/?id=439039
http://www.idescat.cat/emex/?id=439018
http://www.idescat.cat/emex/?id=431021
http://www.idescat.cat/emex/?id=431042
http://www.idescat.cat/emex/?id=431331
http://www.idescat.cat/emex/?id=431495
http://www.idescat.cat/emex/?id=431554
http://www.idescat.cat/emex/?id=430521
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• Comarca del Montsià: Montsià, Alcanar,  Amposta,  Freginals, La  Galera,  Godall, 

Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, 

Santa Bàrbara, La Sénia, Ulldecona. 

 

❖ Associació Leader de Ponent 

NIF: G25791245 

Seu: Mollerussa (Pla d’Urgell), al c/ Prat de la Riba, 1. Codi postal 25230. 

Àmbit territorial: inclou quatre comarques: 

• Comarca de les Garrigues: L’Albagés, l'Albi, Arbeca, Bellaguarda, Les Borges 

Blanques, Bovera, Castelldans, Cervià de les Garrigues, EL Cogul, l’Espluga 

Calba, la Floresta, Fulleda, La Granadella, Granyena de les Garrigues,  Juncosa, 

Juneda, Els Omellons, La Pobla de Cérvoles, Puiggròs, El Soleràs, Tarrés, Els 

Torms, el Vilosell, Vinaixa. 

• Comarca del Pla d’Urgell: Barbens, Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, Castellnou de 

Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d'Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, El 

Palau d'Anglesola, el Poal, Sidamon, Torregrossa, Vila-sana, Vilanova de Bellpuig. 

• Comarca del Segrià: Aitona, Els Alamús, Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, La Granja 

d'Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer i 

Torrebesses. 

• Comarca de l’Urgell: Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, 

Ciutadilla, La Fuliola, Guimerà, Maldà, Nalec, Els Omells de na Gaia, Ossó de Sió, 

Preixana, Puigverd d'Agramunt, Sant Martí de Riucorb, Tornabous, Tàrrega, 

Vallbona de les Monges, Verdú, Vilagrassa. 

 

❖ Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià – Nord 

NIF: P2500093F 

Seu: Balaguer (La Noguera), al Passeig Àngel Guimerà, 28-30. Codi postal 25600. 

Àmbit territorial: inclou dues comarques: 

• Comarca de la Noguera: Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de 

Segre, Les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, La Baronia de Rialb, Bellcaire 

d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Cabanabona, Camarasa, Castelló de Farfanya, 

Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Oliola, Os de 

Balaguer, Penelles, Ponts, Preixens, La Sentiu de Sió, Tiurana, Torrelameu, 

Térmens, Vallfogona de Balaguer, Vilanova de Meià, Vilanova de l'Aguda. 

• Comarca del Segrià: Alfarràs, Alguaire, Almenar, Corbins, La Portella i Vilanova 

de la Barca. 

 

❖ Consorci Leader Pirineu Occidental 

NIF: P2500094D 
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Seu: Tremps (Pallars Jussà), al c/ Pau Casals, 14 baixos. Codi postal 25620. 

Àmbit territorial: inclou quatre comarques: 

• Comarca de l’Alta Ribagorça: El Pont de Suert, La Vall de Boí, Vilaller. 

• Comarca del Pallars Jussà: Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, 

Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, La Pobla de Segur, Salàs de 

Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, La Torre 

de Cabdella, Tremp. 

• Comarca del Pallars Sobirà: Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d'Àneu, 

Esterri de Cardós, Farrera, La Guingueta d'Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, 

Soriguera, Sort, Tírvia, Vall de Cardós. 

• Comarca de la Vall d’Aran: Arres, Bausen, Bossòst, Es Bòrdes, Les Canejan, Naut 

Aran, Vielha e Mijaran, Vilamòs. 

 

❖ Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 

NIF: G25674144 

Seu: Solsona (Solsonès), al Passeig Jaume Balmes, 3. Codi postal 25200. 

Àmbit territorial: inclou quatre comarques: 

• Comarca de l’Anoia: Argençola, Bellprat, Calaf, Calonge de Segarra, Carme, 

Castellfollit de Riubregós, Copons, Jorba, La Llacuna, Montmaneu, Orpí, Els Prats 

de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere 

Sallavinera, Santa Maria de Miralles i Veciana. 

• Comarca del Bagues: Aguilar de Segarra, Cardona, Castellfollit del Boix, 

Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages. 

• Comarca de la Segarra: Biosca, Cervera, Estaràs, Granyanella, Granyena de 

Segarra, Guissona, Ivorra, Massoteres, Montoliu de Segarra, Montornès de 

Segarra, Les Oluges, els Plans de Sió, Ribera d'Ondara, Sanaüja, Sant Guim de 

Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Talavera, Tarroja de Segarra, 

Torrefeta i Florejacs, Torà. 

• Comarca del Solsonès: Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, La Coma i 

la Pedra, Guixers, Lladurs, Llobera La Molsosa, Navès, Odèn, Olius, Pinell de 

Solsonès, Pinós, Riner, Sant Llorenç de Morunys, Solsona. 

 

❖ Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 

NIF: Q9350014H 

Seu: Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), a la Plaça Sant Roc, 2. Codi postal 43740. 

Àmbit territorial: inclou dues comarques: 

• Comarca de la Ribera d’Ebre: Ascó, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Miravet, 

Móra d'Ebre, Móra la Nova, La Palma d'Ebre, Rasquera, Riba-roja d'Ebre, Tivissa, 

La Torre de l'Espanyol, Vinebre. 
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• Comarca de la Terra Alta: Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d'Ebre, La 

Fatarella, Gandesa, Horta de Sant Joan, El Pinell de Brai, La Pobla de Massaluca, 

Prat de Comte, Vilalba dels Arcs. 

 

5. Objectius 

5.1.  Objectius generals i específics  

Els objectius generals que persegueix el projecte són els següents: 

✓ Difondre la cultura emprenedora entre la comunitat educativa.  

 

✓ Implicació de la comunitat educativa en la transmissió de la cultura emprenedora, 

més enllà del que pot ser explicar com funciona una empresa, incorporant els 

valors relacionats amb l'emprenedoria a les matèries curriculars existents, com 

matemàtiques, educació artística, llengua, coneixement del medi natural, social i 

cultural, etc. 

 

✓ Posar en valor les empreses dels territoris LEADER i donar-les a conèixer entre la 

comunitat educativa .  

 

✓ Facilitar que els infants aprenguin a cercar oportunitats i aprofitar els recursos que 

els ofereix el món rural, fomentant el treball en equip, el debat i les relacions entre 

l'alumnat dels diferents territoris participants.  

