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INTRODUCCIÓ

EL 29 de novembre de 2019 es va celebrar la jornada sobre política regional Projectes de Territori: Conèi-

xer, Cooperar i Crèixer organitzada pel Centre d’Informació Europe Direct Girona amb la col·laboració de la 

Universitat de Girona, la Diputació de Girona i els Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya al Parc 

Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Arran d’aquesta jornada i, amb la voluntat de donar major 

visibilitat als projectes finançats amb fons FEDER a la demarcació de Girona, es publica aquesta guia en línia: 

Projectes de Territori. Política regional 2014-2020. Demarcació de Girona. 

La política regional ha estat sempre clau com a motor de reequilibri social, econòmic i territorial entre regi-

ons de la Unió Europea. Més enllà, ha actuat i actua d’enllaç entre les institucions europees i la ciutadania. A 

la demarcació de Girona, aquest fet es tradueix en una participació activa i elevada dels actors del territori 

en les convocatòries de subvencions derivades de la implementació tant del Programa Operatiu FEDER de 

Catalunya com del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA).  

En aquesta guia, hi trobareu els projectes amb beneficiaris gironins de dues línies de subvenció del PO FEDER 

de Catalunya, la primera, destinada a projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) i, la segona, 

a projectes d’eficiència energètica i medi ambient (eixos 4 i 6); i els projectes, amb com a mínim un soci del 

territori gironí, de les tres convocatòries que hi hagut en el marc del programa POCTEFA. Per aquest motiu, la 

guia s’ha dividit en tres grans blocs. Dins d’aquests, els projectes es classifiquen per àmbit temàtic, convoca-

tòria i ordre alfabètic, respectivament. En relació amb el contingut, hem fet un salt endavant i ens hem volgut 

centrar a comptar amb els indicadors de resultat de cada projecte i els recursos que cada un d’aquests 

projectes podrà transferir o capitalitzar en la seva finalització. 

Aquesta selecció ha permès la identificació de 53 projectes de territori en execució durant el període de 2014 

a 2020, a la província de Girona, amb la implicació de 93 actors entre administracions locals, centres de re-

cerca, sector empresarial i agents socials, unes dades que es tradueixen en un impacte econòmic directe de 

33 milions d’euros de fons FEDER per a la demarcació.  

Aquesta guia està dirigida a cada un dels responsables de projectes del territori de qui trobareu el nom visi-

ble en l’apartat de contactes del recull de projectes i als que, a voltes, treballen des de l’anonimat. És gràcies 

a ells que ha estat possible que avui la demarcació de Girona compti amb un recurs per al treball en xarxa.  

En definitiva, Projectes de Territori. Política regional 2014-2020. Demarcació de Girona és una eina al vostre 

servei per poder cooperar més i millor en el futur, i fer créixer projectes competitius amb impacte real en el 

territori i per a la ciutadania. 

Aquesta guia no incorpora els darrers 4 projectes aprovats en la llista d’espera de la tercera convocatòria POCTEFA. 

Aquesta guia no inclou el projecte EPIRIMED i el projecte PPC, finançats pel programa POCTEFA.

Aquesta guia ha estat possible amb el finançament de la Diputació de Girona i la subvenció de la Comissió Europea “organització d’esdeveniments 

en política regional”, atorgada al Centre d’Informació Europe Direct Girona de la Universitat de Girona.
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PROJECTES PECT

PROJECTES  EIX 4 I 6 FEDER

» Energia renovable
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» Eficiència energètica

02. EFFIENGI / MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS MUNICIPIS GIRONINS p.15

03. GIRAEFI / MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA p.16

» Patrimoni cultural

04. VESCOMTAT DE CABRERA / PRODUCTE TURÍSTIC-CULTURAL VESCOMTAT DE CABRERA p.17
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06. RENOVACIÓ MUSEOGRAFIES DE LA XARXA TERRITORIAL DE MUSEUS DE LES COMARQUES DE GIRONA p.19

07. CONSERVACIÓ, FOMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE L’ALT EMPORDÀ p.20

08. LA GARROTXA, TERRA DE VOLCANS, CULTURA I IDENTITAT p.21

09. MÉS DE DOS SEGLES DE PATRIMONI I ACTIVITAT SURO-TAPERA A CATALUNYA p.22

10. VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DE LA CERDANYA p.23
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» Patrimoni natural

12. PLA PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME DE NATURA AL RIPOLLÈS: L’EXPERIÈNCIA DELS PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS p.25

13. ESPAI CRÀTER / PARC IMMERSIU I INTERACTIU DE CONEIXEMENT I DIVULGACIÓ DEL VULCANISME I DEL PATRIMONI 

DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA p.26

14. XARXA D’ITINERARIS TURÍSTICS PEDALABLES I VIES VERDES p.27

15. EXPERIÈNCIES MEMORABLES EN UN RECORREGUT PAISATGÍSTIC ENTRE LA VILA MARINERA DE PALAMÓS I EL PARATGE 

DE CASTELL (COSTA BRAVA) p.28

16. DIFNAT / EQUIPAMENTS PER A LA DIFUSIÓ D’ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES COMARQUES DE GIRONA p.29

17. XARXA D’ESPAIS DE CONTACTE AMB EL RIU TER. IMPULS A LA DIVERSIFICACIÓ DEL TURISME A LA NATURA AL RIPOLLÈS p.30
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04. PALVIP / PROTECCIÓ ALTERNATIVA DE LES PRODUCCIONS VEGETALS INTERREGIONALS PIRINENQUES p.35

05. QUALITY_PINEA / INNOVACIÓ I MILLORA DE LA COMPETITIVITAT EN LA PRODUCCIÓ I APROFITAMENT DE PINYÓ 

DE PI PINYER p.36

» Innovació i competitivitat. Desenvolupament empresarial

06. CCI PIRINEUSMED / COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA: CAMBRES DE COMERÇ DELS PIRINEUS MEDITERRANI p.37

07. PYRENART / PYRENART p.38

08. CCI PIRINEUS MED II / IMPULS A LA COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA: CAMBRE DE COMERÇ DELS PIRINEUS 

MEDITERRANI p.39

09. EDIFICAT / CLÚSTER EDIFICAT p.40

» Adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscos

10. COOPEREM / COOPERACIÓ OPERATIVA D’EMERGÈNCIES I PREVENCIÓ D’INCENDIS p.41

11. ECTADAPT / CONTRIBUIR A L’ADAPTACIÓ DE L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER A L’EFECTE PREVIST DEL CANVI 

CLIMÀTIC p.42

» Protecció, valorizació i ús sostenible dels recursos naturals. Patrimoni. Desenvolupament sostenible. Turisme

12. PATRIMC@T / DISPOSITIU TERRITORIAL TRANSFRONTERER D’ INTERPRETACIÓ DE L’ARQUITECTURA I DEL PATRIMONI 

A LES VALLS CATALANS DEL TEC I DEL TER p.43

13. ALBERAPASTUR / VALORITZACIÓ DELS RECURSOS BOVINS I SILVOPASTORALS DEL MASSÍS TRANSFRONTERER 

PIRINEUS MEDITERRÀNIA p.44

14. COOP’ART / IMPULSAR UNA ESTRATÈGIA COMPARTIDA D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE 

L’ARTESANIA ARTÍSTICA p.45

15. NATTUR / ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, MOTOR DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN ELS TERRITORIS 

TRANSFRONTERERS PIRINENCS DE MUNTANYA p.46

16. PYRFER / PIRINEUS DE FERRO. XARXA DE MUNICIPIS DEL FERRO PER A UNA ESTRATÈGIA TURÍSTICA PATRIMONIAL I 

SOSTENIBLE CONJUNTA p.47

17. TTFS / TURISME TRANSFRONTERER FLUVIAL I SOSTENIBLE - TÊT, TER, FLUVIÀ I SEGRE p.48

18. PLASTIC0PYR / ESTRATÈGIES PER A LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ PER PLÀSTICS ALS ECOSISTEMES DE 

MUNTANYA p.49

» Mobilitat de béns i serveis. Transport. Accessibilitat 

19. BICITRANSCAT / DESENVOLUPAMENT DE NOUS ITINERARIS CICLABLES I ENLLAÇOS MULTIMODALS 

TRANSFRONTERERS PER A LA PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE p.50

» Competències i inclusió social en els territoris. Formació

20. DMAM / DE MAR A MAR. PIRINEUS DE CIRC p.51

21. PROSPECTSASO / PROSPECTIVA TRANSFRONTERERA SANITÀRIA I SOCIAL p.52

22. LLL-TRANSVERSALIS / LIFE LONG LEARNING - TRANSVERSALIS p.53

23. PYREMPFOR / ECONOMIA PIRINENCA: PROMOCIÓ DEL TREBALL FORESTAL TRANSFRONTERER p.54

» Competències i inclusió social en els territoris. Accessibilitat serveis socials, culturals i de salut

24. MIGAP / MIND THE GAP: ACCÉS A EDUCACIÓ I CULTURA PER A LA GENERACIÓ DE CAPACITATS EN EL TERRITORI 

TRANSPIRINENC p.55

3
PROJECTES POCTEFA
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PECT AIGUA
GIRONA, REGIÓ SENSIBLE A L’AIGUA

01PECT / Temàtica: Innovació i competitivitat

PECT Aigua s’erigeix per fer front al risc quantitatiu i qualitatiu de les 
aigües del Baix Ter. A partir de la implementació de nous models de 
gestió i d’infraestructures sostenibles basades en la innovació tec-
nològica,“Girona, regió sensible a l’aigua” pretén convertir-se en un 
referent territorial i internacional millorant la gestió i ús de l’aigua 
i consolidant la nova cultura de l’aigua en la societat al territori del 
Baix Ter. 

ACTUACIONS
• Coordinació del PECT (DDGI)
• Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta 

Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter (JCUBT)
• Automatització, control i gestió dels canals de reg de les comuni-

tats regants ( ENGINYERIA I GESTIÓ DEL REG - UDG)
• Control de l’estat ecològic de les masses d’aigua superficial (IEA 

- UDG)
• Comunicació, informació i sensibilització (Fundació Mar)
• Sistema d’informació per difondre i fomentar el reg de precisió 

(IRTA)
• Implementació d’estratègies demostratives per a la millora de 

l’eficiència del reg agrícola (IRTA- fMB)

RESULTATS ESPERATS
• 31,4 km de recs monitoritzats 
• 150 usuaris d’aigua que regularitzaran administrativament el seu 

aprofitament 
• 5 municipis que podran incorporar normatives de protecció del 

proveïment d’aigua municipal 
• 10 nous punts de control incorporats a la Xarxa Hidrològica de 

Control i Seguiment 
• 1000 consultes als mapes de requeriments hídrics dels cultius 
• 10 % de millora en els índexs d’eficiència hidràulica en la xarxa de 

distribució 
• 15 % de millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua de les mesures 

proposades 
• 1500 usuaris d’aplicacions de xarxes socials, 800 persones ins-

crites a la e-news i 9000 visites a la web

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Amb productors de pomes i gestors de la conca del Ter

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Model Regió Sensible a l’Aigua
• Model numèric del medi físic i balanç entre usos i demandes zo-

nificades de la zona del Baix Ter
• Model d’implantació d’ infraestructures i solucions tecnològi-

ques que optimitzen l’ús i modulen la demanda del consum d’ai-
gua per al reg agrícola

• Xarxa demostrativa de reg eficient gota a gota per degoteig i 
propulsat amb energia solar

• Model d’assessorament als agents de la quàdruple hèlix del territo-
ri a través de Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter

NÚMERO DE REFERÈNCIA REF. 001-P-000082

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria PECT (RESOLUCIÓ GAH/815/2018, de 19 d’abril)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020 (prorrogable)

BENEFICIARIS (7) DIPUTACIÓ DE GIRONA (DDGI)  
JUNTA CENTRAL D’USUARIS D’AIGÜES DEL BAIX TER (JCUBT)
ENGINYERIA I GESTIÓ DEL REG. UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG)
INSTITUT D’ECOLOGIA AQUÀTICA (IEA). UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG)
FUNDACIÓ MAR
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIES AGROALIMENTÀRIES (IRTA)
IRTA - FUNDACIÓ MAS BADIA (fMB)

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.656.084,26 €

IMPORT CONCEDIT
(50% PO FEDER de CATALUNYA)

1.328.042,13 € APORTACIÓ D’ALTRES
ENTITATS
(DIPUTACIÓ DE GIRONA)

620.608,56 €

PRESSUPOST PER SOCI SOCI
DDGI
JCUBT
ENGINYERIA I GESTIÓ DEL REG. UDG
IEA. UDG
FUNDACIÓ MAR
IRTA
IRTA - FMB

PRESSUPOST APROVAT / COFINANÇAMENT FEDER / FONS PROPIS
173.650,00 € / 86.825,00 € / 86.825,00 €
447.005,00 € / 223.502,50 € / 111.751,25 €
415.101,38 € / 207.550,69 € 
331.788,92 € / 165.894,46 €  
348.770,00 € / 174.385,00 € / 87.192,50 €
200.738,06 € / 100.369,03 € / 50.184,51 €
739.030,90 € / 369.515,45 € / 184.757,73 €

06 
Aigua neta
i sanejament

09
Indústria, 
innovació i 
infraestructura

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Diputació de Girona
njaile@ddgi.cat
Tel. 0034 972 185 091

Coordinació general
Nil Jaile i Casademont 
Project manager  
Servei de Programes Europeus 

Tw / @DiputacioGirona
#ProgramesEuropeusDdGI 
#PECTAigua

186.722,58 €
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PECT CULTURA
INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES DE 
GIRONA I EL SEU ENTORN TERRITORIAL

02PECT / Temàtica: Innovació i competitivitat

Aquest projecte té per objectiu afavorir un marc de visibilització, ver-
tebració, cooperació i cohesió que impulsi el sector de les indústries 
culturals i creatives (ICC) perquè esdevingui un dels eixos vertebra-
dors d’especialització econòmica del territori gironí. El PECT Cultura 
impulsa un model innovador que millora l’organització i la coordinació 
entre els agents culturals i creatius del territori, facilita espais i re-
cursos de suport a la creació i exhibició; i, fomenta la pràctica cultu-
ral mitjançant l’arrelament i l’interès per les produccions artístiques.

ACTUACIONS
• Coordinació PECT
• Oficina de gestió i foment de les arts. Inclou: adequació de 

l’antic cinema Modern; creació d’una eina TIC tranversal del 
sector de les ICC; creació de marca Girona Crea; comunicació, 
creació i captació de públics; foment i coordinació dels àmbits 
de les arts escèniques, la música, el cinema i els audiovisuals; i, 
serveis d’acompanyament empresarial per a creadors

• Centres de creació i d’exhibició de les arts. Inclou: un banc 
d’equipament especialitzat i laboratoris de les indústries cul-
turals i creatives; xarxa d’espais de creació i d’exhibició; i, dues 
proves pilot (creadors d’itineraris d’experimentació innovadora 
del patrimoni i eina d’interconnectivitat, internacionalització i 
formació en línia de les ICC)

RESULTATS ESPERATS
• 320 empreses impactades per actuacions de sensibilització, dina-

mització, conscienciació
• 10 llocs de treball creats vinculats al projecte
• 1 marca creada o registrada pels agents R+D+I i les empreses 

Web / web.girona.cat/pecticc/
Web / www.ddgi.cat/web/servei/3373/
industries-culturals-i-creatives-de-giro-
na-i-el-seu-entorn-territorial-ambit-d-es-
pecialitzacio--cultura

en el marc del projecte i 100 empreses i professionals del sector 
adherits a la marca

• 24 empreses que utilitzen o contracten l’equipament cofinançat 
amb FEDER

• 100 usuaris del sector de les ICC registrats a l’eina
• 10 equips de treball generats a través de l’eina i 10 equips de tre-

ball que l’utilitzen
• 10 aparicions de la marca Girona Crea i 10 de la xarxa creativa en 

mitjans de comunicació 
• 15 nous projectes en l’àmbit de l’actuació
• 20 usuaris als espais en funcionament del Centre de creació i ex-

hibició de les arts
• 5  contactes amb els centres educatius i 3 amb serveis similars 

nacionals i internacionals (HANGAR, Laboral, Medialab…)
• 10 espais integrats de la xarxa
• 10% d’augment de públic participant a la xarxa creativa

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Amb la Cambra de Comerç de Girona, l’Escola Universitària 

ERAM,  la Fundació Casa de la Música del Gironès i l’Associació 
Gironina de Teatre, que són partipants directes del projecte però 
no entitats beneficiàries.

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Model d’oferta cultural de qualitat accessible en línia.

08 
Treball decent 
i creixement 
econòmic

09
Indústria, 
innovació i 
infraestructura

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

NÚMERO DE REFERÈNCIA REF. 001-P-000482

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria PECT (RESOLUCIÓ GAH/815/2018, de 19 d’abril)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020 (prorrogable)

BENEFICIARIS (2) DIPUTACIÓ DE GIRONA  
AJUNTAMENT DE GIRONA

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.482.976,24 €

IMPORT CONCEDIT
(50% PO FEDER de CATALUNYA)

1.241.488,12 € APORTACIÓ D’ALTRES
ENTITATS
(DIPUTACIÓ DE GIRONA)

486.726,39€

PRESSUPOST PER SOCI SOCI
DIPUTACIÓ DE GIRONA  
AJUNTAMENT DE GIRONA
AJUNTAMENT DE GIRONA

PRESSUPOST APROVAT / COFINANÇAMENT FEDER / FONS PROPIS
119.024,37 € / 59.512,19 € / 59.512,19 €
3.107.393,32 € / 1.553.696,66 € / 882.909,93 €
424.246,40 € / 212.123,20 € / 882.909,93 €

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Diputació de Girona
Tel. 0034 972 184 846
mmochales@ddgi.cat

Coordinació general
Marta Mochales i Estany                                
Tècnica projectes
Servei de Programes Europeus    

Tw / @DiputacioGirona
#ProgramesEuropeusDdGI 
#PECTCultura

http://web.girona.cat/pecticc/ 
http://www.ddgi.cat/web/servei/3373/industries-culturals-i-creatives-de-girona-i-el-seu-entorn-territorial-
http://www.ddgi.cat/web/servei/3373/industries-culturals-i-creatives-de-girona-i-el-seu-entorn-territorial-
http://www.ddgi.cat/web/servei/3373/industries-culturals-i-creatives-de-girona-i-el-seu-entorn-territorial-
http://www.ddgi.cat/web/servei/3373/industries-culturals-i-creatives-de-girona-i-el-seu-entorn-territorial-
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PECT INNOVACIÓ
GIRONA, ECOSISTEMA INNOVADOR

03PECT / Temàtica: Innovació i competitivitat

El projecte preveu organitzar els agents de la quàdruple hèlix de la de-
marcació de Girona com un veritable sistema territorial d’innovació, 
operatiu i coordinat. Un sistema que estructura i dinamitza diversos 
ecosistemes innovadors sectorials en els 10 àmbits estratègics de 
la demarcació (Aigua, Alimentació i Gastronomia, Compòsits, Comu-
nicació Cultural i Corporativa, Robòtica, Turisme, Patrimoni Cultural 
i Natural, Salut, Cohesió i Compromís Social i Innovació i Tecnologia 
Industrial), que propicien la transferència de coneixement i de tecno-
logia de la universitat a l’empresa, i el desenvolupament i innovació en 
les institucions i empreses gironines. 
Aquests ecosistemes innovadors es conceben com sistemes articu-
lats de relació entre els agents de la quàdruple hèlix, dotats de plata-
formes tecnològiques que faciliten l’emprenedoria, la innovació ober-
ta i l’accés de les PIME a tecnologies avançades i serveis sofisticats.

ACTUACIONS
• Girona Co-Creix. Inclou: observatori de l’emprenedor, càpsules 

formatives a demanda, Business Angels, App per a la gestió de 
vivers, plataforma tecnològica amb recursos a l’emprenedor i 
programa de tutoring i mentoring

• Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la compe-
titivitat empresarial a l’Alt Empordà

• Transferència de la metodologia Test-US als centres i vivers 
d’empresa de les comarques de Girona

• Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors estra-
tègics de la demarcació. Creació i activació de la plataforma TIC 
d’OPEN INNOVATION

RESULTATS ESPERATS
• 35 noves línies de negoci, processos o serveis innovadors
• 70 usuaris que participen en activitats innovadores
• 425 serveis prestats, assessoraments
• 50 empreses creades
• 770 persones en programes de formació
• 86 llocs de treball induïts
• 150 empreses/institucions participant en activitats d’internacio-

nalització
• 130 empreses/insitucions participant en accions de transferèn-

cia del coneixement
• 48 actuacions d’internacionalització
• 95 grups de recerca implicats en activitats sectorials

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Amb Catalonia Clusters promogut per Acció (Gencat)
• Amb la University Industry Innovation Network (UIIN)
• Amb The Role of Universities in Innovation Regional Development 

(RUNIN)
• Amb plataformes on line d’innovació oberta (Pôles de Compétiti-

vité de França i sistema Fraunhofer d’Alemanya)
• Amb les Oficines de Promoció Econòmica d’àmbit local de la de-

marcació de Girona

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Model per a la creació de sistemes d’innovació sectorials en àm-

bits territorials d’escala supralocal
• Sistema de governança

NÚMERO DE REFERÈNCIA REF. 001-P-000022

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria PECT (RESOLUCIÓ GAH/815/2018, de 19 d’abril)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’l1 de gener de 2018  al 31 de desembre de 2020 (prorrogable)

BENEFICIARIS (4) DIPUTACIÓ DE GIRONA  
AJUNTAMENT DE FIGUERES
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
UNIVERSITAT DE GIRONA (UDG)

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.482.976,24 €

IMPORT CONCEDIT
(50% PO FEDER de CATALUNYA)

1.241.488,12 € APORTACIÓ D’ALTRES
ENTITATS
(DIPUTACIÓ DE GIRONA)

486.726,39 €

PRESSUPOST PER SOCI SOCI
DIPUTACIÓ DE GIRONA  
AJUNTAMENT DE FIGUERES
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
UNIVERSITAT DE GIRONA (UDG)

PRESSUPOST APROVAT / COFINANÇAMENT FEDER / FONS PROPIS
536.070,68 € / 268.035,34 € / 268.035,34 €
503.751,93 € / 251.875,96 € / 125.937,98 €
268.987,50 € / 134.493,75 € / 67.246,88 €
1.174.166,13 € / 587.083,06 € / 293.541,53 €

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Diputació de Girona
mmochales@ddgi.cat
Tel. 0034 972 184 846

Coordinació general
Marta Mochales i Estany                                
Tècnica projectes
Servei de Programes Europeus    

Tw / @DiputacioGirona
#ProgramesEuropeusDdGI 
#PECTInnovació
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PECT SALUT
GIRONA, REGIÓ SALUDABLE

04PECT / Temàtica: Innovació i competitivitat

Girona, regió saludable té com a objectiu principal convertir la de-
marcació de Girona en un territori de referència on es promogui la 
capacitat de les persones per incrementar el control sobre la seva 
salut i els factors que la determinen. Per fer-ho possible, es proposa 
transformar la demarcació en un laboratori poblacional i comunitari 
(Health Living Lab) per facilitar: el monitoratge eficient de la salut de 
la població creant un sistema de recollida d’informació de salut siste-
màtica; el monitoratge d’indicadors vinculats als determinants de la 
salut, a la qualitat de vida i al benestar per tal de planificar i desenvo-
lupar polítiques i actuacions de protecció i promoció de la salut; i, la 
comunicació entre els investigadors, les administracions, la població 
i l’empresa

ACTUACIONS
• Observatori sobre determinants socials i desigualtats en salut i 

benestar (repositori de dades d’accés públic)
• Girona, Health Livinglab (plataforma Big Data que contindrà in-

formació sobre imagenoma, genoma, microbioma, metaboloma, 
estils de vida, qualitat de vida, fenotip)

• Creació del Pol de salut de la comarca de l’Alt Empordà: Cons-
truint i innovant la integració social i de salut centrada en la per-
sona i la comunitat

• Coordinació PECT

RESULTATS ESPERATS
• 11 persones contractades
• 2500 participants reclutats en estudis clínics
• 3000 persones reclutades per l’estudi de monitoratge territorial 

de l’estat de salut de la població i els seus determinants
• 2 investigadors
• 70 persones formades 
• 20 indicadors desenvolupats

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Hi ha col·laboracions estretes amb l’Hospital Dr. Josep Trueta de 

Girona (Institut Català de la salut, ICS), l’Institut d’Investigació 
en Atenció Primària Jordi Gol a Girona (IDIAP), l’Hospital Santa 
Caterina (Institut d’Assistència Sanitària, IAS), l’Institut de Di-
agnòstic per la Imatge (IDI) i l’Institut Català d’Oncologia a Giro-
na (ICO). A més, es compta amb la participació de l’Ajuntament 
de Figueres, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Institut 
d’Assistència Sanitària (IAS).

