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L’any 2019 des de la Fundació Transparència i Bon Govern, vinculada a 
l’ACM, vam iniciar un projecte anomenat ARRELAMENT amb la voluntat 
de fer front a la creixent preocupació pel despoblament al nostre país 
i, en general, per la manca de solucions per als territoris amb menys 
densitat.

El projecte es va iniciar amb un estudi de base sobre el despoblament i 
l’envelliment de la població que vam encarregar a la Fundació Pi i Sunyer. 

Aquesta línia de treball de la Fundació es correspon a l’àmbit del Bon 
Govern. Amb el convenciment que hem de fer una tasca a mig i llarg 
termini, en aquests darrers tres anys hem participat i endegat projectes 
puntuals i també projectes estructurals, tant des de la pròpia FTBG/ACM 
com des de projectes compartits amb altres entitats i organitzacions. 
La participació en els premis I2CAT, amb el finançament del projecte 
Volta, va ser una de les iniciatives puntuals.

Però també hem impulsat iniciatives de país per als propers anys, 
juntament amb l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), 
l'Associació de Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS), vam rebre l’encàrrec per part 
del Govern de la Generalitat de Catalunya  d’impulsar l’Agenda Rural de 
Catalunya. En aquests darrers dos anys, hem coordinat la participació 
territorial i sectorial i hem acompanyat a la comissió motora en el procés 
d’elaboració de l’Agenda. Finalment, aquest passat 
mes de maig, el Govern ha aprovat l’Agenda, que és 
el nou marc per executar les polítiques que afecten  
a les diferents ruralitats del nostre país.

Introducció
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En aquesta mateixa línia de donar eines a les 
entitats i les institucions per a poder prendre les 
millors decisions, també  hem impulsat la redacció 
de l’Atles del món rural 2022, per compte de la 
Universitat de Lleida, i de manera concertada amb ARCA i Micropobles.

Per completar aquestes iniciatives, l’any passat vam iniciar la primera 
edició del projecte arrelament. L’objectiu és acompanyar als municipis 
rurals en l’inici de projectes que puguin ser exemples de bon govern per 
a poder-los estendre a altres territoris amb situacions similars.

En la primera edició vam prioritzar propostes que tinguessin, sobretot, 
un objectiu social.

Ara, convoquem la segona edició, amb l’ànim de fer la nostra petita 
contribució a l’arrelament de les persones al territori, ajudant als 
Governs locals en el finançament de les seves propostes.

El projecte Arrelament al territori va comptar amb tres fases. En la 
primera es va fer una diagnosi sobre el terreny per conèixer les principals 
problemàtiques del despoblament i la realitat socioeconòmica 
dels municipis, que va servir per escollir les comarques on es 
desenvoluparan els projectes pilot. En la segona fase es va fer una 
anàlisi de les comarques on es poden implementar les proves pilot 
amb entrevistes als representants dels consells comarcals, entitats 
i agents socioeconòmics. I finalment, una tercera fase, en la qual es 
va obrir la convocatòria pública per escollir projectes que puguin ser 
replicables. 

La primera edició dels premis 
Arrelament va comptar amb la 
participació de 19 projectes que 
pretenien detectar i combatre les 
problemàtiques dels diversos territoris 

La 1a edició del projecte
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de Catalunya relacionades amb el despoblament. Els guanyadors de 
la primera edició es van conèixer el passat 17 de maig de 2021 en l’acte 
d’entrega als guanyadors.  

Es van escollir tres projectes, de dos municipis i una comarca, 
que marquen diferència en la promoció de polítiques actives per a 
l’arrelament al territori. El projecte "Repoblem Rocafort de Queralt" 
que fou el guanyador de la primera edició dels premis Arrelament, 
un segon premi per al "Projecte contra el despoblament i l'exclusió 
al Pallars Jussà" i el tercer lloc al pla presentat per l'ajuntament de la 
Cellera de Ter, que proposa la creació d'una cooperativa d'habitatge 
deslocalitzada.