 

✓ Despertar el talent emprenedor entre els més joves mentre s'estan formant en 

l'entorn rural a través de treballar la seva creativitat i la seva capacitat d'innovar, 

fomentar la confiança en ells mateixos, el pensament crític i la capacitat de resoldre 

problemes concrets, tractant diferents aspectes de la creació d’una empresa des 

de la idea fins al seu finançament, passant pel pla de comunicació i l’organització 

interna. 

 

Com a objectius específics ens fixem: 

✓ Donar a conèixer experiències singulars dels diferents empresaris dels territoris 

LEADER i donar a conèixer les oportunitats del món rural. 

 

✓ Conèixer altres projectes relacionats amb l’emprenedoria a les escoles de primària 

 

✓ Coordinar i implantar el projecte FER, per tal d’introduir l'emprenedoria a cicle 

superior de primària de les escoles del món rural i/o complementar les accions que 

ja s'estiguin desenvolupant, per incentivar vocacions emprenedores en un futur. 
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✓ Difusió del projecte entre la població local, la comunitat educativa i a nivell 

institucional. 

 

✓ Establir i transmetre la metodologia del projecte FER entre la comunitat educativa 

del món rural 

 

✓ Afavorir la posada en xarxa i el contacte entre alumnes d’escoles del món rural 

dels diferents territoris participants. 

 

5.2. Accions i indicadors 

En el marc d’aquest projecte, s’han dut a terme diverses accions amb l’objectiu de 

difondre i promoure la implantació del projecte a les escoles d’arreu de Catalunya. 

ACCIÓ 1: Coordinació 

✓ Coordinar als GAL’s cooperants que participen en el desenvolupament de les 

actuacions del projecte FER.  

✓ Formació i suport als tècnics de cooperació en les seves tasques. 

✓ Conèixer iniciatives o altres projectes que puguin contribuir a millorar el projecte. 

✓ Supervisió de l’elaboració dels materials per implementar el projecte a les 

escoles. 

✓ Organitzar, conjuntament amb el tècnic de cooperació de cada territori la 

formació al professorat.  

✓ Promoure reunions d’establiment d’estratègies, avanç i consecució del projecte. 

✓ Difusió, seguiment i avaluació del projecte. 

✓ Recollida d’enllaços de les pàgines web de les escoles i recollida del material 

audiovisual creat pels alumnes com a treball final de projecte. 

Indicadors de l’acció 1  

 
o Número d’accions de comunicació: les accions de comunicació s’analitzaran més 

concretament a l’acció 2 (comunicació), no obstant això s’han detectat 9 

publicacions sobre el projecte en blogs de Centres de Recursos Pedagògics, 26 
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publicacions ens blogs d’escoles, a més a més de les publicacions a les pàgines 

web i les notes de premsa publicades que es detallaran més endavant. 

o Número d’empreses participants: el curs 2019-2020 les escoles han realitzat un 

total de 7 entrevistes a empresaris i empresàries del territori de la Catalunya 

Rural, i han quedat 3 entrevistes previstes però no executades a causa de la 

situació de confinament. 

o Número de comitès de pilotatge: 1 Comitè de Pilotatge celebrat el 31 de juliol de 

2020. 

o Número d’escoles participants.  23 escoles participants el curs 2020-2021. 

o Materials editats: la realització de nou material per a la implementació del projecte 

un any més i la el material corporatiu implica la coordinació i el seguiment 

d’aquestes tasques. Tals com les infografies o les propostes didàctiques, així com 

la realització del mapa Bee Bot. 

o Intercanvis amb altres GAL per difusió de projecte.  

Les visites informatives on s’explicaven diferents projectes de cooperació no han 

estat tant nombroses com anys anteriors, la situació de pandèmia de l’any 2020 

situa aquests intercanvis com a trobades online a partir del març de 2020. 

 Participació en la jornada de direccions de camps d’aprenentatge al 

desembre  

 Jornada PATT organitzada per ARCA de "Educació amb l’entorn i 

desenvolupament rural. Presentació de recursos pedagògics dels projectes 

Leader". 

 

"Educació amb l’entorn i desenvolupament rural. Presentació de recursos pedagògics dels 

projectes Leader". 29.06.2020 
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 Del 19 al 23 de febrer de 2020 dos membres del Consorci GAL Noguera 

Segria Nord juntament amb altres GALS van viatjar a Estònia a 

l’International Cooperation Seminar. També es va poder visitar empreses 

i una escola que implementa FER a Estònia. 

 

   

Escola Iisaku Gymnasium d’Estònia i exposició sobre el territori Leader i Futurs Emprenedors Rurals 

a càrrec de Gemma Cortada.  

 

 La Fira FER prevista per aquest curs 2010-2020 on alumnes de la 

Noguera i el Segrià nord presentarien els seus projectes empresarials no 

s’han pogut dur a terme a causa de la situació de la Covid-19. En vista 

que les escoles no esperaven aquesta situació, no van poder acabar els 

projectes i no es va poder crear un acte (virtual) alternatiu. 

Col·lectius beneficiaris de l’acció 1  

o GALs participants i tècnics de cooperació. 

o Alumnat de cicle superior de primària. 

o Mestres de les escoles de territoris rurals. 

o Empreses LEADER. 
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ACCIÓ 2. Comunicació 

✓ Difusió del projecte FER a la comunitat educativa a través de cada CRP, que 

indicarà quina és la manera més apropiada de difondre el projecte dins de cada 

comunitat educativa del seu territori conjuntament amb el Grup d’Acció Local .  

✓ Difusió del projecte.  

✓ Vídeo del projecte.  

✓ Actualització pàgina web amb materials didàctics  

✓ Recopilació dels enllaços de les pàgines webs de les escoles participants, per 

facilitar intercanvi d’informació.  

Indicadors de l’acció 2.  

o Número de visites als CRP’s: les visites per a realitzar jornades informatives no 

s’han pogut realitzat a causa de la situació de crisis sanitària. Aquestes visites 

s’han substituït per comunicacions telemàtiques amb els diferents Centres de 

Recursos Pedagògics. A banda de comunicacions específiques amb cada CRP 

s’han enviat 4 correus comuns informatius sobre: 

 Difusió del projecte FER, “El FER a casa” i la inscripció al curs 2020-2021 

(29 d’abril de 2020) 

 Difusió de la jornada formativa FER del 4 de setembre. (31 d’agost de 

2020) 

 Resum de la jornada formativa FER del 

4 de setembre i difusió del Grup de 

Treball (7 de setembre de 2020) 

 Difusió del vídeo informatiu FER. (28 

d’octubre de 2020) 

Cal comptabilitzar també 38 participants 

(docents d’escoles, docents de CRP i tècnics 

Leader) a la jornada de difusió del 4 de 

setembre de 2020. 
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Jornada de formació FER. 04.09.2020 

o Número d’accions de difusió realitzades (aportacions en mitjans de comunicació 

locals, en xarxes socials pròpies i alienes...)   