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Model de Regió Saludable de referència que capacita el control de 

les persones sobre la seva salut
• Processos d’intercanvi de dades diagnòstiques sanitàries actuals 

de la població de la demarcació entre agents
• Observatori que inclou indicadors propis i adaptats a les caracte-

rístiques sanitàries del territori
• Estratègies sobre estils de vida i prevenció de malalties cròniques 

prevalents, per reduir al mínim la càrrega de malalties i factors 
de risc associats
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Web / ddgi.cat/web/servei/3374/
girona--regio-saludable-ambit-d-es-
pecialitzacio--salut
Web / idibgi.org/ca/projectes/pro-
jecte-girona-regi%C3%B3-saludable

NÚMERO DE REFERÈNCIA REF. 001-P-000323

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria PECT (RESOLUCIÓ GAH/815/2018, de 19 d’abril)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020 (prorrogable)

BENEFICIARIS (4) DIPUTACIÓ DE GIRONA (DDGI)
DIPSALUT
INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. TRUETA (IDIBGI)
FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.916.481,32 €

IMPORT CONCEDIT
(50% PO FEDER de CATALUNYA)

1.458.240,66 € APORTACIÓ D’ALTRES
ENTITATS
(DIPUTACIÓ DE GIRONA)

882.909,93 €

PRESSUPOST PER SOCI SOCI
DDGI
DIPSALUT
IDIBIDIGI
FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

PRESSUPOST APROVAT / COFINANÇAMENT FEDER / FONS PROPIS
291.603,72 € / 145.801,86 € / 145.801,86 €
863.000 € / 431.500 € / 215.750 €
1.420.377,60 € / 710.188,80 € / 355.094,40 €
341.500 € / 170.750 € / 85.375 €

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Diputació de Girona
njaile@ddgi.cat
Tel. 0034 972 185 091

Coordinació general
Nil Jaile i Casademont 
Project manager  
Servei de Programes Europeus 

Tw / @DiputacioGirona
#ProgramesEuropeusDdGI  
#PECTSalut

http://ddgi.cat/web/servei/3374/girona--regio-saludable-ambit-d-especialitzacio--salut 
http://ddgi.cat/web/servei/3374/girona--regio-saludable-ambit-d-especialitzacio--salut 
http://ddgi.cat/web/servei/3374/girona--regio-saludable-ambit-d-especialitzacio--salut 
http://idibgi.org/ca/projectes/projecte-girona-regi%C3%B3-saludable
http://idibgi.org/ca/projectes/projecte-girona-regi%C3%B3-saludable
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PECT TURISME
COSTA BRAVA PIRINEU DE GIRONA:
NATURA, CULTURA I INTEL·LIGÈNCIA EN XARXA

05PECT / Temàtica: Innovació i competitivitat

Aquest projecte té per missió desestacionalitzar, desconcentrar, des-
massificar i descobrir el patrimoni natural del conjunt de la demar-
cació de Girona creant diferenciació mitjançant la millora en el treball 
en xarxa de les destinacions turístiques. El PECT Turisme utilitza les 
TIC per a fer més accessible aquest patrimoni cultural i natural gironí 
i per a connectar les xarxes de camins (camins intel·ligents, patrimoni 
obert i open tourism).

ACTUACIONS
• Coordinació
• Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarques de Girona
• Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de l’Alt Empordà
• Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Pla de l’Estany
• Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del Ripollès
• Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de la Cerdanya
• Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Vies Verdes de Girona

RESULTATS ESPERATS
• 10 empreses cooperant amb centres de recerca, 10 innovant en 

el marc del projecte i 25 impactades per actuacions de sensibilit-
zació, dinamització, conscienciació

• 5 espais adaptats a les TIC
• 10 nous circuits i itineraris per a desenvolupament turístic que 

contribueixen a la generació de noves activitats econòmiques de 
valor afegit

• Aprofitament de 15 recursos nous existents al territori per al 
desenvolupament turístic

• 30 participants en plans pilot sobre innovació oberta i governança 

Web / ddgi.cat/web/
servei/3376/costa-brava-pir-
ineu-de-girona--natura--cultu-
ra-i-intel-ligencia-en-xarxa-am-
bit-d-especialitzacio--turisme

• 50.000 € d’inversió pública en R+D+i 
• 25 persones formades en el marc RIS3 CAT
• Increment en 48 agents la col·laboració entre entitats públiques i 

privades del  territori
• 5 llocs de treball creats vinculats amb el projecte 
• 91 reunions que contribueixin al manteniment i increment de re-

lacions en xarxa d’agents 
• 5 projectes que consideren l’impacte mediambiental derivat de 

l’activitat turística
• 20 notícies publicades de productes i itineraris creats a l’estran-

ger

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Per assolir els objectius previstos amb coherència territorial es 

considera necessari cobrir, íntegrament, el territori de les 8 co-
marques de Girona i es creu convenient que hi participin els 8 
consells comarcals, o entitats que desenvolupen el turisme en 
l’àmbit comarcal.

• Els consells comarcals del Baix Empordà, del Gironès i la Selva 
i l’Associació la Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic han partici-
pat en el desenvolupament i finançament de la plataforma digital 
comuna creada per gestionar i donar visibilitat turística a la xar-
xa de camins de les comarques de Girona.

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Nous models d’interacció entre els agents de la quadrúple hèlix, 

inclòs el sector empresarial, que tenen com a resultat la creació 
d’un nou sistema de relacions i de treball en xarxa
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NÚMERO DE REFERÈNCIA REF. 001-P-000042

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria PECT (RESOLUCIÓ GAH/815/2018, de 19 d’abril)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020 (prorrogable)

BENEFICIARIS (7) DIPUTACIÓ DE GIRONA
UNIVERSITAT DE GIRONA
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
CONSELL COMARCAL DE PLA DE L’ESTANY
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSORCI DE LES VIES VERDES

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.436.722,72 €

IMPORT CONCEDIT
(50% PO FEDER de CATALUNYA)

718.361,36 € APORTACIÓ D’ALTRES
ENTITATS
(DIPUTACIÓ DE GIRONA)

329.620,86 €

PRESSUPOST PER SOCI SOCI
DIPUTACIÓ DE GIRONA
UNIVERSITAT DE GIRONA
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
CONSELL COMARCAL DE PLA DE L’ESTANY
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
CONSORCI DE LES VIES VERDES

PRESSUPOST APROVAT / COFINANÇAMENT FEDER / FONS PROPIS
118.239,22 € / 59.119,61 € / 59.119,61 €
200.226,70 € / 100.113,35 € / 50.056,67 €
275.149,52 € / 137.574,76 € / 68.787,38 €
211.216,78 € / 105.608,39 € / 52.804,20 €
211.216,78 € / 105.608,39 € / 52.804,20 €
209.456,94 € / 104.728,47 € / 52.364,24 €
211.216,78 € / 105.608,39 € / 52.804,20 €

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Diputació de Girona
mmochales@ddgi.cat
Tel. 0034 972 184 846

Coordinació general
Marta Mochales i Estany                                
Tècnica projectes
Servei de Programes Europeus    

Tw / @DiputacioGirona
#ProgramesEuropeusDdGI 
#PECTTurisme

http://ddgi.cat/web/servei/3376/costa-brava-pirineu-de-girona--natura--cultura-i-intel-ligencia-en-xarxa-am
http://ddgi.cat/web/servei/3376/costa-brava-pirineu-de-girona--natura--cultura-i-intel-ligencia-en-xarxa-am
http://ddgi.cat/web/servei/3376/costa-brava-pirineu-de-girona--natura--cultura-i-intel-ligencia-en-xarxa-am
http://ddgi.cat/web/servei/3376/costa-brava-pirineu-de-girona--natura--cultura-i-intel-ligencia-en-xarxa-am
http://ddgi.cat/web/servei/3376/costa-brava-pirineu-de-girona--natura--cultura-i-intel-ligencia-en-xarxa-am
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BEBIOMASSGI
BIOMASSA LOCAL I SOSTENIBLE PER 
ALS MUNICIPIS GIRONINS

01EIX 4 FEDER / Temàtica: Energia renovable

BEBIOMASSGI té per finalitat la instal·lació de 7 calderes de biomas-
sa, la construcció de 15 xarxes de calor generat per biomassa, així 
com, la construcció de 2 edificis per al tractament de la biomassa 
forestal.

ACTUACIONS
• Instal·lació de 20 calderes i/o xarxes de calor de biomassa pel 

subministrament d’aigua calenta per a ús tèrmic en 53 edificis 
municipals que comporta, licitacions, direcció d’obres i certifi-
cacions

• Construcció de 2 coberts de biomassa per a promoure la pro-
ducció d’estella local que comporta licitació, execució i dinamit-
zació

• Mesura i verificació dels estalvis i seguiment de la producció 
d’energia renovable

• Seguiment del funcionament i de les instal·lacions i del subminis-
trament de biomassa forestal

• Creació de sinergies positives entre l’aprofitament de biomas-
sa i la prevenció d’incendis per a la promoció de gestió forestal 
sostenible

RESULTATS ESPERATS
• 1.719 tCO2 estalviades anualment
• 2.557 ha de gestió forestal associades
• 5 MW tèrmics renovables instal·lats
• 91 llocs de treball indirectes associats

Departament Medi Ambient
Diputació de Girona      
raldrich@ddgi.cat       
Tel. 0034 972 185 075 

Coordinació tècnica 
Remei Aldrich
Enginyera en eficiència
energètica    

Web / ddgi.cat
Tw / @diputacioGirona

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte  europeu BEENERGI. Bundling sustainable energy in-

vestments for Girona’s municipalites (Horizon 2020)
• ENERINVEST. Plataforma espanyola de finançament de projec-

tes d’energia sostenible (Horizon 2020)

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Models de plecs integrals de subministrament d’energia renova-

ble amb garantia d’estalvi que permeten:
 - L’ús racional de l’energia de la biomassa 
 - L’estalvi elèctric i d’emissions en l’edifici on hi consta la xarxa 

de calor amb biomassa
 - Cadenes curtes de producció i consum d’estella local i de 

qualitat procedent de la gestió forestal sostenible i la pre-
venció d’incendis

• Models de planificació forestal a nivell municipal o supramuni-
cipal que integrin la producció  de biomassa i la prevenció d’in-
cendis forestals

• Mecanismes contractuals d’aprofitament de la fusta procedent 
de les tasques de prevenció d’incendis forestals municipals per 
ús tèrmic

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig) 

PERÍODE D’EXECUCIÓ Del 24 d’octubre de 2018 - en curs

BENEFICIARIS DIPUTACIÓ DE GIRONA

MUNICIPIS PARTICIPANTS (23) AIGUAVIVA / BORDILS / CALDES DE MALAVELLA / CAMPDEVÀNOL / CAMPRODON / CASSÀ DE LA SELVA  /
FONTANALS DE CERDANYA / DARNIUS / FIGUERES / LA CELLERA DE TER / LA JONQUERA / MIERES / NAVATA /
PALAFRUGELL / QUART / RIBES DE FRESER / RIUDELLOTS DE LA SELVA / ROSES / SANTA COLOMA DE FARNERS /
SANT HILARI DE SACALM / SANT JULIÀ DE LLOR I BONMATÍ / VILADEMULS / VILOBÍ D’ONYAR

COST TOTAL DEL PROJECTE 3.982.391,24 €

IMPORT CONCEDIT
(50% PO FEDER de CATALUNYA)

1.991.195,62 €

APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE 
GIRONA
(25% DESPESA ELEGIBLE)

955.977,37 €

07
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13
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http://ddgi.cat 
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EFFIENGI
MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
DELS MUNICIPIS GIRONINS 

02EIX 4 FEDER / Temàtica: Eficiència energètica

EFFIENGI té per finalitat la millora de l’eficiència energètica de l’enllu-
menat públic municipal de 6 municipis gironins (Sarrià de Ter, Riells i 
Viabrea, Vilablareix, Pals, Sils i Caldes de Malavella), així com, la millo-
ra de l’eficiència energètica d’edificis públics de 4 municipis gironins 
(Arbúcies, Figueres, Ripoll i Sant Gregori).

ACTUACIONS
• Millora de l’eficiència energètica de 8 edificis municipals que 

comporta licitació i direcció d’obres
• Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior 

de sis municipis que implica licitació i direcció d’obres
• Mesura i verificació dels estalvis energètics aconseguits en les 

2 accions anteriors

RESULTATS ESPERATS
• 1.414 tCO2 estalviades anualment
• 56% d’estalvi energètic associat
• 81 llocs de treball indirectes associats

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte europeu BEENERGI. Bundling sustainable energy in-

vestments for Girona’s municipalites (Horizon 2020)
• ENERINVEST. Plataforma espanyola de finançament de projec-

tes d’energia sostenible (Horizon 2020)

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Models de plecs de clàusules tècniques i administratives de ges-

tió energètica integral de l’enllumenat
• Dades en format obert
• Informes de seguiment de mesura i verificació dels estalvis

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig) 

PERÍODE D’EXECUCIÓ Del 25 de novembre de 2019 - en curs

BENEFICIARIS DIPUTACIÓ DE GIRONA

MUNICIPIS PARTICIPANTS (10) ARBÚCIES / CALDES DE MALAVELLA / FIGUERES / PALS / SANT GREGORI / SARRIÀ DE TER / SILS / RIELLS I VIABREA / 
RIPOLL / VILABLAREIX

COST TOTAL DEL PROJECTE 3.997.356,09 €

IMPORT CONCEDIT
(50% PO FEDER de CATALUNYA)

1.998.678,05 €

APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE 
GIRONA
(25% DESPESA ELEGIBLE)

955.977,35 €
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Departament Medi Ambient
Diputació de Girona      
agamell@ddgi.cat
Tel. 0034 972 185 075

Coordinació tècnica 
Àlex Gamell 
Enginyer en eficiència
energètica    

Web / ddgi.cat
Tw / @diputacioGirona

http://ddgi.cat 
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GIRAEFI
MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS 
MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

03EIX 4 FEDER / Temàtica: Eficiència energètica

GiraEfi té per finalitat la millora de l’eficiència energètica de nou edifi-
cis públics de 5 municipis gironins (Cassà de la Selva, Celrà, Palafru-
gell, Garrigàs i Sant Julià de Llors i Bonmatí) i també de l’enllumenat 
públic exterior de 5 municipis gironins (Ger, Riells i Viabrea, Hostalric, 
Maçanet de Cabrenys i Sant Joan les Abadesses).

ACTUACIONS
• Millora de l’eficiència energètica de 9 edificis municipals mitjan-

çant instal·lacions solars fotovoltaiques que comporta licitació i 
direcció d’obres

• Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior 
de 5 municipis que implica licitació i direcció d’obres

• Mesura i verificació dels estalvis energètics aconseguits en les 
2 accions anteriors. Aquesta actuació també comportarà la ins-
tal·lació de sistemes de telegestió a 30 edificis municipals

RESULTATS ESPERATS
• 937 tCO2 estalviades anualment
• 21 % d’estalvi energètic pels edificis municipals associats
• 71 % d’estalvi energètic pels enllumenats públics associats
• Creació de 17 llocs de treball indirectes

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte europeu BEENERGI Bundling sustainable energy in-

vestments for Girona’s municipalites (Horizon 2020)
• ENERINVEST – Plataforma espanyola de finançament d’energia 

sostenible (Horizon 2020)

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Models de plecs de clàusules tècniques i administratives de ges-

tió energètica integral de l’enllumenat
• Dades en format obert
• Informes de seguiment de mesura i verificació dels estalvis

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria  ( RESOLUCIÓ PRE/1527/2019, de 4 de juny)

PERÍODE D’EXECUCIÓ Pendent d’executar

BENEFICIARIS DIPUTACIÓ DE GIRONA

MUNICIPIS PARTICIPANTS (10) BONMATÍ / CASSÀ DE LA SELVA / CELRÀ / GARRIGÀS / GER / MAÇANET DE CABRENYS / PALAFRUGELL / RIELLS I 
VIABREA / SANT JOAN DE LES ABADESSES / SANT JULIÀ DE LLORS I BONMATÍ

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.187.790,68 €

IMPORT CONCEDIT
(50% PO FEDER de CATALUNYA)

593.895,34 €

07 
Energia
assequible i no 
contaminant

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Departament Programes Europeus
Diputació de Girona      
jcarrillo@ddgi.cat
Tel. 0034 972 185 207

Coordinació tècnica
Josep Ramon Carrillo
Enginyer en eficiència
energètica    

Web / ddgi.cat
Tw / @diputacioGirona

http://ddgi.cat 
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VESCOMTAT DE CABRERA
PRODUCTE TURÍSTIC-CULTURAL
VESCOMTAT DE CABRERA

04EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni cultural

El vescomtat de Cabrera fou una de les senyories feudals més impor-
tants de Catalunya des del segle XI fins el segle XIX, que s’estenia per 
la major part de l’actual comarca de la Selva i per algunes àrees del 
Maresme, el Vallès Oriental i Osona. Durant molts segles va funcionar 
com un veritable estat, amb la seva administració, la seva fiscalitat i 
fins i tot el seu propi exèrcit.
El Vescomtat ha deixat un ric llegat patrimonial estès per tot el terri-
tori amb castells, cases fortes, nuclis antics, monestirs, centres de 
culte..., i una gran quantitat d’històries, intrigues i traïcions vincula-
des a una de les nissagues amb més renom de la noblesa catalana i a 
un personatge clau, que fou Bernat II de Cabrera.
Aquest projecte posa en valor el patrimoni material i immaterial, ge-
nera una proposta per atraure nous públics culturals i turístics a 13 
municipis; i, promou l’activitat cultural i econòmica entorn dels recur-
sos vinculats al vescomtat.

ACTUACIONS
• Conceptualització: selecció d’elements clau, definició del relat 

global i de cada element, imatge de la marca producte
• Valorització d’elements de patrimoni material i immaterial:  se-

nyalització d’elements i localitzacions, disseny d’itineraris, inter-
pretació virtual

• Adequació d’espais interpretatius
• Integració de l’oferta existent: portal web (promoció i comerci-

alització)
• Creació d’oferta complementària: nous productes, experiències 

i serveis en col•laboració pública privada
• Marquèting, promoció i suport a la comercialtizació

RESULTATS ESPERATS
• 38 elements senyalitzats als 13 municipis participants  (esglési-

es, castells, ermites, torres,…)
• 5 rutes conceptuals pel territori vescomtat (ruta militar, religio-

sa, administrativa, comercial i descobreix el vescomtat)

• 3 centres interpretatius (Centre d’Interpretació del Vescomtat 
de Cabrera al castell de Montsoriu i Centre de Divulgació i Inves-
tigació de la Batllia de Montsoriu (Arbúcies)

• 10 elements patrimonials recreats virtualment

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Amb l’ Agència Catalana de Turisme i el seu projecte Any del Tu-

risme Cultural
• Amb el Patronat de Turisme Costa Brava i la seva proposta cul-

tural de patrimoni i monuments
• Amb l’Associació de Turisme la Selva Comarca de l’Aigua i les 

rutes culturals que promou
• Amb el Patronat del Castell de Montsoriu i el Centre d’Interpre-

tació del Vescomtat de Cabrera
• Amb el Museu Etnològic del Montseny La Gabella i el Centre de 

divulgació i investigació de la Batllia de Montsoriu a Arbúcies
• Amb altres projectes i serveis del Consell Comarcal de la Sel-

va: Servei de Gestió i Promoció d’Itineraris Turístics, Ruta de la 
Tourdera i riera d’Arbúcies

• Amb l’Associació de Turisme la Selva Comarca de l’Aigua i les 
rutes culturals que promou

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Desestacionalització i deslocalització del turisme, mobilitat de 

visitants
• Connexió entre municipis de característiques molt diferencia-

des amb traspàs de recursos
• Visió de futur amb la opció d’ampliar a nous territoris i integrar 

nous elements patrimonials

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

MUNICIPIS PARTICIPANTS (13) ANGLÈS / ARBÚCIES / BLANES / BREDA / CALDES DE MALAVELLA / HOSTALRIC / LLORET DE MAR / MAÇANET DE LA 
SELVA / RIELLS I VIABREA / SANT FELIU DE BUIXALLEU / SILS / SUSQUEDA / VIDRERES

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.619.190,72 €

IMPORT CONCEDIT
(50% PO FEDER de CATALUNYA)

809.595,36 €

Consell Comarcal de la Selva
jgesti@selva.cat
Tel. 0034 972 841 702

Consell Comarcal de la Selva
avazquez@selva.cat
Tel. 0034 972 842 161

Coordinació general
Josep Gesti Perich
Cap de la Unitat de Territori
i Turisme   

Coordinació tècnica
Àngel Vázquez Viu
Tècnic de la Unitat de Territori
i Turisme   

11
Ciutats i 
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sostenibles
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POSICIONAMENT TURÍSTIC DE LA CERDANYA.
EL PATRIMONI I LA CULTURA COM A EIXOS 
VERTEBRADORS

05EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni cultural

Aquest projecte implica vertebrar les activitats de dinamització i pro-
moció cultural a la comarca de la Cerdanya per a la captació de turis-
me. Permet consolidar la xarxa identitària d’espais culturals a partir 
d’una estratègia pròpia i de millora d’infraestructures bàsiques. Tot 
plegat, implicarà nou patrimoni cultural cerdà i la difusió de la identitat 
cerdana.