El projecte "Repoblem Rocafort de Queralt" té l'objectiu de fixar joves 
i noves famílies al municipi i vol fer-ho a partir de la renovació de 
l'antic consultori de la vila i uns terrenys municipals per construir nous 
domicilis a preu assequible. 

El projecte 'Creació d'una cooperativa d'habitatge deslocalitzat i d'una 
comunitat local de producció energètica fotovoltaica', de l'Ajuntament 
de la Cellera de Ter pretén fomentar l’habitatge per a joves i gent gran i 
reduir la petjada energètica del municipi.

El projecte 'Oportunitats per a les persones, impuls al territori' del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà té per objectiu millorar l'ocupabilitat 
de persones amb discapacitat o dificultats d'inserció laboral, perquè 
aquestes persones puguin tenir les mateixes oportunitats i, alhora, 
fomentar el territori i estimular l'atracció de persones que es vulguin 
arrelar a la comarca.

Aquest projecte ha estat un model de bones pràctiques que des de 
l’ACM vàrem poder anar a exposar a la Conferència Europea de Serveis 
Socials que va tenir lloc del 8 al 
10 de juny a Hamburg. 

En el marc de la Conferència 
Europea el President del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà va 
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poder explicar que el projecte inclou la creació de nous serveis de vida 
independent per a les persones amb necessitats de suport al territori 
a través de la contractació de persones amb vulnerabilitats. D’aquesta 
manera es busca generar oportunitats laborals per a persones 
amb discapacitat i en risc d’exclusió social alhora que s’activaran 
estratègies de contractació pública responsables i inclusives des dels 
municipis de la comarca del Pallars Jussà. I amb l’objectiu final que la 
població continuï resident a la comarca. 

La Conferència Europea de Serveis Socials és el fòrum anual més gran 
de professionals dels serveis socials públics d'Europa, organitzat per 
l’ESN (Xarxa europea de serveis socials). 

Aquest any 2022 l’ACM i la FTBG convoquem la segona edició dels 
premis amb la incorporació d’algunes novetats. 
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Objecte de la convocatòria 

És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de quatre projectes pilot 
que impulsin iniciatives per l’arrelament i la lluita contra el despoblament 
a Catalunya.

Els projectes hauran de tenir relació directa amb l’Agenda Rural de 
Catalunya.

A qui va dirigida la convocatòria

Es poden presentar els municipis i les EMD de menys de 2.000 habitants 
i els Consells Comarcals que impulsin projectes per a l’arrelament i la 
lluita contra el despoblament.

Termini per a presentar els projectes

La convocatòria s’iniciarà l'1 d'agost i es podran presentar els projectes 
fins al 23 de setembre de 2022.

Quina és la despesa elegible

La convocatòria permet finançar totalment o parcialment, projectes, 
avant-projectes i estudis, treballs de camp, diagnosis per a impulsar 
projectes que s’emmarquin en l’objecte de la convocatòria.

Poden acreditar-se serveis professionals externs de consultoria o 
similars. En cas que siguin mitjans propis, s’haurà de poder acreditar la 
despesa.

L’IVA és elegible. 

Bases de participació al Projecte Arrelament 2022
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Quin ha de ser l’estat del projecte

Han de ser projectes que no s’hagi iniciat la seva execució i que, en tot 
cas, es prevegi començar abans del 31 de desembre de 2023.