 Notes de premsa enviades  

 4 notícies publicades sobre FER a www.noguerasegrianord.cat 

 4 notícies publicades a www.futursemprenedors.cat 

 15 aparicions en premsa local i provincial com Balaguer TV, Ràdio 

Balaguer, Noguera TV, El Segre... 

 26 publicacions a Twitter amb el hashtag #FutursEmprenedorsCAT 

 24 Instagram Stories sobre FER 

 3 publicacions a Instagram sobre FER 

 25 publicacions a la pàgina de Facebook del Consorci sobre FER 

 9 publicacions sobre el projecte en blogs de Centres de Recursos 

Pedagògics de Catalunya 

 26 publicacions en blogs d’escoles FER 

 Difusió de les empreses del bloc 3 mitjançant xarxes socials. Per tal de 

donar a conèixer les empreses protagonistes del quadern “Històries 

d’empreses de la Catalunya Rural” s’han publicat a Instagram, Facebook 

i Twitter. Etiquetant el Centre de Recursos Pedagògics i el GAL d’on està 

ubicada l’empres en qüestió. Ara per ara s’han difós 12 empreses amb la 

previsió de continuar amb l’acció fins a completar les 21 històries del bloc. 

http://www.noguerasegrianord.cat/
http://www.futursemprenedors.cat/
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o Número de vídeos realitzats: 1 

vídeo de difusió del projecte que 

explica que és el projecte, els 

seus objectius, el material i les 

accions realitzades en 

confinament. El vídeo té una 

duració d’uns 5 minuts 

aproximadament. 

 

o Número de nous 

materials publicats a la 

web: 11 infografies per 

als mestres publicades i 

el vídeo informatiu.  

o Número d’enllaços 

publicats a la pàgina web  

https://www.youtube.com/embed/0bGdrlBCYIs?feature=oembed
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 Difusió del projecte FER als blogs dels  

Centres de Recursos Pedagògics. Amb un 

total de 9 publicacions dels següents 

centres: 

o La Noguera (3) 

o Les Garrigues 

o Baix Ebre (2) 

o Ribera d’Ebre 

o Terra Alta 

o Segarra 

o Montsià 

o Pla d’Urgell 

A més a més, el Centre de Recursos de la 

Noguera 

 Difusió del projecte FER als blogs de les 

escoles participants corresponent al curs 

2019-2020. Amb un total de 17 publicacions: 

o Escola Alfred Potrony de Térmens  

Noticies sobre presentació de projecte i entrevista 

a l’empresari 

o Escola Arrels del Alamús  

Notícies sobre la presentació dels seus projectes empresarials i entrevista a 

l’empresari i la presentació del grup de treball, i dues entrades més sobre la 

presentació i inici del projecte. 

o Escola Els Planells d’Artesa de Segre  

Notícies sobre la presentació de l’escola i el municipi en català i anglès i 

l’entrevista a l’empresari. 

o Escola Marjal de Les Cases d’Alcanar  

Notícia sobre l’entrevista a l’empresària 

o Escola Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer  

Notícia sobre l’entrevista a l’empresa  

o Escola Espígol de Juncosa  
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Notícia sobre l’inici de projecte FER 

o Escola Marjal de les Cases d’Alcanar 

 

*Algunes de les escoles tenen el seu contingut protegit amb contrasenya. 

Col·lectius beneficiaris de l’acció 2.  

o Comunitat educativa. 

o Empresaris i empresàries participants en el projecte. 

o Mitjans de comunicació. 

o Població en general. 

ACCIÓ 3: Tasques tècnics 

✓ Formar-se i assolir coneixements del projecte. 

✓ Contactar amb els Centres de Recursos Pedagògics (CRPs) dels GALs 

participants per fer difusió del projecte. 

✓ Contactar amb les escoles per animar-les a participar en el projecte. 

✓ Promoure i desenvolupar la formació per al professorat de les escoles 

participants. 

✓ Difusió de la cultura emprenedora amb el materials realitzats (Bloc 1, Bloc 2, Bloc 

3 de 21 Històries de la Catalunya Rural, Puzle, mocador, etc.) 

✓ Promoure i fer seguiment dels intercanvis entre escoles. 

✓ Facilitar el contacte entre les escoles i les empreses participants en el projecte, 

per tal que els empresaris puguin visitar l’alumnat i desenvolupar una notícia. 

✓ Recollir el resultat de l’enquesta de satisfacció a les escoles participants. 

✓ Seguiment i acompanyament en la implementació de les escoles participants 

✓ Recopilar el material i les experiències sorgides de la implantació del projecte a 

les escoles participants. 

✓ Base de dades d’empreses disposades a fer visites a les escoles. 

Indicadors de l’acció 3 

o Número de tècnics i professors formats.  
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Els tècnics i mestres participants a la jornada de formació del dia 4 de setembre 

de 2020 van ser un total de 38. Dels quals 5 eren gerents i tècnics Leader, 12 

mestres de Centres de Recursos Pedagògics i 21 mestres d’escoles. 

o Número de centres escolars participants.  23 escoles participants el curs 2020-

2021 i 30 escoles participants el curs 2019-2020. 

o Número de mestres formats. 9 mestres inscrits en el Grup de Treball del curs 

2019-2020 i 7 inscrits pel Grup de Treball del curs 2020-2021. 

La coordinació del Grup de Treball juntament amb les mestres coordinadores 

exigeix reunions i un seguiment periòdic. Les escoles participants al grup de 

treball del curs 2019-2020 han estat: 

 Escola Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer 

 Escola Arrels dels Alamús 

 Escola Els Planells d’Artesa de Segre 

 Escola Alfred Potrony de Térmens 

 Vedruna de Balaguer 

 Escola Àngel Guimerà de Balaguer 

Amb la situació de la Covid-19, les reunions dels grup de treball no es van poder 

completar amb tota normalitat fet que va ocasionar la reducció d’hores 

computades per als mestres inscrits de les 40h previstes finalment comptarà com 

una formació de 30h. Les mestres encarregades de la formació han estat la 

Carme Sellart i la Saray Martínez. 

o Número d’intercanvis entre escoles. 