ACTUACIONS
• Rehabilitació del centre cultural  “Teatre Municipal” d’Alp
• Rehabilitació del Taller d’Arts i Oficis de “Cal Travesseres” de 

Bellver de Cerdanya
• Rehabilitació integral i reforma dels porxos  de Cal Fanxico de 

Bolvir
• Foment Territorial de Turisme del terme municipal de Fontanals 

de Cerdanya 
• Rehabilitació de l’antiga Rectoria  com a centre de dinamització 

cultural de Ger
• Centre d’Interpretació de les restes arqueològiques de la recto-

ria d’All  (Isòvol)
• Sala 6  “El Convent” del Museu Cerdà de Puigcerdà

RESULTATS ESPERATS
• 15 agents privats participants en les activitats culturals
• 85 activitats econòmiques cerdanes o consolides vinculades al 

turisme cultural
• 35% d’ocupació als mesos de desembre-febrer sobre el total de 

pernoctacions de l’any
• 50 esdeveniments culturals realitzats als equipaments del pro-

jecte
• 50 establiments turístics prescriptors de les activitats culturals 

• 85 esdeveniments culturals realitzats a la Cerdanya

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte FEDER Valorització del patrimoni cultural i natural de la 

Cerdanya liderat pel Consell Comarcal de la Cerdanya en relació 
a la Rehabilitació del centre cultural  “Teatre Municipal” d’Alp

• Xarxa d’equipaments culturals i patrimonials públics de la Cer-
danya. Els espais a crear es complementaran amb els ja exis-
tents: el Museu Cerdà de Puigcerdà, el Museu Municipal de 
Llívia, l’Espai Ceretània de Bolvir, la Col·lecció- Museu de Das, 
el Museu de l’Esclop de Meranges, el Centre d’Interpretació de 
Talló de Bellver de Cerdanya, el Parc dels Búnquers de Martinet

• Xarxa de Museus i Equipaments de l’Alt Pirineu i Aran

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Model de contractacions d’obres
• Model de coordinació entre institucions (ens locals/supralocals) 
• Model de col·laboració entre agents turístics públics i privats 

per crear un producte

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig)

PERÍODE D’EXECUCIÓ Del 22 de febrer de 2017 al 30 de novembre de 2020

BENEFICIARIS CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

MUNICIPIS PARTICIPANTS (7) ALP / BELLVER / BOLVIR / FONTANALS / GER / ISÒVOL / PUIGCERDÀ

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.545.742,08 €

IMPORT CONCEDIT
(50% PO FEDER de CATALUNYA)

772.871,04 €

Consell Comarcal de la Cerdanya
cultura@cerdanya.org 
Tel. 0034 972 884 884

Coordinació tècnica
Sara Aliaga Rodrigo 
Tècnica de Cultura 

Web / cerdanya.cat

11
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http://cerdanya.cat
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RENOVACIÓ MUSEOGRAFIES DE LA XARXA 
TERRITORIAL DE MUSEUS DE LES COMARQUES 
DE GIRONA

06EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni cultural

Aquest projecte renova de manera integrada i, a partir de la coopera-
ció interinstitucional, les museografies de 6 equipaments que formen 
part de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona. 
Aquests equipaments es troben ubicats en 6 localitats turísticament i 
territorialment estratègiques (Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Arbú-
cies, Olot, Banyoles i Ripoll); i, la seva renovació contribueix activament 
a la promoció i valorització del patrimoni cultural de la demarcació i a 
l’atracció de nous públics de turisme intern i internacional. 

ACTUACIONS
• Adaptació del projecte museogràfic de la Sala del Suro del Mu-

seu de Sant Feliu de Guíxols
• Reforma expositiva del Museu Etnològic del Monseny (MEMGA)
• Reubicació de l’Scriptorium de Ripoll
• Renovació Museu de la Garrotxa
• Renovació dels recursos museogràfics del Museu Darder a Ba-

nyoles
• Renovació museografia del Museu del Suro a Palafrugell amb 

l’actuació Suberografia. Interpretant el món del suro.
• Pla de comunicació i dinamització

RESULTATS ESPERATS
• Augment de 200.000 visites anuals als museus part de l’operació
• Museografies 100% accessibles 
• Increment d’un 10% de visitants turistes
• 18.000 visitants anuals amb risc d’exclusió social

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Aquest projecte col·labora amb la Xarxa de museus de les co-

marques de Girona

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Model de gestió interinstitucional de l’operació entre la Genera-

litat de Catalunya, la Diputació de Girona i els ajuntaments dels 
municipis on s’ubiquen els museus, amb una estructura de go-
vernança pròpia.

• Cada museu porta a terme una actualització de les eines de co-
municació i difusió del seu patrimoni que es posarà a disposició 
de la ciutadania i d’altres museus que ho vulguin incorporar.

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig) 

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS DIPUTACIÓ DE GIRONA

MUNICIPIS PARTICIPANTS (6) SANT FELIU DE GUÍXOLS / PALAFRUGELL / ARBÚCIES / OLOT  / BANYOLES / RIPOLL

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.630.000,00 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

815.000,00 €

APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE 
GIRONA 
(25% DESPESA ELEGIBLE)

407.500 €

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Diputació de Girona
europa@ddgi.cat
Tel. 0034 972 185 041

Coordinació tècnica
Jordi Llach
Cap de Programes Europeus

Web / ddgi.cat/web/servei/3358/fons-europeu-de-desenvolupa-
ment-regional-feder--tram-local-2014-2020

http://ddgi.cat/web/servei/3358/fons-europeu-de-desenvolupament-regional-feder--tram-local-2014-2020 
http://ddgi.cat/web/servei/3358/fons-europeu-de-desenvolupament-regional-feder--tram-local-2014-2020 
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CONSERVACIÓ, FOMENT I DESENVOLUPAMENT DEL 
PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE L’ALT EMPORDÀ

07EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni cultural

Amb la voluntat de reduir la forta estacionalització dels visitants de la 
comarca de l’Alt Empordà, un destí litoral, així com de potenciar el tu-
risme d’interior, aquest projecte habilita diferents espais per millorar 
l’experiència dels visitants i posa en valor la diversitat de dels recursos 
turístics, activitats i centres d’interès que ofereix la comarca mitjan-
çant un treball conjunt i coordinat entre les diferents localitats de l’Alt 
Empordà que hi participen.

ACTUACIONS
• Digilització i senyalització física i virtual dels recursos patriomo-

nials i turístics de la comarca de l’Alt Empordà
• Creació del Centre Interpretatiu del Llagut Català i el seu accés 

(Colera)
• Condicionament de la connexió entre el carrer Hospital i la Torre 

Carlina (Maçanet de Cabrenys) 
• Millora de la plaça Sant Antoni, senyalització turística i innovació 

tecnològica (Navata)
• Recuperació de l’antic camí de la vinya d’en Xirau – Accés al 

monument Walter Benjamin i espai natural de l’Albera marítima 
(Portbou)

• Naturalització de l’entorn de la muralla de ponent de la Ciutade-
lla de Roses 

• Dinamització turística a l’entorn del Monestir de Sant Miquel del 
Fluvià

• Millora del carrer del Mar, eix de connexió del nucli antic de Sant 
Pere Pescador amb l’entorn del riu Fluvià 

• Recuperació del bosc de ribera de la zona de l’illa de l’Albanyà de 
Torroella de Fluvià

• Rehabilitació del Mas en el Castell de Palol Sabaldòria. Subfase 
planta baixa (Vilafant)

• Gestió i coordinació 
• Comunicació

RESULTATS ESPERATS
• 400 recursos patrimonials inclosos en l’eina TIC desenvolupada
• 30.000 visites en els llocs part del projecte
• 10.000 visites a la plataforma tecnològica
• 10 iniciatives col·laboratives entre municipis
• 20 activitats potenciades en els espais potenciats

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Amb la Xarxa Itinerànnia (creació de nous camins i itineraris, 

com el Bosc de Ribera, a l’Illa de l’Albanyà, de Torroella de Fluvià)
• Amb el Programa Espais Medievals (visita a entorns que s’han 

millorat amb l’execució de l’operació o que n’han facilitat l’accés)
• Amb el PECT TURISME de les comarques Gironines en la digita-

lització de recursos 

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Marc de treball de col·laboració pública entre organismes muni-

cipals i supramunicipals  a partir de documents modelats (con-
venis i addendes) i diagrames de flux

• Digitalització i senyalització dels recursos turisticopatrimonials 
amb caràcter plurimunicipal

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ

MUNICIPIS PARTICIPANTS (9) COLERA / MAÇANET DE CABRENYS / NAVATA / PORTBOU / ROSES / SANT MIQUEL DE FLUVIÀ / SANT PERE PESCADOR / 
TORROELLA DE FLUVIÀ / VILAFANT

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.827.025,92 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

913.512,96 €

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Consell comarcal de l’Alt Empordà
turisme@altemporda.cat
Tel. 0034 972 514 431 (ext.309)

Consell comarcal de l’Alt Empordà 
turisme@altemporda.cat
Tel. 0034 972 514 431
Web / altemporda.cat

Coordinació general
Olga Sabater i Armengou
Cap d’Àrea de Turisme

Coordinació tècnica
Núria Oliva
Coordinadora FEDER

Web / ddgi.cat/web/servei/3358/fons-europeu-de-desenvolupa-
ment-regional-feder--tram-local-2014-2020

altemporda.org

http://altemporda.cat
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El projecte vol contribuir a generar nous recursos turístics a tota la co-
marca  creant una oferta diversificada, competitiva i sostenible, amb la 
mirada posada al mercat internacional, sense renunciar però al mer-
cat actual de proximitat. S’estructura en tres eixos: “La Garrotxa, terra 
amb identitat”, on l’objectiu és posar en valor i senyalitzar el patrimoni 
de la Garrotxa, tant material com immaterial; “La Garrotxa, accessible 
i per a tothom”, on es vol desenvolupar el turisme inclusiu de manera 
transversal; i, “La Garrotxa, terra de volcans”, que té per objectiu ade-
quar les infraestructures turístiques i promocionar itineraris pedes-
tres i ciclables per desfreqüentar les zones més saturades.

ACTUACIONS
• Senyalització del patrimoni de la Garrotxa
• Realització de millores als nuclis urbans
• Activació patrimonial de jaciments arqueològics
• Arranjament d’edificis històrics
• Recuperació del patrimoni cultural material i immaterial
• Construcció d’equipaments i arranjament d’infraestructures 

per a l’acolliment dels visitants.
• Instal·lació de senyalització turística urbana
• Foment de l’accessibilitat al patrimoni i als recursos turístics 
• Promoció del patrimoni i dels recursos turístics a través de les TIC
• Adequació d’àrees d’interès turístic situades en l’àmbit de la 

Xarxa Natura 2000.
• Construcció de zones de pícnic vinculades a àrees d’interès tu-

rístic.
• Creació, senyalització i promoció d’itineraris pedestres i cicla-

bles.

RESULTATS ESPERATS
• 175 indrets senyalitzats
• 200 dispositius amb app instal·lada
• 35.000 visitants anuals als nuclis urbans (Garrotxa, terra amb 

identitat), 25.000 usuaris a edificis de recepció de visitants i 
45.000 en equipaments (Garrotxa, terra accessible i per a tothom) 

• 2000 visitants al jaciment de l’Aubert
• 175 consultes als codis QR dels senyals de Beuda
• 40% dels principals indrets d’interès turístic accessibles 
• 390.000 visites anuals al web de promoció turística comarcal

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte “La Garrotxa- Espai Cràter, Turisme sostenible i per a 

tothom. Plans de Foment Territorial del Turisme de la Generalitat 
de Catalunya 2019.

• Itinerànnia. Xarxa de senders del Ripollès, Garrotxa i Alt Empor-
dà.

• Projecte “Garrotxa Cultour. Innovació en rutes per a la interpre-
tació del patrimoni”. Cofinançat pel fons FEDER i els Plans de Fo-
ment Territorial del Turisme. 

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Senyalització amb codis QR que permetrà veure fotografies anti-

gues de l’entorn de l’indret respectiu i descobrir antics usos i 
costums tradicionals

• Aplicació del sistema de trigeneració d’energies renovables (geo-
tèrmia, fotovoltaica, biomassa i gas natural) en l’adequació de 
la climatització de l’Oficina de Turisme d’Olot que es connectarà 
amb la Xarxa Espavilada, un dels primers projectes District He-
alting and Cooling Multienergia de l’Estat

• Model de destinació de turisme sostenible i per a tothom

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria  ( RESOLUCIÓ PRE/1527/2019, de 4 de juny)

PERÍODE D’EXECUCIÓ Del 2 de juny de 2014 al 31 de desembre de 2021

BENEFICIARIS CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

MUNICIPIS PARTICIPANTS (16) ARGELAGUER / BEUDA / CASTELLFOLLIT DE LA ROCA / LA VALL DE BIANYA / LA VALL D’EN BAS / LES PLANES D’HOS-
TOLES / LES PRESES / MIERES / MONTAGUT I OIX / SANT JOAN LES FONTS / SANTA PAU / OLOT / SANT FELIU DE 
PALLEROLS / SANT FERRIOL / SANT JAUME DE LLIERCA / TORTELLÀ

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.869.169,87 € (pendent modificació 1.690.898,84 €)

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

934.584,94 € (pendent modificació 845.449,42 €)

LA GARROTXA,
TERRA DE VOLCANS, CULTURA I IDENTITAT

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Consell Comarcal de la Garrotxa  
nurgell@turismegarrotxa.com
Tel. 0034 972 271 600

Tw / @turismegarrotxa
In / @turismegarrotxa
Fb / @turismegarrotxa
Li / @turismegarrotxa

Web / www.turismegarrotxa.comCoordinació general
Núria Urgell
Tècnica PO FEDER 2014-2020

http://www.turismegarrotxa.com
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MÉS DE DOS SEGLES DE PATRIMONI I
ACTIVITAT SURO-TAPERA A CATALUNYA

09EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni cultural

El projecte tracta de valoritzar els elements patrimonials i immaterials 
més identitaris del destí turístic: el llegat de la indústria surera, el vi, i la 
història de la vinculació d’aquest binomi amb el desenvolupament de la 
ciutat de Palafrugell i el territori i la viticultura.

ACTUACIONS
• Museografia de l’exposició permanent de la planta pis de la fà-

brica de Can Mario, actual Museu del Suro
• Enoteca (Wine & Cork Bar) a l’edifici modernista de Cal Ganxó
• Pla de comunicació

RESULTATS ESPERATS
• Increment de públic del 266 % amb la inauguració de la nova mu-

seografia

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Amb el consorci de les Gavarres, declarar les suredes com a 

paisatge cultural de la UNESCO.
• Amb l’Associació d’empresaris surers de Catalunya i l’Institut 

Català del Suro perquè es visibilitzin l’existència i capacitats del 
sector, així com la idoneïtat del tapament amb suro davant d’al-
tres sitemes derivats dels hidrocarburs i la bauxita.

• Amb el món vitivinícola del territori i, en general, de tot Catalunya.

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Noves tecnologies i recursos museogràfics de darrera genera-

ció aplicats a l’exposició permanent
• Noves formes de gestió del patrimoni cultural capaces d’incre-

mentar de forma significativa la generació de recursos propis, a 
partir de l’explotació de recursos endògens

• L’associació del patrimoni cultural amb sectors vius de negoci (el 
surer i el vitivinícola)

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria  (RESOLUCIÓ PRE/1527/2019, de 4 de juny)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2021

BENEFICIARIS AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.829.778,53 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

914.889,27 €

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Museu del Suro
pespadale@museudelsuro.cat
Tel. 0034 972 307 825

Web / museudelsuro.cat / palafrugell.cat
Tw / @elmuseudelsuro / @ajpalafrugell

Coordinació general
Josep Espadalé Reballí
Cap d’Àrea del Museu del Suro

http:// museudelsuro.cat / palafrugell.cat 
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VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
I NATURAL DE LA CERDANYA

10EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni cultural

El projecte es sustenta sobre la segona vessant del turisme a la co-
marca de la Cerdanya: la natura, i la difusió i preservació dels espais 
naturals i de la sostenibilitat mediambiental. Pel Consell Comarcal de 
la Cerdanya forma part d’una extensa xarxa de desenvolupament del 
turisme a la comarca, una estratègia de territori en la que el Consell 
Comarcal ha volgut tenir un paper clau permetent el desenvolupament 
de noves estratègies de dinamització dels recursos turístics dels mu-
nicipis de la comarca basats en la cultura i la natura.

ACTUACIONS
• Condicionament de la sala principal i construcció d’un espai an-

nex al Centre Cultural Teatre Municipal d’Alp, per a desenvolu-
par activitats i esdeveniments de dinamització turística i cultural 
a la comarca

• Museïtzació del Centre d’informació, interpretació i recerca del 
parc natural del Cadí Moixeró a Talló - Bellver de Cerdanya

• Rehabilitació integral de l’edifici de la Rectoria de Talltorta per a 
Centre d’Interpretació i activitats culturals a Bolvir

RESULTATS ESPERATS
• 4.000 visites als llocs que pertanyen al patrimoni cultural i natu-

ral i atraccions subvencionables
• 3 actuacions de rehabilitació i valorització del patrimoni imma-

terial cultural i històric i de creació d’infraestructures turístiques

• 2 exposicions temporals organitzades
• 2 activitats de dinamització cultural i turística organitzades en el 

Centre Cultural Teatral Municipal d’Alp

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte FEDER Posicionament turístic de la Cerdanya. El patri-

moni i la cultura com a eixos vertebradors liderat pel Consell 
Comarcal de la Cerdanya i finançat en la primera convocatòria

• Xarxa d’equipaments culturals i patrimonials públics de la Cer-
danya, on els espais a crear es complementaran amb els ja 
existents: el Museu Cerdà de Puigcerdà, el Museu Municipal de 
Llívia, l’Espai Ceretània de Bolvir, la Col·lecció- Museu de Das, el 
Museu de l’Esclop de Meranges, el Centre d’Interpretació de Ta-
lló de Bellver de Cerdanya, el Parc dels Búnquers de Martinet

• Xarxa de Museus i Equipaments de l’Alt Pirineu i Aran

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Model de contractacions
• Model de coordinació entre administracions

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria  ( RESOLUCIÓ PRE/1527/2019, de 4 de juny)

PERÍODE D’EXECUCIÓ Del 13 de juny de 2019 al 30 de novembre de 2021

BENEFICIARIS CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

MUNICIPIS PARTICIPANTS (3) ALP / BELLVER / BOLVIR

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.387.990,52 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

693.995,26 €

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Consell Comarcal de la Cerdanya   
cultura@cerdanya.org  
Tel. 0034 972 884 884

Web / cerdanya.catCoordinació tècnica
Sara Aliaga Rodrigo 
Tècnica de Cultura

http://cerdanya.cat
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CNSD
CASA NATAL DE SALVADOR DALÍ

11EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni cultural

L’objectiu del projecte és la recuperació i museïtzació de la Casa Natal 
de Salvador Dalí per esdevenir un espai cultural i turístic referent que 
reforci la comprensió i difusió dels vincles de la memòria biogràfica de 
Salvador Dalí i del seu llegat artístic amb la ciutat.

ACTUACIONS
• Actuacions de rehabilitació de la Casa natal de Salvador Dalí
• Projecte museològic i museogràfic Casa Natal de Salvador Dalí: 

Les mil cares de Salvador Dalí
• Campanya de promoció i difusió. Captació del públic potencial

RESULTATS ESPERATS
• 70.000 visitants
• 1 actuació de recuperació de patrimoni històric i cultural material
• 2 actuacions de rehabilitació i valorització del patrimoni immateri-

al cultural i històric (projecte museològic i projecte museogràfic)
• 2 exposicions temporals organitzades en la CNSD
• 4 activitats de dinamització cultural i turística organitzades en la 

CNSD

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• En la preparació, amb l’Espai cultural Gaudí Experience, el Mu-

seu d’art Modern de Cracòvia, el Nobel Prize Museum Oslo i la 
Casa Ana Frank

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Innovació en l’organització, la narrativa i la museografia amb re-

lació amb altres cases museu

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria  (RESOLUCIÓ PRE/1527/2019, de 4 de juny)

PERÍODE D’EXECUCIÓ Del 4 de juny de 2019 al 31 de desembre de 2021

BENEFICIARIS (1) AJUNTAMENT DE FIGUERES 

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.756.327,92 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

1.378.163,96 €

Museu de l’Empordà
ebech@figueres.org
Tel. 0034 972 502 305

Web / figueres.cat
Tw / f@ajfigueres

Coordinació general
Eduard Bech Vila
Director Museu de l’Empordà

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

http://figueres.cat 
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PLA PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME DE 
NATURA AL RIPOLLÈS: L’EXPERIÈNCIA DELS 
PIRINEUS MÉS AUTÈNTICS

12EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni natural

El Ripollès té el turisme com a sector econòmic prioritari de futur 
i alternativa natural a les crisis d’altres sectors. La creació recent 
del Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser hi contribueix. 
Aquest projecte té per finalitat la difusió i comercialització unitària dels 
productes turístics de la comarca que enforteixi el seu poder com a 
destinació turística. El resultat serà la configuració d’un model inèdit 
de gestió turística en l’àmbit comarcal-regional de Catalunya que suma 
els esforços dels organismes públics amb el dels agents privats. 

ACTUACIONS 
• Creació d’un pla de comunicació orientat a millorar el posiciona-

ment turístic del Ripollès, juntament amb la creació d’una marca 
pròpia comarcal

• Creació d’un web comarcal de promoció turística, plataforma on-
line per la promoció del turisme del territori 

• Suport a la comercialització on-line i off-line de productes i activi-
tats que ofereix el territori

RESULTATS ESPERATS
• Augment del nombre de visitants a la comarca a partir de la quan-

tificació real d‘usuaris a 5 actuacions  (Rocòdrom de Ripoll, Ofi-
cines de Turisme de la Vall de Ribes, Centre d’acollida de visitants 
Porta a la Serralada de Montgrony, web The Trail Zone de Ripoll 
i activitats guiades a la Via Ferrada Roca de la Creu de Ribes de 
Freser) 

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Amb el projecte transfronterer EPIREMED que agrupa les empre-

ses que ofereixen activitats a la comarca
• Amb el projecte PECT Costa Brava-Pirineu de Girona: Natura, cul-

tura i intel·ligència en xarxa. Promoció dels recursos turístics de 
la comarca

• Amb la Xarxa Itinerannia per promocionar els senders i senderis-
me de la comarca.

• Amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, junta-
ment amb la Carta Europea de Turisme Sostenible

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Model de pla de comunicació per a la promoció del turisme de 

natura
• Model de fitxa d’activitats enviada a les empreses i entitats de la 

comarca per fer un recull de les diferents activitats turístiques 
que s’ofereixen

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig) 

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

MUNICIPIS PARTICIPANTS (19) CAMPDEVÀNOL / CAMPELLES / CAMPRODON / GOMBRÈN / LES LLOSSES / LLANARS / MOLLÓ / OGASSA / PARDINES 
/ PLANOLES / QUERALBS / RIBES DE FRESER / RIPOLL / SANT JOAN DE LES ABADESSES / SANT PAU DE SEGÚRIES / 
SETCASES / TOSES / VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS / VILALLONGA DE TER

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.130.221,52 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

1.065.110,76 €

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Àrea de Presidència, Règim interior  i Hisenda.
Consell Comarcal del Ripollès
gerencia@ripolles.cat
Tel. 0034 972 703 211

Web / ripolles.cat
Tw / @ elripolles

Coordinació general
Jordi Moner i Caner
Gerent

http:// ripolles.cat 
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ESPAI CRÀTER
PARC IMMERSIU I INTERACTIU DE CONEIXEMENT I 
DIVULGACIÓ DEL VULCANISME I DEL PATRIMONI DE LA 
ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA

13EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni natural

Espai Cràter té fer finalitat esdevenir un centre pedagògic de referèn-
cia en l’àmbit de la vulcanologia i el patrimoni natural al sud d’Europa,  
aglutinar la marca Olot/Garrotxa a l’entorn del turisme de natura, la 
innovació i el desenvolupament sostenible; i, associar el patrimoni na-
tural i cultural a la indústria agroalimentària local, a través del nexe 
producte-gastronomia-paisatge. Aquesta operació ha prioritzat la 
co-creació, el treball col·laboratiu  entre ciutadans, associacions, tèc-
nics, empresaris i científics com a base per a la consolidació futura del 
projecte. 