Com s'ha de presentar

La petició haurà de formalitzar-se amb el formulari de participació i s’haurà 
d’adjuntar una memòria del projecte i específicament de la despesa que es 
pretén finançar amb la petició  (Projecte, avant-projecte, estudi, etc.), no 
a despesa del projecte. Enllaç del formulari (també escanejant el codi QR)

Qui resoldrà

Es constitueix un jurat específicament per aquesta segona convocatòria 
del projecte arrelament, que estarà format per:

• Responsables i tècnics de l'ACM
• Membres del Consell Assessor àmbit territori de l'ACM
• Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 

Catalunya
• Gerent d'ARCA (Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya)

Termini per a resoldre

El jurat farà públic els quatre projectes guanyadors el 30 de setembre 
de 2022, a través del web de l’ACM, en l’espai de la FTBG i comunicant-ho 
posteriorment a tots els ens que s’hagin presentat.
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Puntuació dels projectes

Els projectes presentats hauran de poder-se encabir en algunes de les 
accions que es detallen a la recent aprovada Agenda Rural de Catalunya, 
i es puntuaran d’acord amb els següents criteris:

Per l’àmbit i contingut del projecte:

• Àmbit de les persones, cultura i  benestar: fins a 20 punts
• Àmbit transició ecològica i gestió forestal: fins a 15 punts
• Àmbit territori connectat: fins a 12  punts
• Àmbit de la governança, innovació socioeconòmica i agroalimentari: 

fins a 10 punts.

Per innovació de la proposta: fins a 10 punts

Per l’escalabilitat de la proposta: fins a 10 punts

Per l’abast de la proposta (persones beneficiades): fins a 5 punts

Per col·laboració amb altres agents del territori (entitats del tercer 
sector; cooperatives; sector privat, altres): fins a 5 punts

Altres indicadors a valorar: fins a 5 punts

Quantia destinada als projectes seleccionats

El finançament dels projectes seleccionats serà de 14.000€ per 
cadascun dels quatre projectes.

El jurat pot no atorgar els quatre projectes si considera que amb les 
propostes presentades no se’n poden escollir quatre per no tenir una 
puntuació suficient o no complir amb els criteris de les bases.

L’acceptació de l’aportació econòmica comportarà l’acceptació per part 
de l’ens local seleccionat de poder difondre la iniciativa de l’experiència 
a altres ens locals.
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Comissió de seguiment

Es constituirà una comissió de seguiment amb cada ens local guanyador, 
formada per representants de la FTBG i del propi ens local, per fer 
l’avaluació de l’execució del projecte.

Conveni i obligacions

Una vegada seleccionats els projectes, se signarà un conveni per a 
formalitzar les relacions entre l’ACM/FTBGL i els ens locals titulars del 
projecte. Aquest Conveni, entre altres determinarà:

a) Obligacions de la FTBGL:

• Formar part de la comissió de seguiment del projecte
• Suport tècnic per a l’execució del projecte
• Pagament de la quantitat atorgada, prèvia justificació de la despesa.
• Conjuntament amb l’ens local, publicitar el projecte
• Conjuntament amb l’ens local, establir les bases metodològiques 

perquè el projecte pugui ser replicat en altres territoris.

b) Obligacions dels ens locals

• Formar part de la comissió de seguiment del projecte
• Informar periòdicament de l’estat d’execució.
• Justificar les despeses.
• Publicitar el projecte, incorporant en tot el material que es derivi del 

mateix, els logos de l’ACM i de la FTBGL.
• Conjuntament amb l’ACM-FTBGL, establir les bases metodològiques 

perquè el projecte pugui ser replicar en altres ens locals.
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Amb el desenvolupament del projecte d’arrelament al territori es preveu 
obtenir com a resultats:

• Coneixement de les diferents realitats territorials.
• Detecció de necessitats per desenvolupar polítiques adaptables 

al territori contra el despoblament que responguin a les diferents 
realitats.

• Anàlisis dels àmbits que generen més problemes en relació al 
despoblament (habitatge, atenció a la gent gran, arrelament dels 
joves, entre altres).

• Desenvolupament de proves pilot que permetin testar projectes 
que donin respostes pràctiques a curt/mig termini i que puguin ser 
replicables a diferents territoris.

• Implementació de les proves pilot a la resta del territori.

Resultats del projecte



Plans d'integritat a l'administració local