El curs 2019-2020 s’han realitzat un total de 5 parelles d’intercanvi entre 10 

escoles. Els alumnes participants van poder explicar i mostrar a alumnes d’altres 

centres les seves idees de negoci. Els materials intercanviats han estat 

presentacions d’alumnes i escola i entrevistes a empreses. 

o Número d’alumnes participants. Més de 700 alumnes participants  el curs 2020-

2021 

o  Número de personal docent participant. 37 mestres implicats el curs 2020-2021 

o Numero d’empreses participants i número d’empreses identificades a la base de 

dades. 7 empresaris i empresàries, 21 històries d’empreses del bloc 3, i 12 

empreses promocionades a les xarxes socials. 

o Número d’accions de difusió del projecte a les escoles o a la població en general 

realitzades (web, vídeos, xarxes socials, memòria final,...)  
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Apartat especificat en l’acció anterior 2.Comunicació. 

o Grau de satisfacció dels centres escolars participants.  

A través del formulari realitzat a diferents docents que han implementat el 

projecte a l’aula s’extreuen les següents conclusions del curs 2019-2020: 

 No han pogut acabar el projecte a l’escola per la situació de confinament 

provocada per la COVID-19.  

 Més del 94% dels enquestats Recomanen FER. 

 Més d’un 25% dels enquestats van realitzar alguna activitat relacionada 

amb FER o van acabar el projecte FER des de casa. 

 La mitjana global per amb un 7,6 especificant en alguns casos que no 

s’ha pogut a dur a terme la totalitat del projecte 

 Algunes de les conclusions o comentaris finals han estat: 

→ El que més m'agrada d'aquest projecte és ensenyar als alumnes a mirar el seu entorn 

amb una altra visió. Aprendre que sempre hi ha oportunitats i que no tot està inventat. 

→ Aquest curs el projecte ha estat útil per conèixer empresaris i empresàries del poble. 

També perquè l'intercanvi amb l'altra escola estava funcionant bé. Ara està bé enfocar-

nos en el següent curs i veure com podem adaptar el projecte a l'entorn virtual. 

→ El format del projecte és bo, tot i que per a nosaltres ha estat complicat la idea de crear 

una empresa. 

→ Trobem el projecte molt interessant però ens ha faltat temps per poder-lo dur a terme 

de manera més adequada 

o Número de formacions o accions de seguiment i acompanyament realitzades 

a les escoles. 

S’ha realitzar repartiment de material  en 9 comarques dins del territori 

Leader per al curs 2020-2021: la Noguera, Garrigues, Terra Alta, Pallars 

Jussà, Pallars Sobirà, Val d’Aran, Priorat, Baix Ebre i Montsià. 

A més a més dels qüestionaris sobre diferents temes per tal de fer un 

seguiment més precís: entrevistes a empresaris, intercanvis...  

La formació s’emmarca dins del grup de treball FER. No obstant això, el 4 de 

setembre es va dur a terme la formació general d’inici de curs. 

o Contactes amb els centres de recursos realitzats. 
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El contacte i seguiment del projecte amb les escoles i Centres de Recursos 

Pedagògics ha estat constant. Durant tot el curs escolar s’han realitzat 

contactes via telefònica i correu electrònic de difusió i seguiment del 

projecte. Els correus de difusió enviats han estat sobre els temes: EL FER a 

casa, inscripció 2020-2021, sobre la jornada d’Educació i entorn d’ARCA, 

difusió de la jornada del 4 de setembre i un correu electrònic post jornada 

amb un resum d’aquesta. 

o  Número de materials recollits. 

No s’ha pogut dur a terme la FIRA FER on s’exposaven les maquetes dels 

projectes empresarials i moltes de les escoles no han pogut finalitzar el 

projecte. 

Col·lectius beneficiaris de l’acció 3 

o Alumnat de cicle superior de primària. 

o Professorat de les escoles de territoris rurals. 

o Empreses LEADER. 

ACCIÓ 4: Realització de materials per la implementació a les escoles. 

✓ Dissenyar i crear un mapa de Catalunya (lona geometritzada amb punts d’interès i 

obstacles a superar de 130cm x 200 cm) per treballar el pensament computacional 

i poder conèixer les oportunitats del territori.  

✓ Recopilació i elaboració de material didàctic per als professors i alumnes a través 

del Grup de Treball amb professors, per tal d’ajuda a les noves escoles a entendre 

i millorar a les noves escoles participants (cost associat a coordinació i tècnic 

compartit)  

✓ Ampliar els materials amb Aranès 

Indicadors de l’acció 4. 

o Número de mapes editats. (Mapa dissenyat)  

1 mapa dissenyat i 26 impressions d’aquest per repartir als diferents Centres de 

Recursos Pedagògics de la Catalunya Rural acompanyat d’una proposta didàctica 

creada pel Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord en col·laboració 
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amb el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera i una mestra de l’escola 

Salvador Espriu. 
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o Número de materials creats pels professors (fitxes, quadre resum..)  

11 infografies complementàries per al mestre/mestra 

         

o Número d’històries traduïdes en aranès en col·laboració amb el Consell General 

d’Aran 

21 històries traduïdes al aranès  

Col·lectius beneficiaris de l’acció 4  

o Alumnat de cicle superior de primària.  

o Alumnat de cicle superior de primària  

o Professorat de les escoles de territoris rurals  

o Empreses LEADER 

ACCIÓ 5: Formació 

✓ Formació tècnics de cooperació dels GAL.  

✓ Formació a professorat. 

Indicadors de l’acció 5. 

o     Número de formacions realitzades.  
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Per al curs escolar 2019-2020 es van programar diverses sessions. D’aquestes 

sessions a causa de la situació de crisis sanitària, només es van celebrar les 

tres primeres sessions i la quarta programada es va gestionar via Google Forms. 

El resultat d’aquesta situació va propiciar que el grup de treball disminuís les 

hores de certificació acordades en un principi de 40 hores programades a 30 

hores. 

 

A diferència del curs passat, les sessions emmarcades dins del Pla de Formació 

de la Noguera seran telemàtiques i obertes a tota la Catalunya Rural. Es preveu 

el següent calendari per al curs 2020-2021. 

DIA DURADA TASQUES 

 

04/09/2020 
10.00h a 
12.30h 

• Explicació del projecte i dels materials 

• Explicació dels nous recursos FER 

• Intercanvi d’experiències FER 

• Torn obert de preguntes 
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TASQUES: Inscripció al Grup de Treball 

17/11/2020 17.30h a 
19.00h 

• Introducció: objectius 

• Presentació de participants i coordinadors 

• Vídeo FER 

• Infografia intercanvis 

• Exemple de presentacions 

• Intervencions de seguiment del FER i dubtes 
 
TASQUES: 
Incloure apartat FER al blog/web de l’escola o CRP  
Full de protecció de dades del mestre inscrit 
Full de protecció de dades imatge alumnes 

Termini 01/12/2020 

 

Escoles: Presentació de l’escola i municipi en format vídeo o 
presentació Termini: 22/12/2020 

 

CRP: Llistat de propostes de nous materials online per al 
projecte FER Termini: 22/12/2020 

15/12/2020 17.30h a 
19.30h 

• El mapa Bee Bot i la proposta didàctica 

• Infografia Entrevista a l’empresari i empresària 

• Exemple d’entrevista a l’empresari 

• Intervencions de seguiment del FER i dubtes 

• Debat sobre cloenda de projecte: presentacions, 
mencions 

 

TASQUES: 
Escoles: Entrevista a l’empresari (1.7 El meu veí 
empresari)  amb entrada al blog de l’escola Termini: 
20/02/2021 

CRP: Proposta didàctica curta (40 min) per al mapa bee bot 
Termini: 20/02/2021 

02/02/2020 17.30h a 
19.30h 

 

• Infografia de les idees empresarials i cerca 
d’oportunitats 

• Organització de kahoots. Dia i hora. 