ACTUACIONS 
• Construcció de l’edifici Espai Cràter i urbanització de la parcel·la 

del carrer Macarnau/Roser
• Disseny, desenvolupament i gestió del projecte expogràfic de l’edi-

fici Espai Cràter
• Disseny i desenvolupament del projecte de senyalítica urbana de 

l’Espai Cràter
• Adequació i millora del patrimoni natural i cultural del volcà 

Montsacopa
• Pla de comunicación de l’Espai Cràter

RESULTATS ESPERATS
• 63.385 visitants

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Consell Superior d’Investigacions Científiques – Institut Ciències 

de la Terra Jaume Almera. Conveni de suport científic
• Xarxa CatLabs – Direcció General de Societat Digital (Generalitat 

de Catalunya)
• Organismes municipals, comarcals i supracomarcals. (Consorci 

d’Acció Social de la Garrotxa, ADRINOC, Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, Turisme Garrotxa, La Iera, Consell Co-
marcal de la Garrotxa, Universitat Autònoma de Barcelona)

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Procès de co-creació emprat en el disseny i implementació del 

projecte
• Desenvolupament d’una nova governança compartida amb la 

quàdruple hélix

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig) 

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS AJUNTAMENT D’OLOT

COST TOTAL DEL PROJECTE 3.693.774,00 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

1.846.887,00 €

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Ajuntament d’Olot
xevi.collell@olot.cat
Tel. 0034 972 279 122

Web / espaicrater.olot.cat
Tw / en tràmit

Coordinació general
Xevi Collell
Coordinador Espai Cràter

http://espaicrater.olot.cat 
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XARXA D’ITINERARIS TURÍSTICS
PEDALABLES I VIES VERDES

14EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni natural

Aquest projecte té per finalitat ampliar la xarxa d’itineraris pedalables 
a 12 municipis de les comarques gironines entre el Pirineu de Girona 
i la Costa Brava. Una operació que pemet enllaçar, preservar i posar 
en valor espais naturals des d’un punt de vista mediambiental amb les 
intervencions estrictament necessàries per al seu gaudi com atractiu 
turístic sense que es produeixin afeccions mediambientals. Aquest 
projecte situarà a les comarques gironines com el primer territori de 
tot l’estat Espanyol en disposar de la major xarxa de vies verdes contí-
nues sumant un total de 200 km de manera ininterrompuda.  

ACTUACIONS 
• Adequació tram Sarrià de Ter - Serinyà
• Adequació tram Sant Joan de les Abadesses - Vall de Bianya
• Adequació tram Ripoll-Campdevànol-Gombrèn
• Comunicació

RESULTATS ESPERATS
• 65,4 km de vies verdes enllaçats

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte POCTEFA BICITRANSCAT 
• Projecte PECT Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 

intel·ligència en xarxa
• Projectes presentats en el marc de la convocatòria d’ajuts del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-

talunya per a l’execució d’actuacions de vies verdes amb finan-
çament FEDER 2014-2020 (Projecte de via verda entre els nuclis 
urbans de Platja d’Aro i Sant Antoni de Calonge; xarxa ciclista 
de connexió dels nuclis de la Vall d’en Bas. Sector Verntallat – el 
Mallol i Sant Esteve d’en Bas – els Hostalets; projecte de conne-
xió de la via verda des de Sant Joan de les Abadesses fins a la 
Vall de Bianya. Tram: Sant Joan – pont del Planàs; connexió del 
carril bici de Celrà a Girona; connectivitat entre les rutes de la 
vall del Ter i la vall del Llèmena (Bescanó i Sant Gregori); conne-
xió del municipi d’Aiguaviva amb Vilablareix i amb l’Aeroport de 
Girona; i, Via Verda Cassà de la Selva – Campllong – Fornells – 
Llambilles i millores a via verda Carrilet

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Model de construcció, senyalització uniforme, gestió i difusió de 

vies verdes connectades.

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig) 

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS DIPUTACIÓ DE GIRONA

MUNICIPIS PARTICIPANTS (12) BANYOLES / CAMPDEVÀNOL / CORNELLÀ DEL TERRI / ESPONELLÀ / PALOL DE REVARDIT / PORQUERES / RIPOLL / 
SANT JOAN DE LES ABADESSES / SANT JULIÀ DE RAMIS / SARRIÀ DE TER / SERINYÀ / VALL DE BIANYA

COST TOTAL DEL PROJECTE 3.823.909,44 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

1.911.954,72 €

Consorci Vies Verdes
malofra@viesverdes.org
Tel. 0034 972 486 950

Web / viesverdes.cat Tw / @viesverdesgi
Fb / @viesverdesgirona
Ig / @viesverdesgi
Yt / @viesverdesgi

Coordinació tècnica
Marcel Alofra
Tècnic de manteniment

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

http://viesverdes.cat 
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EXPERIÈNCIES MEMORABLES EN UN RECORREGUT 
PAISATGÍSTIC ENTRE LA VILA MARINERA DE PALAMÓS I 
EL PARATGE DE CASTELL (COSTA BRAVA)

15EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni natural

El projecte vol posar en actiu el conjunt de valors naturals, culturals i 
paisatgístics existents en el tram litoral que uneix el nucli urbà de Pa-
lamós amb el Paratge natural de Castell mitjançant el camí de ronda.
Aquesta actuació ha de permetre posar a l’abast de la ciutadania, tant 
per al lleure com per a la dinamització turística, un territori altament 
valuós, tot compaginant aquest ús amb la potenciació i conservació 
dels seus valors. L’actuació, sota la denominació “d’infraestructura 
verda multifuncional”, adequarà uns 3.392 metres de Camí de Ronda, 
fent aquest  més còmode, accessible, segur i atractiu. I posant en valor 
l’experiència de passejar per uns indrets excepcionals del litoral pala-
mosí on s’hi localitzen importantíssim elements de valor cultural i his-
tòric del municipi, en un entorn natural privilegiat.
L’objectiu és crear una experiència a l’aire lliure sense precedents a la 
Costa Brava.

ACTUACIONS
• Connexió del Camí de Ronda entre Palamós i l’espai Natura de 

Castell, mitjançant l’adequació dels camins existents (reforçar 
l’experiència de fer el recorregut  emfatitzant  miradors, ordenant 
l’accés amb “portes d’accés”, millorar accessibilitat suavitzant 
pendents  existents i fent estructures penjants, restaurar l’entorn 
natural)

•  Interpretació digital i noves tecnologies (p.e recreació del Castell 
de Sant Esteve en realitat augmentada)

• Actuacions de suport a l’execució (alçament topogràfic, avantpro-
jecte, redacció projecte executiu i direcció d’obra)

RESULTATS ESPERATS
• Creació de 2 marques turístiques de posicionament del turisme 

de qualitat, dirigides a segments de mercats especialitzats ( Pa-
lamós Natura Activa al litoral i Palamós Natura Activa a les Ga-
varres)

• 6722 m2 adequats i connectats (millora GR92 al pas de Palamós)
• 7 platges connectades entre elles (sense necessitat d’agafar un 

vehicle a motor) 
• 50% d’increment de visitants en la infraestructura verda conso-

lidada
• 40 referències al municipis als principals webs turístics
• 58.076 visitants anuals al municipi l’any 2023

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
El projecte es complementari a altres iniciatives endegades des de 
l’ajuntament de Palamós:
• Projecte d’integració paisatgística i ordenació de l’ús públic del 

paratge natural de Castell: la porta al nou itinerari turístic pel li-
toral de Palamós (Plans de Foment territorial del turisme 2016)

• Experiències memorables en un recorregut paisatgístic entre 
la vila mariner de Palamós i el paratge de Castell / Costa Brava. 
(Plans de Foment territorial del turisme 2018)

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Model de gestió que compatibilitza l’ús i la dinamització turística 

del territori i la conservació dels seus valors naturals, històrics i 
paisatgístics.

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig) 

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS AJUNTAMENT DE PALAMÓS

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.183.663,02 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

591.831,51 €

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Ajuntament de Palamós
Tel. 0034 972 277 200
 josep.vilanova@palamos.cat 

Web / palamos.cat/projectecastell
Tw / @ajuntamentpalamos

Coordinació tècnica
Josep Vilanova
Cap Àrea Medi Ambient

http://palamos.cat/projectecastell 
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DIFNAT preveu la valorització i conservació dels recursos naturals, cul-
turals i paisatgístics dels espais naturals protegits de les comarques 
gironines, per fomentar l’ecoturisme i contribuir al desenvolupament 
local del territori, amb els centres d’informació, difusió, interpretació 
i/o educació ambiental com a instrument bàsic per a assolir-ho. El seu 
àmbit d’actuació s’esté a 6 Espais Naturals Protegits (ENP El Montgrí, 
Illes Medes i el Baix Ter, i els EIN Riberes de l’Alt Ter, Alta Garrotxa Mas-
sís de les Salines, Serra Cavallera, Riberes del Baix Ter i les Gavarres).

ACTUACIONS
• Creació d’un centre d’interpretació a Cal Marquès (Camprodon)
• Creació del Parc de la Torre de Celrà, el centre d’interpretació de 

les Gavarres
• Recuperació del Molí Fariner per a la realització d’activitats divul-

gatives i docents (Sant Joan de les Abadesses)
• Creació de l’espai Illes Medes, Porta marina del Parc Natural del 

Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
• Coordinació
• Implementació d’un pla de comunicació

RESULTATS ESPERATS
• 20.000 visites anuals als equipaments que formen part d’aquesta 

operació
• 22 actuacions d’informació i comunicació anuals
• 1737,66 m2 rehabilitats o millorats
• 93 activitats programades en els equipaments

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• En la seva definició, amb el Departament de Geografia, el Campus 

Patrimoni Cultural i Natural i l’Institut de Medi Ambient de la Uni-
versitat de Girona, que van elaborar l’ “Estratègia Territorial per a 
la valorització i construcció de centres d’informació, difusió, inter-
pretació i/o educació ambiental en relació al patrimoni natural i la 
biodiversitat en espais naturals protegits (ENP) de les comarques 
gironines” (març 2018)

• En la seva implementació, amb el Patronat de Turisme Costa Bra-
va Girona, el Consorci de les Gavarres, el Club Nàutic Estartit o el 
centre d’interpretació Cal Marquès, de Camprodon

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Estratègies per a la promoció de la participació ciutadana en la 

presa de decisions vinculades als equipaments i potenciació del 
teixit associatiu

• Models de gestió participativa d’equipaments 
• Estratègies per a millorar la col·laboració sector públic- sector 

privat - tercer sector
• Aplicacions per mòbils i tauletes
• Recursos interactius que permeten crear diferents nivells de 

continguts pensant en diferents públics
• Recursos per a garantir l’accessibilitat a persones amb deficièn-

cies visuals i altres discapacitats
• Mesures d’estalvi energètic, ús d’energies renovables, ús de de 

materials amb alt nivell d’aïllament tèrmic, com l’envidraments
• Sistemes domòtics per al control de les instal·lacions
• Manual d’ús per fomentar la igualtat entre homes i dones

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria  ( RESOLUCIÓ PRE/1527/2019, de 4 de juny)

PERÍODE D’EXECUCIÓ Del 27 de juny de 2019 al 31 de desembre de 2021

BENEFICIARIS DIPUTACIÓ DE GIRONA

MUNICIPIS PARTICIPANTS (4) CAMPRODON / CELRÀ / SANT JOAN DE LES ABADESSES / TORROELLA DE MONTGRÍ

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.511.297,75 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

755.648,87 €

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Diputació de Girona
aalbo@ddgi.cat
Tel. 0034 972 185 000 ext. 5279

Web / http://www.ddgi.cat/web/
servei/3358/fons-europeu-de-de-
senvolupament-regional-fed-
er--tram-local-2014-2020

Tw / @DiputacioGironaCoordinació tècnica
Anna Albó
Arquitecta Servei de Projectes 
Europeus

DIFNAT
EQUIPAMENTS PER A LA DIFUSIÓ D’ESPAIS NATURALS 
PROTEGITS DE LES COMARQUES DE GIRONA

http://www.ddgi.cat/web/servei/3358/fons-europeu-de-desenvolupament-regional-feder--tram-local-2014-
http://www.ddgi.cat/web/servei/3358/fons-europeu-de-desenvolupament-regional-feder--tram-local-2014-
http://www.ddgi.cat/web/servei/3358/fons-europeu-de-desenvolupament-regional-feder--tram-local-2014-
http://www.ddgi.cat/web/servei/3358/fons-europeu-de-desenvolupament-regional-feder--tram-local-2014-
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XARXA D’ESPAIS DE CONTACTE AMB EL RIU TER. 
IMPULS A LA DIVERSIFICACIÓ DEL TURISME A LA 
NATURA AL RIPOLLÈS

17EIX 6 FEDER / Temàtica: Patrimoni natural

Un dels principals motors econòmics del Ripollès pels propers anys 
serà el turisme a la natura: el turisme de natura, el turisme actiu i eno-
turisme. Aquest projecte té per finalitat reforçar aquest turisme a la 
natura a partir de la creació d’una xarxa d’espais de contacte amb el 
riu Ter que enriqueixi l’oferta del producte natura de la comarca, am-
pliant el pulmó verd del Ripollès. Les actuacions a realitzar són encami-
nades a la realització d’activitats recreatives i d’esbarjo, la interpreta-
ció i/o coneixement de la natura i la pràctica d’activitats esportives de 
baixa intensitat física que utilitzen el medi natural de manera sostenible 
sense degradar o esgotar els recursos.

ACTUACIONS
• Gestió i monitorització dels espais de contacte amb el riu Ter
• Comunicació i difusió
• Espai de contacte Observatori i Parc de la Devesa del Pla (Ripoll)
• Espai de contacte Cinc Fonts (Sant Joan de les Abadesses)
• Espai de contacte Itinerari Sud del Riu Ter (Sant Pau de Segúries)
• Espai de contacte Can Vincke (Camprodon)

RESULTATS ESPERATS
• 10% d’augment del nombre de visites previstes a llocs que perta-

nyen al patrimoni cultural i natural i atraccions subvencionades
• 10% d’augment del nombre de visites al portal turísitc www.elri-

polles.com
• 40% dels residents comarcals satisfets amb l’impacte de la operació 

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Col·laboració amb el projecte POCTEFA PATRIMCAT
• Col·laboració amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del 

Freser, juntament amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.
• Col·laboració amb el projecte FEDER Pla per a la promoció del tu-

risme de natura al Ripollès: l’experiència dels Pirineus més au-
tèntics

RECURSOS A TRANSFERIR I CAPITALITZAR
• Aplicació App que permet seguir itineraris i accedir a informa-

cions dels punts d’interès amb la finalitat de crear una experièn-
cia agradable als visitants 

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria  ( RESOLUCIÓ PRE/1527/2019, de 4 de juny)

PERÍODE D’EXECUCIÓ Pendent d’executar

BENEFICIARIS CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

MUNICIPIS PARTICIPANTS (4) CAMPRODON / RIPOLL / SANT JOAN DE LES ABADESSES / SANT PAU DE SEGÚRIES

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.387.263,95 €

IMPORT CONCEDIT
(50% FEDER de CATALUNYA)

693.631,97 €

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Àrea de Presidència, Règim interior i Hisenda
Consell Comarcal del Ripollès
gerencia@ripolles.cat
Tel. 0034 972 703 211

Web / ripolles.cat 
Tw / @elripolles

Coordinació tècnica
Jordi Moner i Caner
Gerent

http://ripolles.cat  
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BIOPLAST
PRODUCCIÓ DE BIOPLÀSTICS EN L’ÀMBIT DE 
L’ECONOMIA CIRCULAR: APLICACIÓ EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA

POCTEFA / Temàtica: Innovació i competitivitat. Investigació

A Europa, s’utilizen 1.500.000 tones de bioplàstics en el sector agrí-
cola dels quals 140.000 tones a França i 226.380 tones a Espanya. 
Aquests plàstics, en la seva majoria fabricats a partir de recursos 
no-renovables (petroli), generen problemes degut a unes vies de trac-
tament restrictives i poc utilitzades. 
L’objectiu de BIOPLAST és desenvolupar productes (testos per a hor-
ticultura, films per ensilar i cintes…) a partir de recursos renovables 
(residus agrícoles), amb noves vies de valorització i tractament amb 
un retorn al sòl de les biomasses residuals. 
En síntesis, crear una via real d’economia circular territorial que creï va-
lor per al sector agrícola i agroalimentari dels territoris transfronterers. 

ACTUACIONS
• Estudi de jaciment i cartografia. 
• Producció de PHAs (poly-hydroxy-alkanoatos)
• Producció de bioplàstics
• Fi de la vida dels bioplàstics
• Estudi mediambiental econòmic
• Consciència i transferència

RESULTATS ESPERATS
• El projecte ha permès la producció de peces destinades al seu 

ús a l’àmbit agrícola via injecció o processat 3D.
• La recerca en el marc d’aquest projecte ha permès: determinar 

quina formulació de PHA’s (polihidroxialcanoat) és més adient 

per ser reforçada amb les fibres objectiu d’estudi; i, la definició 
de l’ús d’un residu lignocel·lulòsic (palla d’ordi) com a font fibrosa 
pel reforç de la matriu polimèrica.

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Durant l’any 2020 s’han establert contactes amb empreses 

i centres tecnològics d’àmbit europeu amb els quals s’ha pro-
gramat una trobada conjunta amb la finalitat de trobar vies de 
desenvolupament de producte i aplicacions comunes i fructífe-
res per a totes les parts.

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• El consorci ha dissenyat una enquesta tècnica dirigida als po-

tencials clients objectiu de la tecnologia desenvolupada en el 
projecte (recursos renovables així com metodologies de produc-
ció de materials reforçats): processadors de materials plàstics, 
productors de residus lignocel·lulòsics, consumidors de béns 
derivats dels plàstics per aplicacions agrícoles, entre d’altres. 
Aquesta enquesta, estructurada per sectors productius, apor-
tarà la informació necessària per tal de focalitzar els interes-
sos dels diferents sectors industrials objecte de transferència 
tecnològica. 

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA 253/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS (6) APESA (Association Pour l’Environnement et la Sécurité en Aquitaine) - PYRÉNÉES ATLANTIQUES
CATAR-CRITT AGRORESSOURCES - HAUTE GARONNE
TBI – INSA (Toulouse Biotechnology Institute - Institut National des Sciences Appliquées) - HAUTE GARONNE
FUNDACIÓ GAIKER - BIZKAIA
UNIVERSITAT DE LLEIDA - DBA ( Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agrolimentaris) - LLEIDA
UNIVERSITAT DE GIRONA - LEPAMAP ( Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers) - GIRONA

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.495.590 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

972.133,50 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
APESA
CATAR-CRITT AGRORESSOURCES 
TBI – INSA
FUNDACIÓ GAIKER
UNIVERSITAT DE LLEIDA
UNIVERSITAT DE GIRONA
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT 
317.500,00 € / 206.375,00 €
238.500,00 € / 155.025,00 €
250.000,00 € / 162.500,00 €
200.000,00 € / 130.000,00 €
240.000,00 € / 156.000,00 €
249.590,00 € / 162.233,50 €
1.495.590,00 € / 972.133,50 €

12
Producció 
i consum 
responsable

09
Indústria,
innovació i 
infraestructures

Web / bioplast-poctefa.eu/es/ 
Twitter / @FerrerApesa

Coordinació general
Christine Ferrer
Coordinadora projecte APESA 
Christine.ferrer@apesa.fr  
Tel. 0033 0559 30 37 31 

Demarcació de Girona
José Alberto Méndez 
Coordinador projecte LEPAMAP
jalberto.mendez@udg.edu
Tel. 0034 682 12 67 50 (5308)

01

http:// bioplast-poctefa.eu/es/  
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DIETAPYR2
INNOVACIONS APLICADES A LA CADENA 
PRODUCTIVA PIRENENCA DE BOVÍ PER VALORITZAR 
UNA CARN IDENTIFICABLE PEL CONSUMIDOR

POCTEFA / Temàtica: Innovació, competitivitat. Investigació

DietaPYR2 posa en valor estratègies territorials de col·laboració 
transfronterera que impulsen innovacions en la cadena de boví, des 
de la producció fins al consum, procedent de races autòctones dels 
Pirineus. Estableix una plataforma de cooperació entre centres de R 
+ D + I i PIMES (associacions de ramaders, carnissers i hostalers) 
que permet l’intercanvi de coneixements i tecnologies relacionades 
amb la producció, transformació i comercialització de la carn. Les zo-
nes frontereres que participen en el projecte són: Aragó, Catalunya, 
Occitània i Andorra. 

ACTUACIONS
• Transferència d’innovacions i tecnologies a les ramaderies per 

millorar la gestió i productivitat dels sistemes pastorals
• Valorització de la carn de boví produïda potenciant les seves 

possibles qualitats nutritives i cardiosaludables, així com les 
possibilitats de la seva comercialització amb aquest element di-
ferenciador

• Creació d’una xarxa d’educació ambiental sobre les particulari-
tats de l’activitat ramadera de boví de carn lligada a la biodiver-
sitat i a la muntanya pirinenca

RESULTATS ESPERATS
• 20 empreses que cooperen amb centres de recerca 
• 3 protocols innovadors de millora genètica 
• 2000 dosis disponibles de semen congelat i 500 en el banc d’em-

brions i semen sexat
• 1 llibre de receptes
• 500 consumidors de carn de races pirinenques
• 80 ramaderies de races pirinenques beneficiades per la millora 

en les pràctiques reproductives

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte POCTEFA 2014-2020, ALBERPASTUR que revaloritza la 

carn de la raça de l’ALBERA mitjançant la seva maduració

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Protocols elaborats al produir carn madurada. Els coneixe-

ments obtinguts a l’estudiar el procés de maduració donaran 
eines per millorar la qualitat sensorial de la carn d’altres races 
aplicant diferents mètodes de maduració i diferents condicions 
ambientals durant el procés

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA144/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS (7) UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - ZARAGOZA
IRTA (Institut De Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) - GIRONA
ECOLE VETERINAIRE DE TOULOUSE - HAUTE GARONNE
CITA (Centro De Investigación y Tecnología Agroalimentaria) - ZARAGOZA
GROUPE GASCON - ARIÈGE
PEPINIÈRE DE LA RACE GASCONNE - ARIÈGE
RAMADERS D’ANDORRA S.A. - ANDORRA

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.297.411,92 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.414.983 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
IRTA
ECOLE VETERINAIRE DE TOULOUSE
CITA
GROUPE GASCON
PEPINIÈRE DE LA RACE GASCONNE
RAMADERS D’ANDORRA S.A.
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT 
796.132,15 € / 517.485,90 €
225.717,00 € / 146.716,05 €
201.266,00 € / 130.822,90 €
241.284,77 € / 156.835,10 €
537.069,00 € / 349.094,85 €
175.428,00 € / 114.028,20 €
120.515,00 € / - 
2.297.411,92 € / 1.414.983,00 €
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Producció 
i consum 
responsable

09
Indústria,
innovació i 
infraestructures

Web /dietapyr2.com/es/index.html
Web /carndelspirineus.cat   
Web /carnedelospirineos.es
Web /viandedespyrenees.fr 
Ig / @carndelspirineus
Tw / @carn_pirineus

Coordinació general
Pilar Santolaria
Catedràtica de Producció Animal
Universitat de Saragossa
psantola@unizar.es
Tel. 0034 974 239 316

Demarcació de Girona
Marta Font-i-Furnols
Cap del programa de Qualitat de 
Producte. IRTA.
María.font@irta.cat

Núria Panella-Riera 
Tècnica del programa de Qualitat 
de Producte. IRTA
Nuria.panella@irta.cat  
Tel. 0034 972 630 052

02

http://dietapyr2.com/es/index.html 
http://carndelspirineus.cat    
http://carnedelospirineos.es 
http://viandedespyrenees.fr  
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IMLINFO
XARXA TRANSFRONTERERA D’IMMUNOTERÀPIES 
PERSONALITZADES PER LIMFOMES NO HODGKIN

POCTEFA / Temàtica: Innovació i competitivitat. Investigació

Al territori POCTEFA es detecten entre 450 i 1050 nous casos de Lim-
fomes no Hodgkin (LNH) per any. Els tractaments actuals inclouen 
una base de poliquimioteràpia, d’eficàcia variable i acompanyat de 
freqüents recaigudes i amb efectes secundaris no menyspreables. 
IMLINFO reuneix hospitals, centres d’investigació, una empresa far-
macèutica i una tecnològica amb l’objectiu d’establir inmunoteràpies 
personalitzades que reactivin el sistema immunològic del pacient, in-
duint la regressió del tumor en absència de quimioteràpia. IMLINFO 
crea un repositori de tumors LNH associat a una plataforma de cultiu 
en 3 dimensions per a la determinació de l’eficàcia de nous tracta-
ments d’immunoteràpia. IMLINFO està format per un equip multidis-
ciplinari amb experts en sistemes de cultiu en 3D i cultius multicel·lu-
lars transfronterer.

ACTUACIONS
• Recollida i caracterització a nivell genòmic i d’expressió de mos-

tres primàries
• Optimització de models 3D i caracterització mitjançant SPIM 
• Generació d’un repositori de organoides en 3D de LNH
• Síntesi d’inhibidors de receptors d’adenosina
• Estudi de l’eficàcia i de l’mecanisme d’acció
• Assaig de prova de concepte en pacients amb LNH

RESULTATS ESPERATS
• 80 mostres de limfoma processades i emmagatzemades 
• 40 organoides generats
• 4  tallers / visites a centres de recerca
• 4 pràctiques de màster / treball fi de grau
• 2 centres de recerca col·laborant amb el sector privat (1 em-

presa)

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Estudis d’àmbit científic

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Servei de teràpia personalitzada en funció de la resposta als di-

versos tractaments provats en els models 3D realitzats amb les 
pròpies cèl·lules dels pacients

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA281/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2021

BENEFICIARIS (5) IDIBAPS (Consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) - BARCELONA
PALOBIOFARMA - NAVARRA
INSERM-CRCT (Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale) - HAUTE GARONNE
IMACTIV-3D - HAUTE GARONNE
IDIBGI (Institut d’investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta) - GIRONA

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.067.168 €

IMPORT CONCEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.343.659,20 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI
IDIBAPS
PALOBIOFARMA
INSERM-CRCT
IMACTIV-3D
IDIBGI
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
459.269,00 € / 298.524,85 €
440.000,00 € / 286.000,00 €
655.398,00 € / 426.008,70 €
278.000,00 € / 180.700,00 €
234.501,00 € / 152.425,65 €
2.067.168,00 € / 1.343.659,20 €

09
Indústria,
innovació i 
infraestructures

03
Salut i benestar

Web / www.imlinfo.eu
Tw / @ImLinfo_eu

Coordinació general
Dra. Patricia Pérez-Galán
Investigadora Principal Grup de 
Recerca en Microambient en la 
patogènesi i teràpia del linfoma 
IDIBAPS
info@imlinfo.eu
Tel. 0034 932 275 707 (ext. 4525)    

Demarcació de Girona
Dr. David Gallardo
Director Assistencial ICO Girona 
i Investigador Principal Grup 
Onco-hematologia IDIBGI
internationaloffice@idibgi.org
Tel. 0034 872 987 087 (ext. 15) 

03

http://www.imlinfo.eu 
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PALVIP
PROTECCIÓ ALTERNATIVA DE LES PRODUCCIONS 
VEGETALS INTERREGIONALS PIRINENQUES

POCTEFA / Temàtica: Innovació i competitivitat. Investigació

Actualment, les expectatives socials i les decisions dels poders pú-
blics (com ara la directiva 2009/128/CE) promouen la reducció d’uti-
lització de productes fitosanitaris convencionals i els consumidors 
tant a França com a Espanya, comencen a  requerir la utilització de 
productes d’orígen natural en l’agricultura. No obstant, malgrat que 
el mercat d’aquests productes és molt dinàmic, no existeixen referèn-
cies de la seva eficàcia tècnica ni del seu perfil eco-toxicològic. Ca-
talunya i el Rosselló formen una unitat de producció agrícola homo-
genia especialitzada en viticultura, fruites i verdures i compten amb 
vàries PIMES innovadores que estan desenvolupant biopesticides. 
Per raons econòmiques, les homologacions d’aquests tipus de pro-
ductes, es concentren en els grans cultius, fet que priva als nostres 
agricultors locals de solucions de protecció adaptades i sostenibles. 
PALVIP associa universitats i estructures tècniques per avaluar els 
productes en desenvolupament en les PIMES i Universitats  que par-
ticipen en el projecte. Es tracta de proposar una aproximació global 
i innovadora per tal de: 1) caracteritzar els productes de biocontrol 
adaptats a cultius mediterranis; 2) aconsellar als agricultors sobre la 
utilització d’aquests productes; i 3) afavorir el desenvolupament eco-
nòmic al territori de dos sectors que prometen: l’industria de biocon-
trol i l’agricultura sostenible.

ACTUACIONS
• Coordinació administrativa i financera del projecte
• Comunicació i difusió dels resultats 
• Experimentació de solucions alternatives sostenibles per a la 

protecció dels cultius

• Anàlisis de resposta  a la planta als tractaments amb els nous 
prodcutes 

• Avaluació de l’impacte ambiental i sanitari d’aquests nous pro-
ductes alternatius

RESULTATS ESPERATS
• 12 assajos anuals a camp (producció: 8 viticultura, 3 arboricul-

tura i 1 horticultura) i 7 assajos a bodega (vinificació) 
• 8 estudis de mecanismes d’acció ( 6 d’estimulació de defensa de 

les plantes: 4 en vinya i 2 en arboricultura; i, 2 estudis transcrip-
tòmics en vinya) 

• 4 prototips de productes: 3 d’extractes vegetals i un a base de 
palla d’olivarda

• 2 tècniques desenvolupades per poder-ne fer el seguiment des-
prés de la seva aplicació: PCR per 4 microorganismes i metabo-
lòmica pel seguiment  dels residus de tots els productes

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Si els resultats del projecte mostren bons resultats en condici-

ons climàtiques mediterrànies, aquests productes podran ser 
provats en els mateixos patosistemes però en altres condicions 
climàtiques, o inclusivament podran ser provats amb altres pa-
tosistemes per al control d’altres malalties, tan en aquestes con-
dicions climàtiques com en altres. 

• Sortida al mercat dels productes de biocontrol amb el que s’afa-
vorirà el desenvolupament econòmic de les empreses que ho pro-
dueixen, i per tant un desenvolupament de les indústries locals.   

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA182/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2021

BENEFICIARIS (6) CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES - PYRÉNÉES ORIENTALES
INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi) - BARCELONA
UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) - BARCELONA
UdG - CIDSAV (Universitat de Girona - Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal ) - GIRONA
UPVD (Université de Perpignan Via Domitia) - PYRÉNÉES ORIENTALES
FUTURECO BIOSCIENCE - BARCELONA

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.342.841 €

IMPORT CONCEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

872.847 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
INCAVI
UAB
UdG - CIDSAV
UPVD
FUTURECO BIOSCIENCE
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
383.240 €/ 249.106 €
227.944 € / 148.163,60 €
127.291 € / 82.739,15 €
188.827 € / 122.737,55 €
259.945 € / 168.964,25 €
155.594 €/ 101.136,10 €
1.342.841 € / 872.846,65 €

Web /  https://palvip.univ-perp.fr/; 
Web /  https://www.udg.edu/es/
projectes/PALVIP
Twitter / palvip_poctefa

Coordinació general
Sophie GABOLDE        
Enginyera financera. Coordinadora del projecte  
Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales
s.gabolde@pyrenees-orientales.chambagri.fr
Tel. 0033468357402

Demarcació de Girona
Emili Montesinos Seguí
Catedràtic de Producció Vegetal
CIDSAP. Universitat de Girona
emilio.montesinos@udg.edu
Tel. 0034 639 763 764
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QUALITY_PINEA
INNOVACIÓ I MILLORA DE LA COMPETITIVITAT 
EN LA PRODUCCIÓ I APROFITAMENT DE PINYÓ 
DE PI PINYER

POCTEFA / Temàtica: Innovació i competitivitat. Investigació

Les masses de pi pinyer produeixen un pinyó comestible de gran valor 
comercial i demanda. No obstant, aquest potencial no està prou ex-
plotat al Pirineu oriental (Catalunya i Pyrenees-Orientals) per la difi-
cultat en la recol·lecció, l’estimació de la producció anual; i, l’absència 
d’una agrupació de productors per optimitzar els costos i concentrar 
l’oferta. Davant aquesta situació, QUALITY_PINEA promou l’activitat 
econòmica relacionada amb el pinyó estudiant el mercat actual i el 
potencial d’estratègies innovadores de comercialització, incloent un 
nou sistema de concentració de l’oferta i una plataforma transfron-
terera de compravenda. Alhora, el projecte innova en la quantificació 
i aprofitament de pinya mitjançant noves tecnologies i en l’adaptació, 
desenvolupament i rendibilitat de nous sistemes de recollida. En de-
finitiva, QUALITY_PINEA promou la rendibilitat de la cadena de valor 
del pi pinyer, la gestió sostenible dels boscos i evita l’abandonament 
de la gestió de les pinedes de pi pinyer.

ACTUACIONS
• Conèixer les demandes del mercat en relació a la pinya i el pinyó. 

Anàlisi de la demanda actual i futura
• Nous models de gestió per la producció de pinya: implementació 

i assajos a camp
• Innovació en tècniques d’avaluació (quantitativa i qualitativa ) de 

pinya en l’arbre
• Estudi de zones potencialment productives i dinamització de la 

producció de pinyó mediterrani 
• Valorització del recurs del pi pinyer

RESULTATS ESPERATS
• Promoure l’activitat econòmica i la innovació relacionades amb 

el mercat de la pinya i el pinyó en l’àrea de treball
• Innovació en la quantificació i aprofitament de pinya mitjançant 

la creació i adaptació de procediments i tecnologies
• Valoració i gestió multifuncional dels recursos existents de pi pi-

nyer (bosc i plantació) en les regions (Catalunya i Pyrenees-Ori-
entals)

• 1 acord entre empresa i centre de investigació que deriva en 
producte comercialitzable

• 1 empresa que es beneficia de les eines innovadores desenvo-
lupades

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Sinergies amb les associacions de propietaris de la regió d’Alen-

tejo (Portugal) amb la finalitat de conèixer les bones pràctiques 
desenvolupades per ANSUB i AFLOSOR relacionades amb la in-
dústria transformadora de pinyes i la producció de pinyons

• Sinergies i transferència de coneixement amb propietaris i em-
preses del sector pinyer per conèixer la problemàtica del sector 
en ambdues regions (Catalunya i Pyrenees-Orientals)

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Estudi de la demanda actual de pinya i pinyó
• Nous models de gestió per la producció de pinya
• Anàlisis de les zones potencialment productives i dinamització 

de la producció de pinyó Mediterrani 

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA221/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de març de 2018 al 28 de febrer de 2021

BENEFICIARIS (3) FORESTAL DE CATALUNYA SCCL - GIRONA
CTFC ( Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) - LLEIDA
CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIÈRE - HAUTE GARONNE

COST TOTAL DEL PROJECTE 348.000 €

IMPORT CONCEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

226.200 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI
FORESTAL DE CATALUNYA SCCL
CTFC
CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIÈRE
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
120.000,00 € / 78.000,00 €
128.000,00 € / 83.200,00 €
100.000,00 € / 65.000,00 €
348.000,00 € / 226.200,00 €
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Web / ca.qualitypinea.eu
Tw / -

Coordinació general
Joan Rovira 
Gerent Forestal de Catalunya SCCL

Forestal de Catalunya SCCL
joan.rovira@forestal.cat 
Tel. 0034 972 842 708

05

http:// ca.qualitypinea.eu 


GUIA DE PROJECTES DE TERRITORI / Política regional 2014 - 2020 / Demarcació de Girona #ONÉSEUROPA

37

3

CCI PIRINEUSMED
COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA: CAMBRES DE 
COMERÇ DELS PIRINEUS MEDITERRANI

POCTEFA / Temàtica: Innovació i competitivitat. Desenvolupament empresarial

L’objectiu general de CCI PIRINEUS MED és impulsar i desenvolupar 
la cooperació econòmica i els fluxos comercials dins de l’espai trans-
fronterer a través del desenvolupament d’eines i nous models em-
presarials i mètodes i iniciatives comunes que permetin el desenvo-
lupament internacional amb aliances estratègiques entre els actors 
econòmics. Els principals beneficiaris són les PIMES, les microem-
preses i els autònoms. Aquest projecte contribueix a la complementa-
rietat amb les polítiques nacionals de cada territori, aporta projectes 
integrals amb un efecte visible en l’espai POCTEFA, dona solucions 
innovadores davant de les debilitats diagnosticades i cerca la perdu-
rabilitat dels resultats.

ACTUACIONS
• Preparació
• Gestió
• Comunicació
• Formació i acompanyament (creació d’una xarxa de tècnics es-

pecialistes i dinamitzadors transfronterers i mentoring en el mo-
del de negoci)

• Organització d’esdeveniments (accions de networkig entre les 
empreses de territori transfronterer i CCI PirineusMed Interna-
tional Business Meeting)

• Eines de mobilitat (App CCI Pirineus Med, borsa de traspassos i 
club empresari transfronterer)

RESULTATS ESPERATS
• 4 networkings internacionals en els camps de l’alimentació 

gourmet, la transició energètica i digital d’edificis, el comerç i les 
start-ups

• 2 missions inverses amb la participació d’empreses de Polònia 
en l’àmbit gourmet i d’Estats Units i Alemanya en l’àmbit del vi.

• 1764 assistents a activitats
• 1382 contactes comercials propiciats en les activitats realitza-

des
• 157 empreses assessorades en creixement empresarial i em-

prenedoria

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Amb els diferents projectes dels socis que fomenten el desenvo-

lupament empresarial

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Estratègia territorial emprada
• Creixement i competitivitat ( resolució de dubtes, pla d’assesso-

rament en desenvolupament i creació de noves empreses, pla 
d’assessorament model canvas)

• Networking i foment de les oportunitats de negoci
• Eines de mobilitat: APP transfronterera i el club empresaris-

transfronterer

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA023/15

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució d’11 de maig de 2016)

PERÍODE D’EXECUCIÓ Del 2 de maig de 2016 al 30 d’abril de 2019

BENEFICIARIS (4) CCI LLEIDA (Cambra Oficial de Comerç i Indústria de LLeida) - LLEIDA
CCI ANDORRA (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra) - ANDORRA
CCI GIRONA (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona) - GIRONA
CCI PYRÉNÉES-ORIENTALES (Chambre de Commerce et Industrie des Pyrénées-Orientales) - PYRÉNÉES ORIENTALES

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.270.383,67 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

753.706 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI
CCI LLEIDA
CCI ANDORRA
CCI GIRONA
CCI PYRÉNÉES-ORIENTALES
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
399.742,45 € / 259.832,59 €
110.835,54 € / - 
379.188,87 € / 246.472,77 €
380.616,81 € / 247.400,92 €
1.270.383,67 € / 753.706,28 €

09
Indústria,
innovació i 
infraestructures

08
Treball decent 
i creixement 
econòmic

06

Web / ccipirineusmed.com
Tw / @ccipirineusmed
App / Road Trip Pirineusmed

Demarcació de Girona
David Coromina Juncà
Director Desenvolupament Empresarial
Cambra de Comerç de Girona
dcoromina@cambragirona.org
Tel. 0034 972 418 500 ext. 0530

Coordinació general
Esther Garcia
Responsable de Projectes
Cambra de Comerç de Lleida                                    
egarcia@cambralleida.org
Tel. 0034 973 236 161

http://ccipirineusmed.com 
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PYRENART
PYRENART

POCTEFA / Temàtica: Innovació i competitivitat. Desenvolupament empresarial

Nou entitats culturals d’ambdós costats dels Pirineus han unit esfor-
ços i dissenyat PYRENART. Aquest projecte té per objectiu potenciar 
la visibilitat professional dels artistes i estructures d’aquest territori 
amb la finalitat de facilitar la seva inclusió en les xarxes internaci-
onals d’arts escenèniques. En conclusió, treballant per la mobilitat 
professional, Pyrenart facilitarà la posada en xarxa i dona visibilitat 
internacional a empreses culturals del territori.

ACTUACIONS
• Creació d’una plataforma digital de formació gratuïta, dedicada 

a la producció i difusió de projectes internacionals
• Trobades professionals en el territori transfronterer
• Coproducció i programació d’espectacles
• Ajudes destinades a una major mobilitat d’artistes, programa-

dors i responsables de producció o difusió

RESULTATS ESPERATS
• Participació de 70 persones en un curs online sobre internacio-

nalització escènica
• 2 seminaris amb 30 professionals sobre arts escèniques
• 5 empreses participant en un taller de sobretítols 
• 5 activitats de Jobshadowing
• 4 Rutes del Pirineu: itineraris on professionals de fora del terri-

tori coneixin la realitat artística de la zona elegible
• 10 espectacles de referència internacional de fora del territori 

elegible programats

• 2 visites d’estudi internacional amb participació de 10 empreses 
del territori

• 6 coproduccions amb artistes i companyies del territori i pro-
gramació

• 5 espectacles del territori elegible programats
• 100 professionals de les arts escèniques mobilitzats

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
Pyrenart no té cap col·laboració regulada amb altres projectes for-
mals, però tots els socis han utilitzat la seva experiència en altres 
projectes i xarxes:
• Projecte POCTEFA 2007/2013, Escena Catalana Transfronterera
• The Littell Project, en el marc del programa Europa Creativa 
• Xarxes més informals:Théâtre Garonne de Toulouse, Théatre 

Arxipel de Perpinyà, Festival de Vitoria, Centro Conde Duque de 
Madrid, Festival de Otoño de Madrid…

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Coproducció amb socis internacionals de territoris veïns
• El material de tallers, seminaris, formació online, etc... queda a 

disposició de professionals
• Itineraris Pirineus, com a forma de comunicació amb professio-

nals de fora del territori elegible 
• Model de Jobshadowing transfronterer

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA278/16 P

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ Del 16 d’octubre de 2017 al 16 d’octubre de 2020

BENEFICIARIS (9) OCCITANIE EN SCÈNCE - HÉRAULT
LE PARVIS, SCÈNE NATIONALE TARBES PYRÉNÉES - HAUTES PYRÉNÉES
CIRCA, PÔLE NATIONAL CIRQUE, AUCH GERS OCCITANIE - GERS
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ACTION CULTURELLE DE FOIX ET DE L’ARIÈGE - ARIÈGE
OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine) - GIRONDE
BITÒ PRODUCCIONS S.L. - GIRONA
PATRONATO MUNICIPAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN DE ZARAGOZA  - ZARAGOZA
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO - NAVARRA
AYUNTAMIENTO DE BILBAO - BIZKAIA

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.003.492,50 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.302.270,13 € 

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI
RÉSEAU EN SCÈNE LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE PARVIS, SCÈNE NATIONALE TARBES PYRÉNÉES
CIRCA, PÔLE NATIONAL CIRQUE, AUCH GERS OCCITANIE
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ACTION CULTURELLE DE FOIX ET DE L’ARIÈGE
OARA
BITÒ PRODUCCIONS S.L.
PATRONATO MUNICIPAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN DE ZARAGOZA
ESCUELA NAVARRA DE TEATRO
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
377.250,00 € / 245.212,50 €
302.915,00 € / 196.894,75 €
196.894,75 € / 133.449,55 €
127.716,00 € / 83.015,40 €
89.625,00 € / 58.256,25 €
304.250,00 € / 197.762,50 €
312.250,00 € / 202.962,50 €
180.179,50 € / 117.116,68 €
104.000,00 € / 67.600,00 €
2.003.492,50 € / 1.302.270,13 €

07

Web / pyrenart.eu
Fb / @pyrenart

Coordinació general
Yvan Godard
Coordinador Occitanie en Scène
y.godard@occitanie-en-scene.fr
Tel. 0033 4 676 690 90 / +33 4 67 66 90 90

Demarcació de Girona
Narcís Puig
Coordinador Bitò Produccions
npuig@bito.pro
Tel. 0034 972 402 004
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CCI PIRINEUS MED II
IMPULS A LA COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA: 
CAMBRE DE COMERÇ DELS PIRINEUS MEDITERRANI

POCTEFA / Temàtica: Innovació i competitivitat. Desenvolupament empresarial

CCI PirineusMed II és una iniciativa de cooperació transfronterera 
creada per les Cambres de comerç d’Andorra, Girona, LLeida, Pi-
rineus Orientals amb la incorporació de la regió d’Occitània. El pro-
jecte respon al repte d’enfortir el teixit empresarial transfronterer. El 
seu objectiu principal és impulsar i desenvolupar la cooperació eco-
nòmica i els fluxos comercials dins l’espai transfronterer: augmen-
tant la competitivitat, la internacionalització i la professionalització 
de les empreses transfrontereres, i creant noves oportunitats em-
presarials. CCI PirineusMed II té com a línies d’acció: crear una xarxa 
de tècnics transfronterers que assessorin a les empreses en el seu 
creixement empresarial, donant suport també a projectes rurals, or-
ganitzar esdeveniments internacionals i impulsar eines de mobilitat 
com la APP o el club d’empresaris transfronterers per tal d’aportar 
valor afegit i noves potencialitats a les empreses del territori.

ACTUACIONS
• Preparació
• Comunicació
• Estratègia territorial (estudi transfronterer, acció de bench-

marking territorial i formació de tècnics i empreses)
• Creixement i Competitivitat (resolució de consultes, plans d’as-

sessorament en projectes rurals i en innovació)
• Networking i oportunitats de negoci (esdeveniments networking 

internacional, club empresari transfronterer)

RESULTATS ESPERATS
• 100 acords comercials entre empreses de les regions implica-

des 
• 350 assistents a les activitats impulsades

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte POCTEFA 2014-2020, CCI Pirineus Med (1a convoca-

tòria) 
• En l’acció de Bechmarking del projecte, s’escollirà un projecte 

transfronterer exemplar (com Innov Arc, Factory 4.0 o PRO-
GRES), s’estudiarà el cas i es visitarà amb l’objectiu d’aprendre i 
construir vincles i aliances.