• Debat sobre la cloenda de projecte 

• Dubtes i preguntes 

• Vídeo de projectes o presentacions de projectes 
empresarials. (amb accés per la classe) 

TASQUES: 
Escoles: Creació de grups d’empreses i temàtica de 
l’empresa. Fitxa de les empreses de la classe. Penjar en pdf. 
 

TASQUES: 
CRP: Traducció d’una història del bloc 3 i realització d’una 
infografia addicional. Termini:30/03/2021  

23/03/2020 17.30- 19.00 • Infografia Presentació de l’empresa 

• Reflexió conjunta. Debilitats, fortaleses, i propostes 
de millora. (aplicatiu post-it) 

• Exemples d’empreses que reinventen. (Connectar 
algun empresari i explicar la seva situació) 
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• Alternativa presentació power point de projectes 
empresarial en confinament. 

Escoles: Proposta alternativa de l’empresa en situació de 
Covid-19. Anàlisi d’altres empreses del territori i aplicació 
pròpia. Termini: 30/04/2021 

CRP: Llistat d’empreses de la zona interessats per a la 
creació d’històries i infografia “Recomanacions per 
reinventar-se” Termini: 30/04/2021  

04/05/2020 
 

• Infografia La Fira 

• Visualització vídeos exemple altres cursos de 
projectes 

• Notícia La Fira de Balaguer TV. 

• Explicació dels projectes del seu grup. 

• “Les oportunitats del territori” 

• Dubtes i preguntes 
 

TASQUES: 
Escola: Entrada al blog de l’escola sobre presentació/vídeo 
maqueta del projecte empresarial i enviament de projectes al 
Consorci 
Termini: 01/06/2021 

 

CRP: Realització de graelles de valoració de projectes amb 
sistema de puntuació i per categories 

Termini: 01/06/2021  

Pendent 
de 
concretar 

10.00h a 
13.00h 

Jornada de cloenda online per a totes les escoles. 
 

Escoles i CRP: Assistència com a jurat 

 

 

Sessió 1 del grup de treball 2019-2020 a la Noguera (Balaguer) 5-09-2019 

o     Número de professorat format. 

9 mestres inscrits en el Grup de Treball del curs 2019-2020 i 7 inscrits pel Grup 

de Treball del curs 2020 i 2021. 
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Els tècnics FER dels GALS assisteixen a les jornades de difusió i a les primeres 

sessions del Grup de Treball per tal de conèixer les novetats i aprofundir en el 

projecte. 

Col·lectius beneficiaris de l’acció 5  

o Grups d’Acció Local 

o Comunitat educativa 

 

ACCIÓ 6: IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE 1 Conèixer les oportunitats dels 

territoris rurals 

✓ Conèixer la realitat dels municipis i el seu entorn socioeconòmic, a través de 

la preparació dels vídeos de presentació del municipi, i el posterior visionat 

dels que han preparat altres escoles, tant catalanes com estonianes. 

Indicadors de l’acció 6. 

o Número de material realitzats per les escoles participants. 

Les escoles han intercanviat vídeos i presentacions sobre el seu municipi o bé 

l’escola. Algunes també han intercanviat les entrevistes a empresaris i 

empresàries realitzades. La majoria d’aquests s’han realitzat via email. Algunes 

accions van quedar pendents a causa del tancament de les escoles. Els vídeos 

realitzats a la Noguera i Segrià Nord van ser 4. A més a més de 5 vídeos de la 

resta del territori sobre presentacions d’escola, entrevistes i projectes 

empresarials. 

o Número d’intercanvi entre escoles. 

INTERCANVIS 2019-2020 

Escola Alfred Potrony Escola Àngel Guimerà de Balaguer 

Escola Salvador Espriu Escola Arrels dels Alamús 

Escola Vedruna de Balaguer Escola Els Planells 

Escola Públic Marjal Zer Mediterrània Col·legi Miranda Zer Ports Algars 
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Escola Públic La Gessera Zer Ports Algars Escola Montsant 

 

En aquest apartat d’intercanvi d’experiències també es podria incloure el viatges dels 

diferents Grups d’Acció Local on es van presentar projectes i es va visitar una escola 

d’escola que implementa el projecte FER, viatge esmentat anteriorment. 

Col·lectius beneficiaris de l’acció 6  

o Comunitat educativa  

o Grups d’Acció Local 

ACCIÓ 7: IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE 2 Difusió a empreses 

✓ Destacar l’empresari/a de l’àmbit rural a través de les explicacions i/o 

entrevistes, per tal de posar de manifest la viabilitat econòmica d’aquests 

projectes dins l’àmbit rural, i els beneficis socials que comporten, com 

l’arrelament al territori i la retenció de joves i de talent.  

✓ Visualitzar i donar a conèixer històries d’èxit empresarial dins del territori 

rural, materials del projecte 

Indicadors de l’acció 7. 

o Número d’entrevistes d’empresaris a les escoles i visites de les escoles als 

empresaris  

7 empresaris i empresàries van visitat les escoles durant el curs 2019-2020 i 12 

empreses promocionades a les xarxes socials. 

o Número d’històries d’èxit empresarial treballades en les escoles. 

21 històries d’empreses del bloc 3 i d’aquestes 12 s’han promocionat a través de 

les xarxes socials del Consorci per tal de donar-les a conèixer.  

També s’han creat 21 tests sobre cadascuna de les empreses del bloc 3 per 

treballar a l’aula a través de l’eina kahoots. 

Col·lectius beneficiaris de l’acció 7  

o Comunitat educativa  

o Grups d’Acció Local 

o Empreses LEADER 
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ACCIÓ 8: IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE 3 Mostra de solucions 

✓ Realitzar la Fira FER. Un acte que agrupa totes les escoles participants del la 

Noguera i Segrià Nord on es presenten els projectes empresarials dels 

alumnes.  

✓ Lliurar diplomes de reconeixement de la participació als alumnes que han 

executat durant el curs escolar aquest projecte.  