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Acció de benchmarking territorial

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA303/19

CONVOCATÒRIA Tercera convocatòria (Resolució de 8 de gener de 2020)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 d’octubre de 2019 a 31 de maig de 2022

BENEFICIARIS (5) CCI LLEIDA ( Cambra Oficial de Comerç i Indústria de LLeida) - LLEIDA
CCI GIRONA (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona) - GIRONA
CCI ANDORRA (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra) - ANDORRA
CCI PYRÉNÉES-ORIENTALES (Chambre de Commerce et Industrie des Pyrénées-Orientales) - PYRÉNÉES ORIENTALES
CCI OCCITANIE PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE (Chambre de Commerce et Industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée)

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.075.486 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

654.023 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI
CCI LLEIDA
CCI ANDORRA
CCI GIRONA
CCI PYRÉNÉES-ORIENTALES
CCI OCCITANIE PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
328.436 € / 213.484 €
69.297 € / - 
298.273 € / 193.877 €
279.997 € / 181.998 €
99.483 € / 64.664 €
654.023 € / 1.075.486 €

08

Web / ccipirineusmed.com
Tw / @ccipirineusmed
App / Road Trip Pirineusmed

Demarcació de Girona
David Coromina Juncà
Director Desenvolupament Empresarial
Cambra de Comerç de Girona
dcoromina@cambragirona.org
Tel. 0034 972 418 500 ext. 0530

Coordinació general
Esther Garcia
Responsable de Projectes
Cambra de Comerç de Lleida                                    
egarcia@cambralleida.org
Tel. 0034 973 236 161
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EDIFICAT
CLÚSTER EDIFICAT

POCTEFA / Temàtica: Innovació i competitivitat. Desenvolupament empresarial

L’objectiu principal d’EDIFICAT és dissenyar un context territorial fa-
vorable a la reorientació del sector de la construcció per augmentar 
la qualitat i la sostenibilitat, a través de la creació d’un clúster infor-
mal. El projecte es centra en les activitats de renovació d’edificis, un 
dels principals reptes en termes d’innovació i valor afegit del sector. 
EDIFICAT està dirigit principalment a empreses i professionals del 
sector de la construcció que desitgin participar en una revisió de 
les seves activitats, utilitzant un treball transfronterer de vinculació, 
capacitació i col·laboració, que permetrà conscienciar i satisfer les 
necessitats de persones i professionals del sector immobiliari.

ACTUACIONS
• Gestió administrativa i coordinació 
• Oficina de comunicació. Inclou: plataforma digital transfronterera
• Clúster transfronterer d’eficiència energètica. Inclou pla d’acció 

i col·laboració entre empreses
• Serveis de suport a la competitivitat i comercialització de les em-

preses (formació, impuls a la comercialització i assessorament)

RESULTATS ESPERATS
• 2 acords comercials per a les empreses derivades de les activi-

tats d’internacionalització finançades
• Desenvolupament d’activitats transfrontereres en el camp de 

l’eficiència energètica dels edificis, mitjançant el suport especí-

fic als actors a través d’una plataforma digital, campanyes de 
comunicació i un servei directe 

• Creació d’un Clúster transfronterer que ofereix serveis a les em-
preses aportant suport per concloure acords de col·laboració

• Major sensibilització del públic en general i dels professionals 
immobiliaris sensibilitzats amb l’eficiència energètica

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte NOVACONS finançat en la segona convocatòria POCTE-

FA 2014-2020:  implementació de nous paradigmes basats en la 
innovació, la col·laboració i la interoperabilitat entre els agents 
de Navarra i Pyrénées-Atlantiques involucrats en el cicle de vida 
de qualsevol projecte de construcció

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Implementació de mesures a nivell transfronterer, promovent 

tant el creixement de les empreses identificades en el sector de 
l’eficiència energètica en els edificis, com la sensibilització del 
conjunt de consumidors i usuaris o l’adaptació d’un marc nor-
matiu local

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA361/19

CONVOCATÒRIA Tercera convocatòria (Resolució de 8 de gener de 2020)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de març de 2020 al 31 de maig de 2022

BENEFICIARIS (4) AJUNTAMENT DE GIRONA - GIRONA 
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ASSOCIATION - PYRÉNÉES ORIENTALES
ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LE BÂTIMENT ET L’INDUSTRIE - PYRÉNÉES ORIENTALES
CEEC (Clúster de l’energia eficient de Catalunya) - BARCELONA

COST TOTAL DEL PROJECTE 865.174 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

562.363,10 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
AJUNTAMENT DE GIRONA
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ASSOCIATION
ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LE 
BÂTIMENT ET L’INDUSTRIE
CEEC
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
322.889 € / 209.877,85 €
297.950 € / 193.667,50 €
110.000 € / 71.500 €

134.335 € / 87.317,75 €
865.174 € / 562.363,10 €

Web / En construccióCoordinació general
Josep Quer
Cap de l’Àrea
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona

josep.quer@ajgirona.cat
Tel. 0034 972 419 008

09

09
Indústria,
innovació i 
infraestructures

08
Treball decent 
i creixement 
econòmic
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COOPEREM
COOPERACIÓ OPERATIVA D’EMERGÈNCIES I 
PREVENCIÓ D’INCENDIS

POCTEFA / Temàtica: Adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscs

El risc d’incendi forestal i de gestió de les emergències a la zona 
transfronterera entre Catalunya i els Pirineus Orientals, és una ame-
naça seriosa generada per l’abandonament progressiu dels cultius i 
la ramaderia, que ha permès el desenvolupament de biomassa com-
bustible i permanent que pot generar grans incendis. COOPEREM 
permetrà el treball conjunt entre els bombers i els serveis de preven-
ció d’incendis de Catalunya i dels Pirineus Orientals en l’àmbit trans-
fronterer amb l’objectiu de desenvolupar una política conjunta de 
col·laboració en matèria de prevenció i gestió de riscos per millorar 
la capacitat d’anticipació i resposta dels actors del territori als riscos 
específics i a la gestió de catàstrofes en l’Espai Català Transfronterer.

ACTUACIONS
• Gestió del projecte
• Comunicació del projecte 
• Desenvolupament d’una cooperació transfronterera operativa 

de gestió de crisis entre serveis d’emergència
• Millora dels sistemes d’informació sobre infraestructures de 

prevenció d’incendis i el seu intercanvi transfronterer
• Reforçar la prevenció contra el risc d’incendis per protegir la 

zona transfronterera

RESULTATS ESPERATS
• Estudi conjunt de vulnerabilitat del territori transfronterer als 

municipis d’El Pertús i La Jonquera
• Desenvolupament d’un sistema d’intercanvi d’informació geogrà-

fica sobre les infraestructures de prevenció d’incendis forestals
• 6 actuacions de prevenció forestal en el sector transfronterer

• Pla de cooperació operativa transfronterera per a la gestió 
d’emergències

• Adquisició de recursos i eines tècniques i materials que facilitin 
l’extinció, coordinació i presa de decisions en cas d’emergència

• Pla de formació conjunta per facilitar la coordinació i l’intercanvi 
d’experiències i coneixements entre cossos de bombers

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projectes del 7PM i H2020 (DRIVER+ i HEIMDALL) i en el marc de 

Humanitarian Aid and Civil Protection de la UE
• Projectes POCTEFA: ALERT (Anticipar y Luchar en un espacio co-

mún contra los Riesgos); POCRISC (Per una cultura comuna del 
risc sísmic); ALBERAPASTUR; i, INTER’RED en el període 2014-
2020. I, PRINCALB (Prevenció d’incendis forestals transfronte-
rerers a l’Albera i Cap de Creus) en el període 2007-2013

• SUDOE PLURIFOR (Planes Transnacionales para la Gestión de 
los Riesgos Forestales)

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Pla de Cooperació Transfronterera en matèria de gestió d’in-

cendis forestals que recull els aspectes més rellevants de les 
doctrines d’intervenció en la seva banda francesa i catalana, 
els recursos disponibles i els protocols d’actuació conjunta. En 
aquest sentit, aquest pla pot ser una eina interessant per altres 
regions transfrontereres que vulguin elaborar i disposar d’un 
document únic d’actuació transfronterera en cas d’emergència  

• La gestió col·laborativa de la informació mitjançant eines SIG 

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA169/16

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució d’11 de maig de 2016)

PERÍODE D’EXECUCIÓ de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020 (sol·licitada extensió a 31 de desembre de 2021)

BENEFICIARIS (7) DEPARTAMENT D’INTERIOR GENERALITAT DE CATALUNYA - GIRONA
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - GIRONA
DIPUTACIÓ DE GIRONA - GIRONA
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES - PYRÉNÉES ORIENTALES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES - PYRÉNÉES ORIENTALES
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - HÉRAULT
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation unique des Albères) - PYRÉNÉES ORIENTALES 

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.556.505 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.661.728,25 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
DEP.  D’INTERIOR GENERALITAT DE CATALUNYA
DEP. D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
SIVU
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT

1.007.331,00 € / 654.765,15 €
335.000,00 € / 217.750,00 €
240.000,00 € / 156.000,00 €
731.254,00 € / 475.315,10 €
137.920,00 € / 89.648,00 €
55.000,00 € / 35.750,00 €
50.000,00 € / 32.500,00 €
2.556.505,00 € / 1.661.728,25 €

13
Acció pel clima

15
Vida dels ecosistemes 
terrestres

Web / cooperem.eu
Tw / @PoctefaCOOPEREM
Yt / @ PoctefaCOOPEREM

Coordinació general
Albert Ballesta i Tura
Director dels Serveis Territorials a Girona. Departament d’Interior
albert.ballesta@gencat.cat
Tel. 0034 872 975 746

10

http://cooperem.eu 
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ECTADAPT
CONTRIBUIR A L’ADAPTACIÓ DE L’ESPAI CATALÀ 
TRANSFRONTERER A L’EFECTE PREVIST DEL CANVI 
CLIMÀTIC

POCTEFA / Temàtica: Adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscs

Els impactes climàtics (onades de calor, precipitació extrema, inunda-
cions, incendis forestals, etc.) i les seves conseqüències no es limiten 
a un territori administratiu, sinó que afecten més enllà de les fronte-
res. Altrament, l’entorn mediterrani està reconegut com un dels més 
sensibles al desordre climàtic.
ECTAdapt té com a objectiu desenvolupar una política conjunta en 
matèria d’adaptació al canvi climàtic a escala de tot l’Espai Català 
Transfronterer mitjançant l’anàlisi de la vulnerabilitat del territori, la 
sensibilització de la població i de tots els agents públics i privats im-
plicats, i l’acompanyament en l’elaboració de Plans d’acció local per a 
l’adaptació al canvi climàtic.

ACTUACIONS
• Comunicació. 
• Anàlisi de vulnerabilitat al canvi climàtic a l’espai català trans-

fronterer
• Sensibilització de la població i de tots els agents públics i privats 

implicats. Inclou premis a les accions d’adaptació locals, catàleg 
de formacions, programa  plurianual d’activitats educatives 

• Acompanyament en l’elaboració de Plans d’acció local per a 
l’adaptació al canvi climàtic

RESULTATS ESPERATS
• 12 riscos climàtics analitzats en 447 municipis 
• 122.900 persones sensibilitzades
• 4 formacions

• 4 xarxes d’actors (turisme, forestal, litoral i educació ambiental)
• 6 estudis complementaris
• 4 plans locals d’adaptació

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Amb els projecte europeus LIFE MEDACC “Demonstration and 

validation of innovative methodology for regional climate change 
adaptation in the Mediterranean area”; LIFE CLINOMICS “Pro-
movent la resiliència. Oportunitats i reptes de l’economia i la 
societat local en l’adaptació al canvi climàtic”; LIFE PLETERA; i, 
BEWATER “Developing Participatory Adaptation Plans for River 
Basins” (FP7)

• Amb els projectes CREAF, CANVIBOSC, FORESMAP i, ACCUA

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Anàlisi de la vulnerabilitat al canvi climàtic a l’espai català trans-

fronterer
• Cartografia termogràfica amb el satèl·lit LANDSAT per identifi-

car les illes de calor
• Vídeo  de sensibilització a l’adaptació al canvi climàtic amb ex-

perts i ciutadania dels dos costats de la frontera en els dos idi-
omes (CAT i FR)

• Guia de 130 accions d’adaptació al canvi climàtic
• Metodologia i redacció de 4 plans locals d’adaptació al canvi 

climàtic

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA011/15

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució d’11 de maig de 2016)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de maig de 2016 al 31 d’octubre de 2019

BENEFICIARIS (3) DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES - PYRÉNÉES ORIENTALES
DIPUTACIÓ DE GIRONA - GIRONA
CILMA (Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona) - GIRONA

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.031.678,23 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

670.951 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GIRONA
CILMA
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
558.023,23 € / 362.715,10 €
192.805,00 € / 125.323,00 €
280.850,00 € / 182.552,50 €
1.031.678,23 € / 670.590,60 €

13
Acció pel clima

15
Vida dels 
ecosistemes 
terrestres

Web / ectadapt.eu
Tw / #ectadapt

Coordinació general
Arnaud  Fanlou
Responsable de la Mission Départementale Développement Durable
Département des Pyrénées-Orientales
Skype: arnaud.fanlou
Tel. 0033  04 68 85 82 80

Demarcació de Girona
Marc Marí
Cap del servei de medi ambient
Diputació de Girona
medi.ambient@ddgi.cat
Tel. 0034 972 185 000  

11

http://ectadapt.eu 
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PATRIMC@T
DISPOSITIU TERRITORIAL TRANSFRONTERER D’ 
INTERPRETACIÓ DE L’ARQUITECTURA I DEL PATRIMONI 
A LES VALLS CATALANS DEL TEC I DEL TER

Patrimc@t és la materialització de la marca País d’Art i d’Història 
Transfronterer les Valls Catalanes del Tec i del Ter (PAH) en l’espai 
català transfronterer. El projecte permet la creació d’una xarxa de 
llocs patrimonials i rutes d’interpretacions, contribueix al desenvo-
lupament econòmic d’un territori rural durant tot l’any i reforça els 
professionals de la cultura i del turisme. El País d’Art i d’Història és 
un laboratori sobre l’aplicació i adaptació de dispositius nacionals a 
nivell transfronterer i obre un nou marc metodològic sobre la gestió i 
promoció conjunta del patrimoni.

ACTUACIONS
• Xarxa de localitzacions del patrimoni i rutes d’interpretació. 

Restauració de llocs i rutes patrimonials, rehabilitació de mo-
numents

• Crear una oferta per la descoberta del patrimoni durant tot 
l’any. Creació d’activitats i eines d’interpretació del patrimoni 
comú

• Reforçar els agents professionals de la cultura i el turisme mit-
jançant el desenvolupament de noves activitats i l’accés als re-
cursos professionals

RESULTATS ESPERATS
• 10000 visitants en el territori del PAHT entre habitants del terri-

tori, turistes, famílies i públic jove 
• 3000 alumnes de les escoles de primària i secundària

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Col·laboració transfronterera, creació d’una xarxa ben esta-

blerta de cada banda de la frontera i d’una metodología de tre-
ball especial

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA045/15

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució d’11 de maig de 2016)

PERÍODE D’EXECUCIÓ de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2020

BENEFICIARIS (13) GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIAL PAYS D’ART ET D’HISTOIRE TRANSFRONTALIER LES VALLÉES 
CATALANES DU TECH ET DU TER (GECT PAHT) - PYRÉNÉES ORIENTALES
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - GIRONA
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES - GIRONA
COMMUNE SERRALONGUE - PYRÉNÉES ORIENTALES
AJUNTAMENT DE SETCASES - GIRONA
AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER - GIRONA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DE CAMPRODON - GIRONA
COMMUNE ARLES-SUR-TECH - PYRÉNÉES ORIENTALES
AJUNTAMENT DE CAMPRODON - GIRONA
COMMUNE LE BOULOU - PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE MAUREILLAS-LAS-ILLAS - PYRÉNÉES ORIENTALES
AJUNTAMENT DE MOLLÓ - GIRONA
COMMUNE PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE - PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE REYNÉS - PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE SAINT-LAURENT-DE-CERDANS - PYRÉNÉES ORIENTALES

COST TOTAL DEL PROJECTE 4.488.218 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

2.917.341 €

12
Producció 
i consum 
responsable

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

15
Vida dels ecosistemes 
terrestres

Web / https://www.valleescatalanes.org/fr/projet-poctefa-efa04515-patrimct
Facebook / @Patrimcat Poctefa

Coordinació general
VERHILLE Béatrice
Directora de l’AECT 
beatrice.verhille@valleescatalanes.org
Tel. 00 33 468839 949

12POCTEFA/ Temàtica: Protecció, valorització i ús sostenible dels recursos naturals. 
Patrimoni. Desenvolupament sostenible. Turisme.
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ALBERAPASTUR
VALORITZACIÓ DELS RECURSOS BOVINS I 
SILVOPASTORALS DEL MASSÍS TRANSFRONTERER 
PIRINEUS MEDITERRÀNIA

ALBERAPASTUR és un projecte de cooperació transfronterera que 
reuneix 13 socis de banda i banda de la frontera per definir i apli-
car una gestió concertada al massís de l’Albera que doni resposta a 
qüestions mediambientals (manteniment del paisatge), econòmiques 
(viabilitat de la ramaderia) i socials (risc incendis, etc.)  a partir del 
recursos ramaders locals.

ACTUACIONS
• Gestió del projecte
• Activitats de comunicació
• Valorització econòmica de la producció bovina. Estudis genètics i 

reconeixement oficial de la raça autòctona de la vaca de l’Albera 
a l’Estat francès. Millora de la qualitat del producte i la revalorit-
zació gastronòmica

• Gestió concertada de l’espai, coneixement de les pràctiques ra-
maderes i solucions  sostenibles de protecció. Optimització de la 
gestió pastoral del Massís de l’Albera mitjançant un Pla de gestió 
concertat i la sensibilització dels usuaris. Diagnosi tècnica de les 
explotacions ramaderes locals. Actuacions de promoció i inver-
sions de suport a la silvopastura per a la prevenció d’incendis

RESULTATS ESPERATS
• 3 estratègies complementàries de revalorització de la producció 

ramadera, gestió pastoral concertada i sostenible del Massís de 
l’Albera, i protecció contra els incendis

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte POCTEFA 2014-2020: COOPEREM http://cooperem.eu/

• Projecte RAMATS DE FOC https://www.ramatsdefoc.org/ca/
• Projecte LIFE POLYFARMING http://polyfarming.eu/
• Projecte LIFE MIDMACC https://life-midmacc.eu/ca/

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• S’han realitzat diagnosis tècniques de les explotacions ramade-

res, així com del potencial pastoral de les àrees estratègiques 
per a la prevenció d’incendis forestals, de forma coordinada i 
amb metodologies compartides entre els Pirineus Orientals i 
Catalunya, de manera que poden comparar-se indicadors i ob-
tenir una visió global del territori transfronterer. Els resultats 
es traslladen als responsables de la definició de polítiques de 
desenvolupament rural i prevenció d’incendis. 

• S’ha realitzat un estudi genètic per tramitar el reconeixement 
oficial de la raça autòctona de vaca de l’Albera a l’Estat francès, 
aprofitant l’experiència obtinguda en el mateix procés a Catalu-
nya. Així mateix s’avaluen les tècniques d’engreix, maduració i 
especejament més adients per a la valorització gastronòmica de 
la carn d’aquesta raça autòctona, tradicionalment poc aprecia-
da. Es preveuen accions de transferència al sector comercialit-
zador i de restauració. 

• Es redacta i s’executen accions d’un Pla de gestió concertat del 
massís de l’Albera, de caràcter transfronterer, per tal d’orde-
nar les pràctiques ramaderes de forma compatible amb els va-
lors d’aquest espai natural protegit i les necessitats de la resta 
d’usuaris. El Pla permetrà resoldre els conflictes reiterats ge-
nerats per animals errants (accidents, danys en conreus, etc.) i 
millorar la percepció local sobre l’activitat ramadera.

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA216/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS (13) CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE - PYRÉNÉES ORIENTALES
ASSOCIACIÓ BAUSSITGES D’AMICS DE LA VACA DE L’ALBERA - GIRONA
UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA - PYRÉNÉES ORIENTALES
CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE D’OCCITANIE - HAUTES PYRÉNÉES
INVERSIONS FORESTALS I RAMADERES, SL - BARCELONA
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES - PYRÉNÉES ORIENTALES
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DE TRAVAUX VALLESPIR ASPRES ALBÈRES - PYRÉNÉES ORIENTALES
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation unique des Albères) - PYRÉNÉES ORIENTALES
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA - BARCELONA
CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS - BARCELONA
 INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES - BARCELONA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - BARCELONA
ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE PROMOTION DES RACES LOCALES EN PAYS CATALAN - PYRÉNÉES ORIENTALES

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.376.386 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

894.6550,91 €

12
Producció 
i consum 
responsable

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

15
Vida dels ecosistemes 
terrestres

Web / alberapastur.eu/ca/home-
page-extended/

Coordinació general
Géraldine Caprani
Responsable de cooperació de PPM
gcaprani@payspyreneesmediterranee.org
Tel. 0033 4 68874324

Demarcació de Girona
Elisabet Sànchez Sala
Directora dels Serveis Territorials del DARP
direcciodaam.girona@gencat.cat
 Tel. 0034 872975000

13POCTEFA/ Temàtica: Protecció, valorització i ús sostenible dels recursos naturals. 
Patrimoni. Desenvolupament sostenible. Turisme.

http://alberapastur.eu/ca/homepage-extended/
http://alberapastur.eu/ca/homepage-extended/
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COOP’ART
IMPULSAR UNA ESTRATÈGIA COMPARTIDA 
D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
DE L’ARTESANIA ARTÍSTICA

POCTEFA/ Temàtica: Protecció, valorització i ús sostenible dels recursos naturals. 
Patrimoni. Desenvolupament sostenible. Turisme.

COOP’ART contribueix activament a la millora del potencial artístic i 
econòmic del sector de l’artesania artística a banda i banda dels Pi-
rineus amb la finalitat de participar en el desenvolupament del pa-
trimoni cultural i l’atractiu turístic del territori. Entre les seves actu-
acions destaca la formació pràctica amb professionals del disseny, 
l’elaboració d’una estratègia digital pel desenvolupament de nous 
productes adaptats als mercats turístics, trobades amb patrocina-
dors culturals i turístics per a la posada en funcionament d’una es-
tratègia de valorització global del saber fer de les empreses d’oficis 
artesanes; i, participació col·lectiva a fires i esdeveniments a Occità-
nia i Catalunya. Aquest projecte es centra principalment en els ar-
tesans i les empreses d’artesania artística dels sectors de la ceràmi-
ca, llana, tèxtil, fusta, vidre i joies. 

ACTUACIONS
• Preparació del projecte
• Gestió del projecte
• Comunicació
• Millora i posada en comú dels coneixaments sobre els mercats 

d’ artesania artística i turisme
• Desenvolupament del potencial econòmic, comercial i artístic de 

les empreses “target” 
• Acompanyament de les empreses d’artesania artística cap a la va-

lorització de les seves produccions en el mercat turístic sostenible
• Capitalització, transferència i continuïtat del projecte i de les ac-

cions desenvolupades

RESULTATS ESPERATS
• 1 diagnòstic del territori 
• Una estratègia compartida d’acompanyament en la vessant co-

mercial i artística a les empreses d’artesanat artístic
• 10 nous productes turístics creats
• 1 itinerari cultural transfronterer
• 500 empreses sensibilitzades i informades 
• 40 empreses implicades i posicionades en el mercat del turisme 

sostenible.

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• En la preparació, amb projectes finançats en el marc de SUDOE 

o POCTEFA (PATRIMC@T)
• En la implementació, amb el projecte “LOCALITZA, productes lo-

cals de la Selva”; amb les fires ARTESANA, Terracotta Biennal ( 
La Bisbal d’Emporda) i Salon des Arts et du Feu de Martres To-
losanne

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Formació dirigida a artesans i artesanes 
• Enfocament de rutes transfrontereres que vinculin punts d’in-

terès artesanal

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA219/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de novembre de 2017 al 31 de octubre de 2020

BENEFICIARIS (14)

PER SOCI
COST PER SOCI /
IMPORTA FEDER PROGRAMAT

CRMA (Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat Occitanie) - HAUTE GARONNE / 358.872,00 € / 233.266,80 €
ASSOCIACIÓ OBRADOR XISQUETA - LLEIDA / 34.480,00 € / 22.412,00 €
AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM - GIRONA / 80.000,00 € / 52.000,00 €
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - BARCELONA / 204.240,00 € / 132.756,00 €
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - GIRONA / 106.903,00 € / 69.486,95 €
ACTIVA PROSPECT SL - BARCELONA / 56.900,00 € / 36.985,00 €
ASSOCIATION DES CHAMBRES DE METIERS DES PYRENEES - ARIÈGE / 90.299,00 € / 58.694,35 €
CMA 09 (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège) - ARIÈGE / 75.125,00 € / 48.831,25 €
CMA 31 (Chambre de Metiers et de l’Artisanat de la Haute Garonne) - HAUTE GARONNE / 84.681,00 € / 55.042,65 €
CMA 65 (Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes Pyrenées) - HAUTES PYRÉNÉES / 43.254,00 € /28.115,10 €
CMA 66 (Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Orientales) - PYRÉNÉES ORIENTALES / 43.254,00 € / 28.115,10 €
COMMUNE DE MARTRES TOLOSANE - HAUTE GARONNE / 115.403,44 € / 75.012,24 €
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDA - GIRONA / 414.765,80 € / 269.597,77 €
TERRACOTTA MUSEU DE CERÀMICA DE LA BISBAL D’EMPORDÀ - GIRONA / 102.500,00 € / 66.625,00 €
TOTAL / 1.810.677,24 € / 1.176.940,21 €

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.810.677,24 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.176.940,21 €

Web / poctefacoopart.eu/ca/
coopart-ca/
Fb / @programme.CoopART/

Coordinació general
Céline Depond
Chargée de Mission Métiers d’Art
CRMA
c.depond@crma-occitanie.fr
Tel. 00 33 05 62 22 94 31

Demarcació de Girona
Daniel Sabater
Responsable de l’Àrea de Promoció de la Ciutat i Desenvolupament Local
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
dsabater@labisbal.cat
Tel. 00 34 972 646 806
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NATTUR
ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, MOTOR DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN ELS TERRITORIS 
TRANSFRONTERERS PIRINENCS DE MUNTANYA 

POCTEFA/

El projecte NATTUR és un projecte de cooperació transfronterera en-
tre agents del nord de Catalunya i de l’Ariège que ha optat per basar 
el seu desenvolupament en el turisme, especialment en activitats en el 
medi natural. Té com a repte combinar la preservació i la valorització 
del patrimoni natural a través de l’activitat turística en benefici de les 
zones de muntanya dels Pirineus per fer d’aquests espais preservats i 
vius. En definitiva, trobar el model econòmic i social sostenible del sec-
tor “outdoor” i reforçar-ne la seva estructuració a través de proporci-
onar elements de medició als encarregats de prendre decisions.

ACTUACIONS
• Gestió
• Communicació
• Experimentació i desenvolupament de models innovadors d’ob-

servació territorial d’activitats a l’aire lliure, per a una millor 
gestió del turisme com a vector de desenvolupament territorial 

• Estructuració i suport al desenvolupament de les empreses tu-
rístiques per augmentar i mantenir el nombre i la qualitat de les 
empreses del sector

• Millorar l’oferta de turisme sostenible (instal·lacions, esdeveni-
ments, serveis). Desenvolupar una oferta turística sostenible en 
base a les practiques vinculades al Turisme en el Medi Natural

• Enfortir la competitivitat dels itineraris turístics transfronterers 
a través de la millora de l’acollida, la valorització del patrimo-
ni i l’adaptació dels productes als clients destinataris (Camí des 
bonshommes, Camí de Bélisbaste + Sentier cathare)

RESULTATS ESPERATS
• Observatori digital, turístic i territorial per acompanyar l’elabo-

ració d’estratègies de desenvolupament adaptades als territoris
• Dispositiu d’acompanyament “finestra única”
• Procediment estàndard d’ajuda a les empreses en estratègia i 

màrqueting
• Formacions que permeten la millora de serveis turístics 
• Productes turístics transfronterers segmentats que millorin 

l’experiència del client
• Equipaments de Turisme Actiu Natura

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• NATTUR parteix de l’experiència del projecte POCTEFA 2007-

2013 Res’pir que va permetre establir una xarxa de relacions 
amb les empreses de Turisme Actiu Natura. S’han establert con-
tactes amb membres del projecte PECT TURISME per trobar i 
sumar sinergies

• En el marc de l’acció 4, on es realitza formació a les empreses del 
sector, NATTUR es coordina amb organismes locals que són socis 
associats del projecte: la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, 
el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Patronat de Turisme 
Costa Brava-Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Plataforma digital per ajudar a prendre decisions estratègiques 

a nivell territorial 
• Estudis i iniciatives per a valoritzar el patrimoni cultural

Web / www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-noticies/mode/adv/cerca/nattur  
Web / www.ariege.fr/Entreprendre/Developper-le-tourisme/Projet-NATTUR-Pyrenees 
Fb / https://www.facebook.com/groups/nattur/ 

Coordinació general
Ingrid Chantoiseau
Coordinadora de projectes europeus
Conseil Départemental de l’Ariege
 ichantoiseau@ariege.fr
Tel. 0033 (0) 5 61 02 09 32  

Demarcació de Girona
José Conrado Garcia Boër 
Responsable projecte NATTUR
Universitat de Girona
 josep.garcia@udg.edu
Tel. 0034 972 419 731

15

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA146/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020 (prorrogable)

BENEFICIARIS (5) CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE - ARIÈGE
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ - BARCELONA
AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ARIEGE PYRENÉES - ARIÈGE
UNIVERSITE TOULOUSE II JEAN JAURES – ISTHIA (Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Alimentation de 
l’Université de Toulouse) - HAUTE-GARONNE
UNIVERSITAT DE GIRONA - GIRONA

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.786.259,23 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.161.068.50 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ
AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ARIEGE PYRENÉES
UNIVERSITE TOULOUSE II JEAN JAURES – ISTHIA 
UNIVERSITAT DE GIRONA
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT

564.300 € / 366.795 €
578.750 € / 376.187,50 €
276.000 € / 179.400 €
194.380 € / 126.347 €
172.829,23 € / 112.339 €
1.786.259,23 € / 1.161.068,50 €
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Temàtica: Protecció, valorització i ús sostenible dels recursos naturals. 
Patrimoni. Desenvolupament sostenible. Turisme.

http://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-noticies/mode/adv/cerca/nattur   
http://www.ariege.fr/Entreprendre/Developper-le-tourisme/Projet-NATTUR-Pyrenees  
https://www.facebook.com/groups/nattur/ 
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PYRFER
PIRINEUS DE FERRO. XARXA DE MUNICIPIS 
DEL FERRO PER A UNA ESTRATÈGIA TURÍSTICA 
PATRIMONIAL I SOSTENIBLE CONJUNTA

POCTEFA/ Temàtica: Protecció, valorització i ús sostenible dels recursos naturals. 
Patrimoni. Desenvolupament sostenible. Turisme.

El projecte PYRFER té com a objectiu valoritzar el patrimoni vinculat a 
la indústria de la metal·lúrgia (farga catalana, mines, martinets, forja 
artística, canals d’aigua, festivals de forja, etc.) present a la zona ori-
ental del territori POCTEFA a partir de la feina en xarxa i transfron-
terera entre els 10 socis del projecte. PYRFER transforma els actius 
patrimonials del ferro en un producte turístic cultural i de natura mit-
jançant la identificació d’un model de governança transfronterer i un 
discurs compartit que aplica els principis de la Carta Europea de Tu-
risme Sostenible. PYRFER tracta les problemàtiques associades al tu-
risme patrimonial i multiplica la capacitat de dinamització dels socis.

ACTUACIONS
• Gestió del projecte
• Activitats de comunicació
• Plataforma PYFER. Realització conjunta de festivals vinculats al 

ferro i estructuració de rutes del ferro transfrontereres
• Centres transfronterers. Rehabilitació i dinamització d’espais 

d’acollida 
• Ambaixadors PYRFER. Formació, intercanvi i professionalització 
• Coordinació, transferibilitat i durabilitat

RESULTATS ESPERATS
• 6 centres d’acollida vinculats al patrimoni del ferro  
• 8 rutes del ferro senyalitzades
• 200 artesans mobilitzats
• 40 empreses participant del projecte
• 14 festivals programats
• Augment d’un 5% del nombre de visitants a l’espai PYRFER
• 10 acords de col·laboració per una estratègia de turisme patri-

monial i sostenible en l’espai POCTEFA

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• En la redacció, projecte THE SPUR - ETACEC 1618 finançant en 

el marc d’Europa Creativa i els projectes POCTEFA CCI Pyrénées 
Med, Cutur Pro, EICT, PATRIMC@T i EMbleMATIC (MED)

• En l’estructuració d’un producte turístic, projectes POCTEFA 
Res’pir, ENLLAÇ, Natur’acc i TRANSVERSALIS

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Estratègia compartida de turisme patrimonial i sostenible 

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA150/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de novembre de 2017 a 31 d’octubre de 2020

BENEFICIARIS (10) AJUNTAMENT DE CAMPDEVANOL - GIRONA
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES HAUT VALLESPIR - PYRÉNÉES ORIENTALES
AJUNTAMENT DE BESALÚ - GIRONA
AJUNTAMENT DE RIPOLL - GIRONA
AJUNTAMENT D’ ALINS - LLEIDA
AJUNTAMENT D’ALPENS - BARCELONA
COMMUNE ARLES SUR TECH - PYRÉNÉES ORIENTALES
SYNDICAT MIXTE CANIGÓ GRAND SITE - PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNUATÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS FOIX-VARILHES - ARIÈGE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIÈGE - ARIÈGE

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.096.171,61 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.362.511,55 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
AJUNTAMENT DE CAMPDEVANOL
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES HAUT VALLESPIR
AJUNTAMENT DE BESALÚ
AJUNTAMENT DE RIPOLL
AJUNTAMENT D’ ALINS
AJUNTAMENT D’ALPENS
COMMUNE ARLES SUR TECH
SYNDICAT MIXTE CANIGÓ GRAND SITE
COMMUNUATÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS FOIX-VARILHES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIÈGE
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT 
328.179,49 € / 213.316,67 €
153.520,55 € / 99.788,36 €
267.178,00 € / 173.665,70 €
330.659,03 € / 214.928,37 €
87.213,77 € / 56.688,95 €
74.685,24 € / 48.545,41 €
413.598,13 € / 268.838,78 €
67.479,80 € / 43.861,87 €
321.978,86 € / 209.286,26 €
51.678,74 € / 33.591,18 €
2.096.171,61 € / 1.362.511,55 €

Web / pyrfer.eu
Tw / @poctefapyrfer

Coordinació general
Estela Delgado
Directora oficina PYRFER

Ajuntament de Campdevànol
direcciopyrfer@campdevanol.org
Tel. 0034 972 730 019
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TTFS
TURISME TRANSFRONTERER FLUVIAL I SOSTENIBLE 
- TÊT, TER, FLUVIÀ I SEGRE

POCTEFA/ Temàtica: Protecció, valorització i ús sostenible dels recursos naturals. 
Patrimoni. Desenvolupament sostenible. Turisme.

El TTFS desenvoluparà una nova oferta turística transfronterera: el 
turisme fluvial, molt desenvolupat a la UE però encara incipient en 
l’espai pirinenc, integrant les conques del Têt, Ter, Fluvià i Segre. El 
projecte proposa al turista una experiència atractiva i complementà-
ria de 4 circuits fluvials de l’entorn pirinenc-mediterrani, on descobrir 
parcs naturals, la riquesa de la fauna i flora, la història i patrimoni, i 
la gastronomia de les poblacions al seu pas. El fil conductor de TTFS 
serà la creació d’itineraris fluvials a partir de la interconnexió de les 
vies verdes existents entre zones urbanes i rurals. Infraestructures 
d’acollida turística i actuacions de potenciació dels ecosistemes flu-
vials (fauna i flora) posaran en valor el patrimoni natural de forma 
atractiva.

ACTUACIONS
• Valorització del patrimoni natural i cultural associat a rius
• Creació i consolidació de rutes fluvials 
• Millores materials i inmaterials a 21 espais
• Creació de productes turístics
• Activitats de conservació i reforç dels ecosistemes fluvials
• Desenvolupament d’una nova estratègia conjunta transfronte-

rera mitjançant acord interadministratiu per la gestió i progra-
mació cultural i turística

RESULTATS ESPERATS
• 10.000 visitants esperats 
• 24 km nous de rutes fluvials i 198 km2 afectats directament o 

indirecta per les intervencions del projecte
• 21 espais millorats
• 4 productes turístics
• 15 activitats de reforç dels ecosistemes fluvials
• 1 conveni interadministratiu amb tots els socis
• 4 formacions professionals per tècnics i professionals (turisme 

i bioenginyeria)

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Possibles col·laboracions amb l’Agència Catalana de Turisme, 

la Diputació de Barcelona a través del projecte “Vies Blaves”, el 
Patronat de Turisme de la Costa Brava – Pirineu de Girona, la 
Diputació de Lleida, altres ajuntaments

• Possibles sinèrgies amb projectes europeus (Eurovélo)

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Pla de màrqueting i comunicació específic pel turisme fluvial
• Marca específica pel turisme fluvial “Via de Riu” per indicar 

aquelles rutes ciclables o pedestres a la vora dels rius
• Desenvolupament del “Carnet de riu”

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA218/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de novembre de 2017 al 31 d’octubre de 2020

BENEFICIARIS (6) COMMUNAUTE URBAINE PERPIGNAN MEDITERRANEE - PYRÉNÉES ORIENTALES
OFFICE DE TOURISME DE PERPIGNAN - PYRÉNÉES ORIENTALES
AJUNTAMENT DE LLEIDA - LLEIDA
TURISME DE LLEIDA - LLEIDA
AJUNTAMENT DE GIRONA - GIRONA
CONSORCI DEL TER - BARCELONA

COST TOTAL DEL PROJECTE 2.096.171,61 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.362.511,55 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
COMMUNAUTE URBAINE PERPIGNAN MEDITERRANEE
OFFICE DE TOURISME DE PERPIGNAN
AJUNTAMENT DE LLEIDA
TURISME DE LLEIDA
AJUNTAMENT DE GIRONA
CONSORCI DEL TER
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
 910.377,91 € / 591.745,64 €
17.795,59 € / 11.567,13 €
642.324,41 € / 417.510,86 €
20.309,24 € / 13.201,01 €
552.835,50 € / 359.343,08 €
123.213,70 € / 80.088,91 €
2.266.856,35 € / 1.473.456,63 €

17

Web / www.viaderiu.catCoordinació general
Martine Not
Coordinadora projecte
Perpinyà Mediterrània Metròpoli
m.not@perpignan-mediterranee.org
Tel. 0033 4 680 860 27 
  

Demarcació de Girona
Empar Vilà Coch
Cap d’Àrea de Sostenibilitat
Ajuntament de Girona
evila@ajgirona.cat
Tel. +34 972 419 004
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PLASTIC0PYR
ESTRATÈGIES PER A LA REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ PER PLÀSTICS ALS ECOSISTEMES
DE MUNTANYA

L’objectiu general del projecte és prevenir de manera sostenible 
l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el 
seu transport cap al mar en espais naturals situats en els Pirineus de 
Catalunya, Andorra i França. 
Aquest projecte oferirà protocols comuns en els tres països, el que 
representa una reducció del cost en el desenvolupament de les estra-
tègies de gestió. Això comporta una major interacció entre les parts 
que comparteixen objectius i, per tant, maximitzen les sinergies po-
sitives entre els diferents responsables de la gestió. També significa 
la millora de la qualitat ecològica dels rius amb una disminució dels 
costos de neteja i depuració locals i aigües avall; una millora paisat-
gística afí que reforça les figures de protecció vigents i, per tant, la 
revalorització de la zona. L’originalitat i novetat del projecte recauen 
en el desenvolupament d’una estratègia que implica la ciutadania lo-
cal, centres de recerca, empreses especialitzades i agents locals en 
la recerca, difusió de la problemàtica i co-creació de models de nego-
ci d’economia circular actualment inexistents.

ACTUACIONS
• Gestió. Inclou la redacció del Pla de gestió de la qualitat i el risc i 

del Pla de sostenibilitat del projecte 
• Comunicació: estructural, digital i materials i activitats de difusió
• Cicle de vida dels plàstics. Inclou: enqueses a la població i visi-

tants sobre hàbits de consum, disseny i desenvolupament d’una 
aplicació web per la recollida de dades; i, anàlisi del cicle de vida 
dels 5 tipus de plàstic d’un sol us amb major consum i de 3 pos-
sibles alternatives

• El plàstic als rius de muntanya. Inclou: estudi pilot de les apor-
tacions, retenció i transport de mico i macro-plàstics en rius de 
muntanya; i, estudi pilot de les aportacions, retenció i transport 
de micro i macro-plàstics en rius de muntanya

RESULTATS ESPERATS
• Desenvolupament d’eines que permetran avaluar i divulgar l’im-

pacte ambiental dels plàstics sobre els ecosistemes fluvials
• Reducció de la producció de residus i la millora de la seva gestió
• La participació de la ciutadania en la recerca de la contaminació 

per plàstics i en la co-creació de models d’aprofitament i substi-
tució auto-sostenibles

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte POCTEFA GREEN sobre gestió d’espais naturals
• Projecte LIFE LEMA de recollida de plàstics a la desembocadura 

de diferents rius de País Basc
• Plàstic 0 de la plataforma d’observadors de la mar
• Projecte RIMMEL de monitorització de macro residus en rius
• App App e-Litter

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Eines i models per estudiar i formar a la ciutadania sobre la proble-

màtica que genera el plàstic, l’adquisició de bons hàbits de consum 
i el valor ecològic i de servei que aporten els rius de muntanya

• Eines per implicar a l’administració i empreses locals en reduir 
els residus, millorar la seva gestió i promoure l’economia circular

• La mateixa metodologia podria aplicar-se en altres zones de 
muntanya del territori POCTEFA interessades en fer compa-
tible el turisme amb la conservació i millora dels ecosistemes 
fluvials de muntanya. A tall d’exemple, la participació de PETR 
(Pays Comminges Pirineus) i de l’Institut Pirinenc d’Ecologia (IPE-
CSIC), sorgeix de l’interès en l’aplicació d’estratègies similars en 
altres espais naturals del Pirineu

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA340/19

CONVOCATÒRIA Tercera convocatòria (Resolució de 8 de gener de 2020)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 d’octubre de 2019 al 31 de maig de 2022

BENEFICIARIS (5) CENTRE D’ESTUDIS AVANÇATS DE BLANES - GIRONA
UNIVERSITAT DE BARCELONA - BARCELONA
LAVOLA 1981 SAU - BARCELONA
UNIVERSITAT DE GIRONA - GIRONA
CICLOPAST, S.A - MADRID
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - HAUTE GARONNE
UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE - PUY-DE-DÔME

COST TOTAL DEL PROJECTE 834.329,42 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

542.313,52 € 

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
CENTRE D’ESTUDIS AVANÇATS DE BLANES
UNIVERSITAT DE BARCELONA
LAVOLA 1981 SAU
UNIVERSITAT DE GIRONA
CICLOPAST, S.A
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT 
138.750,1 € / 90.187 €
151.210,88 € / 98.287,07 €
118.620 € / 77.103 €
119.367,06 € / 77.589,48 €
19.468,8 € / 12.654,72 €
198.648,08 € / 129.121,25 €
88.264,5 € / 57.371 €
834.329,42 € / 542.313,52 €

Web / plastic0pyr.wordpress.com/cat/ Coordinació general
Helena Guasch
Científic titular
Centre d’Estudis Avançats de Blanes 

helena.guasch@ceab.csic.es
Tel.  0034 972 336 101

18Temàtica: Protecció, valorització i ús sostenible dels recursos naturals. 
Patrimoni. Desenvolupament sostenible. Turisme.
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BICITRANSCAT
DESENVOLUPAMENT DE NOUS ITINERARIS CICLABLES 
I ENLLAÇOS MULTIMODALS TRANSFRONTERERS PER A 
LA PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

BiciTransCat implica el desenvolupament d’un nou eix litoral de mo-
bilitat sostenible transfronterer connectat a la ruta ciclista d’interès 
europeu EuroVelo 8 “La Ruta del Mediterrani (Cadis-Atenes)” i a la via 
“Pirinexus”. L’objectiu del projecte és unir els destins turístics de les 
comarques gironines i del departament francès dels Pirineus Orien-
tals, a través d’una xarxa ciclable interconnectada a diferents mitjans 
de transport públic, afavorint així la mobilitat sostenible i permetent 
una variant pel litoral del territori que suposi una alternativa a les 
carreteres sovint saturades a l’estiu.

ACTUACIONS
• Construir un nou tram de la ruta ciclable i connexions amb el 

transport públic, millorant l’oferta de transport transfronterer 
sostenible existent

• Desenvolupar nous serveis de mobilitat sostenible (aparcaments 
de bicicleta) i facilitar la cooperació transfronterera multimodal 
(modes d’accés…)

• Estudiar el comportament dels usuaris en aquests eixos de 
transport sostenibles transfronterers i mesurar l’impacte eco-
nòmic de les millores en l’oferta de transport a tot el territori

RESULTATS ESPERATS
• 1 nou eix de mobilitat sostenible transfronterer entre Perpinyà 

i Figueres
• 97km de ruta ciclable construïts o millorats

• Enllaços multimodals amb tren, bus...
• Aparcaments de bicicletes i servei d’embarcament de bicicletes 

en bus o tren
• Endolls per a recàrrega de bateries
• Punts d’informació
• Aplicació móbil per calcular itineraris: unir horaris francesos i 

catalans de transport públic i traçats d’ambdos territoris.