✓ Exposar els projectes/ idees empresarials realitzats a la resta de companys i 

familiars, visualitzant els ajuts LEADER i els projectes de cooperació. 

*Les accions previstes en el marc de la mostra de solucions ha estat l’acció més afectada 

per la situació patida durant l’any 2020, ja que les escoles van tancar des de març fins a 

setembre amb la impossibilitat d’acabar els treballs empresarials previstos amb el 

projecte FER. Quant a la Fira la prohibició de la celebració d’actes presencials va 

propiciar la cancel·lació de l’acte. 

Indicadors de l’acció 8. 

o Número de fires realitzades 

No es va dur a terme. No obstant això, durant 

l’any es va treballar en un manual de GUIA per a 

organitzar FIRES FER. 

o Número d’idees empresarials 

Aproximadament 10 projectes empresarials 

van quedar a l’inici o a la meitat del procés de 

creació mentre que 2 projectes es van finalitzar 

amb el treball en grup des de casa. 

o Número de diplomes lliurats 

Els nens i nenes participants en el projecte FER obtenen un diploma per valorar 

la seva participació i donar a conèixer el projecte també a l’entorn familiar. El curs 

2019-2020, a causa de la situació de confinament i que no s’ha completat el 

projecte en algunes aules, el diploma del projecte, en aquest curs, ha estat 

sol·licitat per l’escola i s’ha entregat a nivell de classe, no individualment per 
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alumne. Ja que moltes escoles no han finalitzat el projecte, s’han repartit 7 

diplomes. 

 

Col·lectius beneficiaris de l’acció 8 

o Comunitat educativa  

o Grups d’Acció Local 

6. Materials disponibles 

Els materials nous del 2020 estan formats per: el mapa Bee Bot i la seva proposta 

didàctica, 11 infografies per als mestres, 21 tests de 5 preguntes cadascun per a la 

implementació de kahoots per treballar les històries del bloc 3. 

o Blocs 1 i 2: Blocs disponibles en català i anglès 
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o Bloc en Aranès. Nou bloc per les escoles de la Val d’Aran que agrupa el bloc 1 

i bloc 2 en aranès. 

 

o Bloc 3: Històries d’empreses de la Catalunya rural. El bloc conté 21 històries 

d’empresaris de les zones dels Grups d’Acció Local participants en el projecte i 

pretén fomentar la comprensió lectora entre l’alumnat. 

 

o Bloc 4: Què faries al teu poble? Quadern en blanc per als alumnes participants, 

per a que puguin proposar idees, escriure els seus projectes. 
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o Diplomes. Al final del projecte s’entreguen diplomes als alumnes de les escoles 

participants, per tal d’agraïr el seu esforç, dedicació i la participació.  

 

 

o Formularis i enquestes. Es preparen enquestes on-line de satisfacció general 

del projecte  i formularis d’inscripció per al proper curs escolar. 
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o Plaques identificatives. Plaques de metacrilat ubicades a les escoles en català 

i aranès. 

 

o Figura de l’abella FER.  Figura en PVC com a obsequi per a les classes 

participants en el projecte. 
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o Bosses identificatives FER. Bosses per repartir els materials didàctics a les 

escoles. 

 

o Presentació power point. Per a les jornades de difusió i presentació. 

 

o Mapa Bee Bot i proposta didàctica. Per a demanar com a prèstec a Centres de 

Recursos Pedagògics. 



FER.CAT: Ensenyant a emprendre a les escoles del món rural                                    

 

42 

                            

 

 

 

o Infografies. Complementàries a la carpeta metodològica per als docents. 
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o Creació de tests per a kahoots. Per a treballar les històries del bloc 3. 
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7. Assistència tècnica i proveïdors 

En aquest projecte hem comptat amb la col·laboració de diverses empreses i autònoms 

per a dura a terme les accions descrites en els punts anteriors.  

Els nostres proveïdors i col·laboradors han estat: 

o Jose Ramon Mayals Marba: disseny del mapa Bee Bot 

o Digigran Printing SL: impressió dels mapes Bee Bot i enganxines per la caixa del 

mapa. 

o Balaguer Audiovisuals: vídeo del projecte 

o Consell Generau d’Aran: traduccions d’històries FER. 

o Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera: suport en la creació de materials 

i gestió del grup de treball 

8. Difusió i reunions 

DATA LLOC DESCRIPCIÓ PÚBLIC OBJECTIU 

10/12/2020 Centre de 

Recursos 

Pedagògics de la 

Noguera 

3a Sessió del Grup 

de Treball 

Mestre de la Noguera i 

del Segrià nord. 

16/12/2020 MNAC. Palau 

Nacional de 

Montjuic 

Barcelona 

Jornada de 

direccions de camps 

d’aprenentatge 

Comunitat educativa 

24/03/2020 Google Forms 4a Sessió del Grup 

de Treball 

Mestres de la Noguera i 

Segrià Nord 

21/04/2020 Online Coordinació FER Coordinadores FER 

(GAL, CRP i una mestra 

de l’escola Salvador 

Espriu) 
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DATA LLOC DESCRIPCIÓ PÚBLIC OBJECTIU 

26/05/2020 Anul·lada 5a Sessió del Grup 

de Treball 

Mestres de la Noguera i 

Segrià Nord 

11/06/2020 Anul·lada FIRA FER  Comunitat educativa i 

famílies 

17/06/2020 Online Coordinació FER Coordinadores FER 

(GAL, CRP i una mestra 

de l’escola Salvador 

Espriu) 

29/06/2020 Online participació en la 

jornada “Educació 

amb l’entorn i 

desenvolupament 

rural” 

Comunitat educativa i 

Grups d’Acció Local 

31/07/2020 Online Comitè de Pilotatge 

FER 

Grups d’Acció Local 

04/09/2020 Online Formació i Difusió 

FER. 1a Sessió del 

Grup de Treball 2020 

Mestres d’escoles i 

Centres de Recursos 

Pedagògics i técnics del 

Grup d’Acció Local 
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9.- Quadre escoles participants 

9.1.- Escoles 

Curs 2019-20 

 

 

 

ESCOLA POBLE / CP COMARCA ALUMNES

Escola Sant Roc Bossòst Aran 19

Escola Sant Miquel Deltebre Baix Ebre 45

Escola L'assumpció Deltebre Baix Ebre 73

Institut Escola Daniel Magrané Jesús Baix Ebre 40

escola Xerta Xerta Baix Ebre 15

Col·legi Teresià Tortosa Tortosa Baix Ebre 29

CEIP Riumar Deltebre Baix ebre 50

El temple Tortosa Baix Ebre 76

Escola Cinta Curto Tortosa Baix Ebre 52

Escola Joan XXIII Les Borges Blanques Les Garrigues 84

Escola Els Set Focs Bellguarda Les Garrigues 5

Escola de la Granadella La Granadella Les Garrigues 22

Escola de la Granadella La Granadella Les Garrigues 14

Escola de Vallmajor de Bovera Bovera Les Garrigues 7

Escola l'Espìgol i Llar d'Infants Juncosa Les Garrigues 5

Escola Jaume Balmes Santa Bàrbara Montsià 87

Escola Public Marjal Zer MediterraniaLes Cases d'Alcanar Montsià 15

Escola Àngel Guimerà de Balaguer Balaguer Noguera 53

Escola Els Planells Artesa de Segre Noguera 37

Escola Salvador Espriu Vallfogona de Balaguer Noguera 10

Escola Alfred Potrony Térmens Noguera 14

Escola Vedruna de Balaguer Balaguer Noguera 50

Escola AESO Isona Pallar Jussà 17

Escola Els Minairons Ribera de Cardós Pallars Sobirà 7

Escola Montsent de Pallars Rialp Pallars Sobirà 22

Escola d'Alins Alins Pallars Sobirà 5

Escola de Llavorsí Llavorsí Pallars Sobirà 10

Escola Montsant Ulldemolins Priorat 11

Escola Arrels dels Alamús Els Alamús Segrià sud (GRT Noguera) 7

Col·legi Miranda Zer Ports Algars Arnes Terra Alta 15

Escola Public La Gessera Zer Ports AlgarsCaseres Terra Alta 9

30 ESCOLES 905 ALUMNES
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Curs 2020-2021 

ESCOLA  POBLE / CP COMARCA ALUMNES 

Escola Sant Roc Bossòst / 25550 Aran 37 

Institut Escola Daniel Magrané Jesús / 43590 Baix Ebre 45 

escola Xerta Xerta / 43592 Baix Ebre 15 

Escola L'assumpció Deltebre / 43581 Baix Ebre 72 

Escola Sant Miquel Deltebre / 43580 Baix Ebre 95 

El temple Tortosa / 43500 Baix Ebre 150 

Col·legi Teresià Tortosa Tortosa / 43500 Baix Ebre 56 

Escola Espígol i Llar d'Infants Juncosa / 25165 Les Garrigues 10 

Escola Els Set Focs Bellguarda / 25177 Les Garrigues 5 

Escola de Vallmajor de Bovera Bovera / 25178 Les Garrigues 13 

Escola Public Marjal Zer 

Mediterrania 

Les Cases d'Alcanar / 

43569 Montsià 33 

Escola del Poble Nou del Delta 

- Zer Mediterrània Poble nou Montsià 11 

Escola de Ponts  Ponts Noguera 22 

Escola Vedruna de Balaguer Balaguer / 25600 Noguera 54 

Escola Salvador Espriu  

Vallfogona de Balaguer 

/ 25680 Noguera 17 

Escola Alfred Potrony Térmens / 25670 Noguera 14 

Escola AESO  Isona / 25650 Pallar Jussà 10 

Escola Montsent de Pallars- 

Zer Alt Pallars Sobirà Rialp / 25594 Pallars Sobirà 22 

Escola Els MinaironsZer Alt 

Pallars Sobirà 

Ribera de Cardós / 

25570 Pallars Sobirà 9 

Escola de Llavorsí Llavorsí / 25595 Pallars Sobirà 13 

Escola Montsant Ulldemolins Priorat 12 

Col·legi Miranda Zer Ports 

Algars Arnes / 43597 Terra Alta 15 

Escola Public La Gessera Zer 

Ports Algars Caseres / 43787 Terra Alta 9 

23 ESCOLES   739 ALUMNES 
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9.2.- Escoles estonianes 

Curs 2020-2021 

School name 

Number 

of 

students  

Teacher Village 

Iisaku Gümnaasium 15 Eda Välimets  Lisaku 

Lohusuu Kool 4 Triinu Dressel   Lohusuu  
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10. Cronograma 
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11. Premsa 
 

17.02.2020 Més de 900 alumnes de territoris Leader de Catalunya 

implementen el projecte Futurs Emprenedors Rurals durant aquest curs 

Balaguer TV 17.02.2020  

https://www.balaguer.tv/mes-de-900-alumnes-de-territoris-leader-de-catalunya-

implementen-el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-durant-aquest-curs/ 

La Noguera TV 18.02.2020 

https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/mes-de-900-alumnes-de-

territoris-leader-de-catalunya-implementen-el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-fer-

durant-el-curs-escolar-2019-2020/4587.html 

Groc 768  

https://www.balaguer.tv/mes-de-900-alumnes-de-territoris-leader-de-catalunya-implementen-el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-durant-aquest-curs/
https://www.balaguer.tv/mes-de-900-alumnes-de-territoris-leader-de-catalunya-implementen-el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-durant-aquest-curs/
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/mes-de-900-alumnes-de-territoris-leader-de-catalunya-implementen-el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-fer-durant-el-curs-escolar-2019-2020/4587.html
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/mes-de-900-alumnes-de-territoris-leader-de-catalunya-implementen-el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-fer-durant-el-curs-escolar-2019-2020/4587.html
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/mes-de-900-alumnes-de-territoris-leader-de-catalunya-implementen-el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-fer-durant-el-curs-escolar-2019-2020/4587.html
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26.02.2020 El GAL Noguera Segrià Nord participa en l’International 

Cooperation Seminar a Estònia 

Balaguer TV 27.02.2020  

https://www.balaguer.tv/el-gal-noguera-segria-nord-participa-en-linternational-

cooperation-seminar-a-

estonia/?fbclid=IwAR3RaLGnGLubRzlFoPY03nNMANRqBxcqtXWRNw6nO-

U0aU145F4SyjaaDR8 

Noguera tv: 27.02.2020  

https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/el-grup-daccio-local-

noguera-segria-nord-participa-en-linternational-cooperation-seminar-a-

estonia/4623.html 

La Manyana: 28.02.2020 

El segre.com: 29.02.2020  

https://www.balaguer.tv/el-gal-noguera-segria-nord-participa-en-linternational-cooperation-seminar-a-estonia/?fbclid=IwAR3RaLGnGLubRzlFoPY03nNMANRqBxcqtXWRNw6nO-U0aU145F4SyjaaDR
https://www.balaguer.tv/el-gal-noguera-segria-nord-participa-en-linternational-cooperation-seminar-a-estonia/?fbclid=IwAR3RaLGnGLubRzlFoPY03nNMANRqBxcqtXWRNw6nO-U0aU145F4SyjaaDR
https://www.balaguer.tv/el-gal-noguera-segria-nord-participa-en-linternational-cooperation-seminar-a-estonia/?fbclid=IwAR3RaLGnGLubRzlFoPY03nNMANRqBxcqtXWRNw6nO-U0aU145F4SyjaaDR
https://www.balaguer.tv/el-gal-noguera-segria-nord-participa-en-linternational-cooperation-seminar-a-estonia/?fbclid=IwAR3RaLGnGLubRzlFoPY03nNMANRqBxcqtXWRNw6nO-U0aU145F4SyjaaDR
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/el-grup-daccio-local-noguera-segria-nord-participa-en-linternational-cooperation-seminar-a-estonia/4623.html
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/el-grup-daccio-local-noguera-segria-nord-participa-en-linternational-cooperation-seminar-a-estonia/4623.html
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/el-grup-daccio-local-noguera-segria-nord-participa-en-linternational-cooperation-seminar-a-estonia/4623.html
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https://www.segre.com/noticies/comarques/2020/02/29/el_gal_la_noguera_comparteix_

projecte_educatiu_amb_estonia_100297_1091.html 

 
 