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• En la preparació, projecte POCTEFA ENLLAÇ
• En la implementació, ruta ciclista d’interès europeu EuroVelo 8, 

La Ruta de la Mediterrània (Cadis-Atenes) i el projecte POCTEFA 
EDERBIDEA, per la seva similitud (actua en el territori transfron-
terer de Guipúzcoa, Navarra i Pirineus Atlàntics)

• Sinergies amb altres administracions (Generalitat de Catalunya, 
Casa de la Generalitat de Catalunya de Perpinyà, ADIF…)

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Ruta intermodal, connectada al transport públic, afavorint la 

mobilitat sostenible
• App per móbils. Permet visió global dels recorreguts i dels hora-

ris dels trens i busos entre el territori transfronterer

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA156/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 d’octubre de 2017 al 30 de setembre de 2020 (pendent de pròrroga d’1 any)

BENEFICIARIS (5) CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - GIRONA
AJUNTAMENT DE FIGUERES - GIRONA
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES - PYRÉNÉES ORIENTALES
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ - GIRONA
COMMUNAUTÉ URBAINE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE - PYRÉNÉES ORIENTALES

COST TOTAL DEL PROJECTE 4.689.269,25 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

3.048.025,01 €

APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA
25% DESPESA ELEGIBLE SOCIS CATALANS

504.567,31 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA
AJUNTAMENT DE FIGUERES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
COMMUNAUTÉ URBAINE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT 
1.177.746,00 € / 765.534,90 €
571.046,25 € / 371.180,06 €
1.431.500,00 € / 930.475,00 €
269.477,00 € / 175.160,05 €
1.239.500,00 € / 805.675,00 €
4.689.269,25 € / 3.048.025,01 €

Web / bicitranscat.cat
Tw - Fb - Ig / @ViesVerdes
#POCTEFA #BICITRANSCAT

Coordinació general
Àngel Planas Sabater
Gerent en funcions Vies Verdes

aplanas@viesverdes.org
Tel. 0034 972 486 950

19POCTEFA / Temàtica: Mobilitat de béns i serveis. Transport. Accessibilitat.
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DMAM
DE MAR A MAR. PIRINEUS DE CIRC

De Mar a Mar- Pirineus de circ  és un projecte europeu de coope-
ració transfronterera Espanya-França que té com a objectiu estruc-
turar el sector transfronterer promovent la formació, l’orientació i 
l’acompanyament dels artistes de circ.
El projecte reuneix a 14 socis del sector públic i privat de Catalunya, 
Aragó, País Basc, Occitania-Pirineus-Mediterrani i Nova Aquitània. 
Aquestes estructures formatives, espais de creació i de difusió s’impli-
quen en la creació i desenvolupament de xarxes entre artistes, compa-
nyies i estructures,  per tal de facilitar la producció artística, la difusió i 
solidaritat entre els professionals del territori de l’àmbit del circ.
De Mar a Mar llança una sèrie d’actuacions d’ acompanyament en 
benefici del sector del circ transfronterer dirigides a  artistes emer-
gents i professionals.

ACTUACIONS
• Accions formatives per facilitar la inserció de joves artistes i les 

relacions entre escoles de circ i Universitat
• Xarxa d’espais de creació i ajuts a la mobilitat, la recerca i la cre-

ació artística
• Implementació d’una xarxa de difusió transfronterera
• Obertura internacional per fomentar oportunitats més enllà de 

la fronteres
• Sistema de selecció imaginat com a eina d’acompanyament d’ar-

tistes i intercanvis de coneixement per a tots els professionals.
• Apadrinaments per desenvolupar la solidaritat entre estructu-

res establertes i artites emergents

RESULTATS ESPERATS
• 10 beques de mobilitat inter-escoles
• 8 masterclass, 3 tallers de formalització de projectes i 2 semina-

ris transfronterers sobre els arts del circ
• 10 apadrinaments individuals, 2 experimentals i 3 apadrina-

ments territorials
• 16 projectes beneficiaris de beques de recerca
• 10 projectes beneficiaris de beques de creació per a companyi-

es emergents i 7 per a companyies consolidades
• 18 artistes participants als dos cabarets amb 16 representacions
• En total, 40 operadors implicats en el projecte, 600 desplaça-

ments, 80 recorreguts transfronterers d’inserció i 240 repre-
sentacions

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Aprofitant  les experiències dels projectes anteriors circ que o! 

(2008-2011) i Pirineus de circ (2012-2014), De Mar a Mar am-
plia la col·laboració introduïnt xarxes de difusió per tal de fomen-
tar la presència de circ en les programacions culturals de les 
poblacions implicades. El projecte té alhora dimensió internaci-
onal que permet als artistes trobar oportunitats més enllà dels 
Pirineus i de les fronteres del seu país.

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Fortaleses i debilitats de cada regió en el sector de les arts del 

circ

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA076/15

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució d’11 de maig de 2016)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de maig de 2016 al 2 de novembre de 2019

BENEFICIARIS (13)

PER SOCI
COST PER SOCI /
IMPORTA FEDER PROGRAMAT

LA GRAINERIE - HAUTE GARONNE / 289.077,00 € / 187.900,05 €
DIPUTACIÓN DE HUESCA - HUESCA / 126.000,00 € / 81.900,00 €
OCCITANIE EN SCÈNE - HÉRAULT / 180.000,00 € / 117.000,00 €
UNIVERSITÉ TOULOUSE II JEAN JAURÈS - HAUTE GARONNE / 63.000,00 € / 40.950,00 €
COMMUNE DE TOULOUSE - LE LIDO - HAUTE GARONNE / 76.213,00 € / 49.538,45 €
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES / 291.000,00 € / 189.150,00 € 
ASSOCIACIÓ DELS PROFESSIONALS DEL CIRC - LA CENTRAL DEL CIRC - BARCELONA / 110.000,00 € / 71.500,00 €
ASSOCIACIÓ DE CIRC ROGELIO RIVEL - BARCELONA / 50.000,00 € / 32.500,00 €
AX ANIMATION - ARIÈGE / 99.100,00 € / 64.415,00 €
AYUNTAMIENTO DE BILBAO - BIZKAIA / 158.000,00 € / 102.700,00 €
AYUNTAMIENTO DE HUESCA - HUESCA / 217.649,00 € / 141.471,85 €
BELÉN ÁLVAREZ. DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DE ESPECTÁCULOS S.L.U - NAVARRA / 69.000,00 € / 44.850,00 €
CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS - GIRONA / 261.351,00 € / 169.878,15 €

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.990.390 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.293.753,50 €

Web / www.txac.catCoordinació general
Jean Marc Broqua
Secretari General i Director 
del Departament de Relacions 
Internacionals de la Grainerie
jm-broqua@la-grainerie.net
Tel. 0033 05 61 24 33 91

Demarcació de Girona
Nuria Pascal
Oficina Tècnica Olot
Consorci Transveral        
coordinacio@txac.cat
Tel. 0034 690 849 187

Laura Cuenca
Responsable projecte 
Oficina Tècnica Mataró
Consorci Transversal Xarxa
d’Activitats Culturals
lcuenca@txac.cat
Tel. 0034 687 661 865

20POCTEFA / Temàtica: Competències i inclusió social en els territoris. Formació
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PROSPECTSASO
PROSPECTIVA TRANSFRONTERERA
SANITÀRIA I SOCIAL

Les problemàtiques sanitàries i socials (pobresa, discapacitat, infàn-
cia en situació de risc, discriminació, envelliment) són nòmades i ig-
noren les diferents fronteres. PROSPECTSASO pretén l’apropament 
entre els empleadors ocupadors i els sectors de la formació i de la 
recerca en el camp de la intervenció social i sociosanitària en l’es-
pai transfronterer amb la finalitat de reduir l’efecte frontera, afavorir 
l’ocupació estable i de qualitat, fomentar els intercanvis entre profes-
sionals, clarificar i harmonitzar els sistemes d’atenció a les persones 
i a les situacions emergents; i, impulsar xarxes professionals. 
Aquest projecte té com a àmbit de referència la zona transfronterera 
francoespanyola (zona est) i la seva extensió a les zones de Barcelona 
i Tolosa. Les diverses accions estan dissenyades pensant en estudi-
ants, formadors, professors-investigadors, professionals, usuaris de 
serveis socials, voluntaris, joves voluntaris i/o autoritats locals. 

ACTUACIONS
• Lluitar contra les discriminacions i afavorir la inclusió
• Aprehendre i coordinar les trajectòries vitals
• Observar, analitzar i acompanyar les transformacions de l’acció 

pública i les mutacions de la formació
• Promoure la salut i prevenir els riscs

RESULTATS ESPERATS
• 1100 persones directament implicades

• 8 guies pràctiques: formació i intervenció bilingüe LGTB+; recer-
ca i formació en seguretat alimentària; recursos i serveis i bo-
nes pràctiques en dinamització de xarxes professionals; i, bones 
pràctiques en serveis parentals, prevenció d’abús a la tercera 
edat i infraestructures socials i sanitàries

• 9 articles científics i 2 maletes pedagògiques 
• Acord transfronterer entre xarxes de professionals per fer 

front a situacions d’urgència  
• 2 moduls de formació de 30h i 15h 
• 25 seminaris i 4 jornades d’estudi. Entre altres, 2 LGTB+, 8 en 

professionalització dels diplomes en treball social i intervenció o 
2 sobre refugiats demandants d’asil

• 22 visites a establiments de referència 
• 19 mobilitats: professionals i estudiants

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte d’universitat europea UNIVERS (ERASMUS+) i projec-

tes POCTEFA: ETFERSASO, TRANSVERSALIS, LLL-Transversalis i 
RETSASO 

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Transferibilitat de mètodes i eines de treball col·laboratiu
• Transferibilitat de la percepció d’especificitats i dinàmiques 

transfrontereres (econòmiques, socials, polítiques i culturals)

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA019/15

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució d’11 de maig de 2016)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2020

BENEFICIARIS (13)

PER SOCI
COST PER SOCI /
IMPORTA FEDER PROGRAMAT

UPVD (Université de Perpignan Via Domitia) - PYRÉNÉES ORIENTALES
FAIRE-ESS IRTS PERPIGNAN - PYRÉNÉES ORIENTALES
UB (Universitat de Barcelona) - BARCELONA
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ - GIRONA
UDG (Universitat de Girona) - GIRONA
ERASME, Institut du travail social - HAUTE GARONNE
ASSOCIATION JOSEPH SAUVY - PYRÉNÉES ORIENTALES
INSTITUT SAINT-SIMON ARSEAA - HAUTE GARONNE

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.730.414,89 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.124.769,67 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
UPVD
FAIRE-ESS IRTS PERPIGNAN
UB
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
UDG
ERASME
ASSOCIATION JOSEPH SAUVY
INSTITUT SAINT-SIMON ARSEAA
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
449.494,25 € / 292.171,26 €
193.244,00 € / 125.608,60 €
178.550,00 € / 116.057,50 €
233.640,24 €  / 151.866,16 €
270.202,50 € / 175.631,62 €
212.325,80 € / 138.011,77 €
135.323,25 € / 87.960,11 €
57.634,85 € / 37.462,65 €
1.730.414,89 € / 1.124.769,67 €

Web / prospectsaso.com
Tw / prospectsaso

Coordinació general
Yves Gilbert
Responsable del projecte
gilbert@univ-perp.fr   
Tel. 0033 6 69 05 61 27
                             

Anthony Pedrero
Cap de projecte         
anthony.pedrero@univ-perp.fr
Tel. 0033 6 49 15 97 00

Demarcació de Girona
Dra. Anna Planas i LLadó
Coordinadora Prospectsaso Institut 
Recerca Educativa
anna.planas@udg.edu
Tel. 0034 972 419792

21POCTEFA / Temàtica: Competències i inclusió social en els territoris. Formació
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LLL-TRANSVERSALIS
LIFE LONG LEARNING - TRANSVERSALIS

Gràcies a la col·laboració de 9 socis que constitueixen una xarxa 
transfronterera, el projecte Life Long Learning - Transversalis per-
met harmonitzar i reforçar les pràctiques de la Formació Continua 
al Llarg de la Vida, amb la finalitat de respondre a les necessitats de 
l’espai transfronterer pirinenc: atractiu i competitivitat del territori, 
desenvolupament dels intercanvis, inclusió i cohesió social. El projec-
te es centra en: vincular competències i oferta formativa mitjançant 
la creació de models transfronterers com a eina d’integració dels 
sistemes de formació i d’ajuda a la mobilitat; reconeixement d’equiva-
lència dels coneixements professionals ; i,creació d’eines d’orientació 
per l’èxit en el procès d’adquisició de competències. Aquest projecte 
es basa en el treball conjunt de cooperacions històriques (TRANS-
VERSALIS 2009-2013) entre institucions universitàries.

ACTUACIONS
• Creació d’un campus virtual transfronterer i gestió de compe-

tències: espai comú de professionals “Life Long Learning” per 
facilitar la mobilitat d’aquests

• Orientació universitària i professional com a condició prèvia a 
la formació dual 

• Formació dual transfronterera

• Enginyeria de la formació: dualitat entre formació inicial/contínua
• Procesos de certificació i qualificació. Validació de l’experiència 

professional (VAE)

RESULTATS ESPERATS
• 1028 participants en activitats desenvolupades
• 4 jornades interculturals
• 2 cursos d’especialització en innovació 
• Programa pilot de formador de formadors 
• Participació en 6 jurats de validació de títols a professionals 

(prova pilot)

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• En la preparació, es té en compte el bagatge adquirit en els pro-

jectes POCTEFA precedents (TRANVERSALIS 2009-2013) 
• En la implementació, col·laboració amb el Centre d’Innovació i 

Emprenedoria de Figueres

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Iniciativa formador de formadors 
• Validació i certificació de títols transfronterers

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA162/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de novembre de 2017 al 31 d’octubre de 2020 (sol·licitada prorroga fins a 21 d’octubre de 2021)

BENEFICIARIS (9) UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA - PYRÉNÉES ORIENTALES
UNIVERSITÉ TOULOUSE III-PAUL SABATIER - HAUTE GARONNE
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN-JAURÈS - HAUTE GARONNE
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
UNIVERSITAT DE GIRONA - GIRONA
UNIVERSITAT DE LLEIDA - LLEIDA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - ZARAGOZA
FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN MÁQUINA-HERRAMIENTA - GIPUZKOA
UNIVERSITAT D’ANDORRA - ANDORRA

COST TOTAL DEL PROJECTE 4.689.269,25 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

3.048.025,01 €

APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA
25% DESPESA ELEGIBLE SOCIS CATALANS

504.567,31 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
UNIVERSITÉ TOULOUSE III-PAUL SABATIER
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN-JAURÈS
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
UNIVERSITAT DE GIRONA
UNIVERSITAT DE LLEIDA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN MÁQUINA-HERRAMIENTA
UNIVERSITAT D’ANDORRA
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
470.285,00 € / 305.685,25 €
257.188,00 € / 167.172,20 €
205.838,00 € / 133.794,70 €
90.975,00 € / 59.133,75 €
169.038,00 € / 109.874,70 €
280.463,00 €  / 182.300,95 €
189.463,00 € / 123.150,95 €
87.638,00 € / 56.964,70 €
59.652,00 € / -
1.810.540,00 € / 1.138.077,20 €

22POCTEFA / Temàtica: Competències i inclusió social en els territoris. Formació

08
Treball digne 
i creixement 
econòmic

10
Reducció de les 
desigualtats

11
Ciutats i 
comunitats 
sostenibles

Tw / @3LTransversalisWeb /
etransversalis.univ-perp.fr
https://www.udg.edu/en/projectes/
Life-long-learning-LLL-Transversalis

Coordinació general
Dr. Frederic Brajou
Cap del projecte LLL-Transversalis
Director de formació a la
Universitat de Perpignan
Frederic.brajou@univ-perp.fr

Demarcació de Girona
Dr. José Tresserras Picas
Coordinador projecte UdG
jose.tresserras@udg.edu
Tel. 0034 618 788 375

etransversalis.univ-perp.fr https://www.udg.edu/en/projectes/Life-long-learning-LLL-Transversalis
etransversalis.univ-perp.fr https://www.udg.edu/en/projectes/Life-long-learning-LLL-Transversalis
etransversalis.univ-perp.fr https://www.udg.edu/en/projectes/Life-long-learning-LLL-Transversalis
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PYREMPFOR
ECONOMIA PIRINENCA: PROMOCIÓ DEL TREBALL 
FORESTAL TRANSFRONTERER

PYREMPFOR és un projecte transfronterer que aborda el repte comú 
dels socis de desenvolupar les regions pirinenques mitjançant la va-
lorització dels seus recursos locals, els boscos. Com a objectiu gene-
ral pretén promoure l’ocupació forestal transfronterera, mobilitzant 
els diferents actors i implementant sistemes europeus de formació 
forestal innovadors per tal de millorar les competències de les per-
sones i l’economia del territori. Els principals resultats que obtindrà: 
capacitat per a mobilitzar joves, adults en formació i formadors per 
rebre formació forestal de caràcter transfronterer i capacitat per 
progressar cap al reconeixement mutu de les certificacions de com-
petències professionals. Els principals beneficiaris seran: alumnes 
de FP, adults en formació, formadors, centres educatius, autoritats 
públiques locals, regionals i nacionals, pimes, organitzacions em-
presarials, la població en general i altres.

ACTUACIONS
• Millorar els coneixement mutu del mercat laboral ( observatori 

pirinenc del treball forestal i normativa laboral transfronterera)
• Crear una xarxa de cooperació en l’àmbit de la formació profes-

sional i continua 
• Facilitar l’acompanyament pel treball transfronterer (certifica-

cions europees, certificacions de competències professionals i 
sinergies amb iForWood)

RESULTATS ESPERATS
• Mobilització de 259 joves, 51 adults en formació i 136 formadors 

que reben formació forestal de caràcter transfronterer 
• 259 professionals en els seminaris 
• Reconeixement mutu de les certificacions de competències pro-

fessionals

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• Projecte iFORWOOD centrat en la valorització dels productes fo-

restals i finançat en el marc de POCTEFA 2014-2020 

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• Iniciativa formador de formadors 
• Validació i certificació de títols transfronterers

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA102/15

CONVOCATÒRIA Primera convocatòria (Resolució d’11 de maig de 2016)

PERÍODE D’EXECUCIÓ de l’1 de setembre de 2016 al 29 de febrer de 2020

BENEFICIARIS (8) CTFC ( Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) - LLEIDA  
CENTRE FORESTIER DE LA BASTIDE DES JOURDANS en representació de EFESC (European Forestry and Envi-
ronmental Skills Council) - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
CFPPA ARIÈGE -COMMINGES À PAMIERS - ARIÈGE
ONF (Office National des Forêts) - HAUTE GARONNE
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA - BARCELONA
ESCOLA AGRÀRIA FORESTAL DE SANTA COLOMA DE FARNERS - GIRONA

COST TOTAL DEL PROJECTE 749.722,98 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

487.319,94 €

FINANÇAMENT PER SOCI SOCI 
UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
UNIVERSITÉ TOULOUSE III-PAUL SABATIER
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN-JAURÈS
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
UNIVERSITAT DE GIRONA
UNIVERSITAT DE LLEIDA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN MÁQUINA-HERRAMIENTA
UNIVERSITAT D’ANDORRA
TOTAL

COST PER SOCI / IMPORT FEDER PROGRAMAT
470.285,00 € / 305.685,25 €
257.188,00 € / 167.172,20 €
205.838,00 € / 133.794,70 €
90.975,00 € / 59.133,75 €
169.038,00 € / 109.874,70 €
280.463,00 €  / 182.300,95 €
189.463,00 € / 123.150,95 €
87.638,00 € / 56.964,70 €
59.652,00 € / -
1.810.540,00 € / 1.138.077,20 €

23

Web / eduforest.eu
Tw / #Pyrempfor

Coordinació general
Rosa RICART
Coordinadora projecte global i CRFC 
rosa.ricart@ctfc.es   
Tel. 0034 973 481 752

Demarcació de Girona
Arnald Mont de Palol
Professor Escola Agrària Forestal. 
Servei de Formació Agrària. Casa Xifra
amont@gencat.cat
Tel. 0034 972 841 765
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POCTEFA / Temàtica: Competències i inclusió social en els territoris. Formació

http://eduforest.eu 
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MIGAP
MIND THE GAP: ACCÉS A EDUCACIÓ I CULTURA PER 
A LA GENERACIÓ DE CAPACITATS EN EL TERRITORI 
TRANSPIRINENC

MIGAP promou la creación d’una nova cooperació per a l’educació 
artística i cultural que contribueix a l’extensió, rèplica, sostenibilitat i 
millora de solucions innovadores en la població juvenil i infantil i amb 
la inclusió com a axioma de partida. Té com a objectiu desenvolupar 
la capacitat del públic en la regió pirinenca.

ACTUACIONS
• Formació d’experts
• Rutes artístiques i culturals
• Beques de mobilitat transfronterera i residències artístiques
• Accions als barris i intervencions artístiques en escoles
• Creació d’un observatori social i cultural del territori
• Creació d’eines digitals col·laboratives
• Diagnòstic en educació artística i cultural del territori

RESULTATS ESPERATS
• 20 formacions d’experts i 350 professionals capacitats
• 7 programes anuals d’intervenció artística en l’àmbit educatiu o 

social: 4000 infants i joves beneficiats

• 1 document de sistematització de metodologies
• 1 formació online bilingüe castellà/francès
• 1 trobada interregional pirenaica de responsables d’educació i 

cultura 
• 1 protocol per al disseny i implementació de polítiques educati-

ves i culturals innovadores i sostenibles

SINERGIES AMB ALTRES PROJECTES I INICIATIVES
• En l’àmbit europeu, amb la xarxa ENO (The European Network of 

Observatories in the Field of Arts and Cultural Education)
• A través de Mind the Gap a Avignon! 24 joves participants en 

els programes educatius artístics del projecte duu a terme una 
mostra en el festival d’Arts Escèniques d’Avignon.

RECURSOS A TRANSFERIR I A CAPITALITZAR
• MOOC, mapeig d’agents i recull de metodologies

NÚMERO DE REFERÈNCIA EFA128/16

CONVOCATÒRIA Segona convocatòria (Resolució de 8 de novembre de 2017)

PERÍODE D’EXECUCIÓ De l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020

BENEFICIARIS (9) AYUNTAMIENTO DE HUESCA - HUESCA
UNIVERSITÉ TOULOUSE II JEAN JAURÈS - HAUTE GARONNE
CENTRO ARAGONÉS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA - ZARAGOZA
FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA - BARCELONA
UNESCO ETXEA – CENTRO UNESCO DEL PAÍS VASCO - BIZKAIA
GROUPE ANIMATION EDUCATION MUSICALE - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
ASSOCIACIÓ CONARTE INTERNACIONAL - GIRONA
VILLE DE COLOMIERS - HAUTE GARONNE
ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO - NAVARRA
COMARCA HOYA DE HUESCA - HUESCA
CENTRES D’ENTRAÎNEMENT AUX MÉTHODES D’EDUCATION ACTIVE D’AQUITAINE - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
TEATRO PARAÍSO S.A.L. - ÁLAVA

COST TOTAL DEL PROJECTE 1.938.004,18 €

IMPORT CEDIT
(65% FEDER - INTERREG V A)

1.259.702,72 €

24POCTEFA /
Temàtica: Competències i inclusió social en els territoris.
Accessibilitat serveis socials, culturals i de salut

Web / poctefamigap.eu
Yt / @poctefamigap
Fb / @migapoctefa

Coordinació general
Alba Alodia Belenguer Canudo
Coordinadora projecte
Ajuntament de Huesca
aabelenguer@huesca.es
Tel. 0034 974 213 693 
 

Demarcació de Girona
Marc Francesch Camps
Director de ConArte Internacional
conarteinternacional@gmail.com
Tel. 0034  618 773 072
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http:// poctefamigap.eu 
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