05.05.2020 El projecte Futurs Emprenedors Rurals segueix en marxa 

 

Ràdio Balaguer: 05.05.2020 

http://www.radiobalaguer.cat/portal/112/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=3

0830 

 

La Noguera TV: 05.05.2020  

https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/el-projecte-futurs-

emprenedors-rurals-segueix-en-marxa/4921.html 

 

Balaguer TV: 06.05.2020  

https://www.balaguer.tv/el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-en-marxa/ 

 

GROC: 06.05.2020 

 https://www.revistagroc.com/post/el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-

segueix-en-marxa 

 

https://www.segre.com/noticies/comarques/2020/02/29/el_gal_la_noguera_comparteix_projecte_educatiu_amb_estonia_100297_1091.html
https://www.segre.com/noticies/comarques/2020/02/29/el_gal_la_noguera_comparteix_projecte_educatiu_amb_estonia_100297_1091.html
http://www.radiobalaguer.cat/portal/112/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=30830
http://www.radiobalaguer.cat/portal/112/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=30830
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-segueix-en-marxa/4921.html
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/actualitat/48185/el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-segueix-en-marxa/4921.html
https://www.balaguer.tv/el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-en-marxa/
https://www.revistagroc.com/post/el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-segueix-en-marxa
https://www.revistagroc.com/post/el-projecte-futurs-emprenedors-rurals-segueix-en-marxa
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11.06.2020 El 29 de juny tindrà lloc la jornada tècnica online 'Educació amb 

l'entorn i desenvolupament rural. Presentació de recursos pedagògics dels 

projectes Leader' 

 

Ràdio Les Borges: 11.06.2020 

https://www.radiolesborges.cat/informacio/noticies/5224/el-29-juny-tindra-lloc-jornada-

tecnica-online-educacio 

16.10.2020 El grup de treball Futurs Emprenedors Rurals s'obre a tot la 

Catalunya Rural 

Balaguer TV: 16.10.2020 

https://www.balaguer.tv/el-grup-de-treball-de-futurs-emprenedors-rurals-sobre-a-tota-

la-catalunya-rural/ 

Noguera TV: 16.10.2020 

https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/societat/48217/el-grup-de-treball-de-futurs-

emprenedors-rurals-sobre-a-tota-la-catalunya-rural/5242.html 

Tot Lleida: 19.10.2020 

https://totlleida.cat/el-grup-de-treball-de-futurs-emprenedors-rurals-sobre-a-tota-la-

catalunya-rural 

https://www.radiolesborges.cat/informacio/noticies/5224/el-29-juny-tindra-lloc-jornada-tecnica-online-educacio
https://www.radiolesborges.cat/informacio/noticies/5224/el-29-juny-tindra-lloc-jornada-tecnica-online-educacio
https://www.balaguer.tv/el-grup-de-treball-de-futurs-emprenedors-rurals-sobre-a-tota-la-catalunya-rural/
https://www.balaguer.tv/el-grup-de-treball-de-futurs-emprenedors-rurals-sobre-a-tota-la-catalunya-rural/
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/societat/48217/el-grup-de-treball-de-futurs-emprenedors-rurals-sobre-a-tota-la-catalunya-rural/5242.html
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/societat/48217/el-grup-de-treball-de-futurs-emprenedors-rurals-sobre-a-tota-la-catalunya-rural/5242.html
https://totlleida.cat/el-grup-de-treball-de-futurs-emprenedors-rurals-sobre-a-tota-la-catalunya-rural
https://totlleida.cat/el-grup-de-treball-de-futurs-emprenedors-rurals-sobre-a-tota-la-catalunya-rural
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Les notes de premsa enviades pel Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià 

Nord en relació al projecte Futurs Emprenedors Rurals han estat 4. Aquestes, es 

publiquen simultàniament a la pàgina web www.noguerasegrianord.cat i 

www.futursemprenedors.cat. A més a més, d’enviar-les a diferents mitjans de 

comunicació. 

http://www.noguerasegrianord.cat/
http://www.futursemprenedors.cat/
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13. Indicadors de seguiment i avaluació  

En el projecte FER.CAT 2020 s’exposa qui assumeix cada acció i els costos tenint en 

consideració l’ORDRE ARP/69/2019, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups 

d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de 

Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). 

 

La comunicació entre els socis s’ha fet a partir de 1 comitè de pilotatge plantejats durant 

el projecte i a través de correus electrònics: 

El comitè de Pilotatge es va dur a terme via online, el 31 de juliol de 2020. 

A continuació, s’adjunta l’ordre del dia d’aquest comitè, com a inici del projecte i 

planificació de la difusió de FER.CAT a centres de recursos i centres educatius.  

Ordre del dia: 

-Pressupost per accions 

-Resum de cada acció detallat  

-Resum del curs 2019-2020 
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-Propostes curs 2020-2021 

En aquest comitè de pilotatge es va acabar de determinar conjuntament com s’havien 

d’executar  les actuacions fins a 31 d’octubre.  

 

El grup coordinador, juntament amb el Centre de Recursos Pedagògics i Carme Sellart 

(mestra de l’escola Salvador Espriu) van avaluar l’atípic curs i van proposar diferents 

accions per encaminar el curs 2020-2021. 
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14. Recull gràfic 

 

 

 

Projecte empresarial de l’escola Arrels del curs 2019-2020. 

 

Rodatge del vídeo informatiu del projecte FER. 
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Jornada de formació FER. 04.10.2020 

 

 

Comitè de Pilotatge de FER. 31.07.2020 
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Promoció d’empreses Leader a través del bloc 3 a les xarxes socials. 

 

Tweet de difusió de la sessió FER. 
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Tweet de difusió de la inscripció del projecte FER. 

 

 

 

 

 

 

 

 


