Talent jove a les comarques
rurals, territoris d’acollida.
Projecte ODISSEU
Jornada tècnica
PRULLANS, dimecres 18 de setembre del 2019
Presentació
Odisseu és un projecte de cooperació Leader
que té com a objectiu l’arrelament i el retorn
del talent jove al món rural.
Per portar-ho a fi és clau la dinamització
econòmica i social del territori que impulsi i
acompanyi la generació de noves oportunitats
laborals i el desenvolupament professional de
joves.
Aquesta jornada permet aprofundir en els
resultats de l’Enquesta de la Joventut de
Catalunya de 2017 i específicament en les
dades que ens expliquen les mirades joves
sobre la ruralitat al nostre país, la dinàmica de
la migració juvenil, els factors de la mobilitat
obligada atenent els moments de transició del
cicle de vida: per motius educatius, laborals,
residencials...
Aquesta part més acadèmica contextualitza
l’exposició
de
diferents
experiències
empresarials protagonitzades per joves a les
comarques pirinenques.
Es donaran a conèixer també iniciatives
internacionals a favor del talent jove al món
rural a Escòcia i Holanda.
En la darrera part de la jornada tindrà lloc un
taller pràctic per a debatre i compartir accions i
estratègies positives per l’atracció de talent
jove als territoris rurals.

Organització

Programa
9.30 h Acreditacions
10.00 h Benvinguda a la jornada
Il·lm. Sr. Albert Maurell, alcalde de Prullans.
Il·lma. Sra. Roser Bombardó, presidenta del Consell Comarcal de la
Cerdanya.
Sr. Miquel Sala, president del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya.
Sr. Oriol Anson, DG Desenvolupament Rural del DARP.
Sr. Cesc Poch, DG Agència Catalana de Joventut.
10.20 h Ponència: “L’atracció al camp. Percepció i atractiu de
l’entorn rural per a la joventut urbana”. Enquesta de la
Joventut de Catalunya 2017
Sr. Oriol Nel·lo, professor de geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
11.00 h Taula d’experiències de joves que emprenen al Pirineu en
primera persona








Sr. José Abril, creador APP’s (Prullans)
Sr. Guillem Crispí, Pertot, solucions per a esquí i muntanya
(Puigcerdà)
Sr. Xavier Duran, Pinergia SCLL (Mig Vi - Lles de Cerdanya)
Sr. Marc Duran, ramaderia i turisme rural Cal Mateuet
(Travesseres-Lles)
Sra. Anna Sastre, dissenyadora gràfica (Montellà)

12.00 h Pausa
12.30 h Exemple d’iniciatives internacionals de joves i ruralitat: Rural
Scottish Youth
Sra. Rebecca Dawes i Sra. Alana Black de l’equip de Jane Craigie
Marketing.
13.00 h Taller: Com atreure talent jove als territoris rurals?
Sra. Mariona López, responsable de WAITALA (Martinet).
14.30 h Cloenda de la jornada

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Ajuntament de Prullans
C. Puig, 2
25727 - PRULLANS
Tel: 973 510 255

Inscripcions
La jornada és oberta a tothom i gratuïta.
Cal inscripció prèvia: https://forms.gle/8r59dHbFT98eu2CX8
Termini d’inscripció: 16 de setembre del 2019

@ruralcat

Més informació: Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya:
Tel.: 973 353 112 o 972 884 884 - A/e: cauc@cauc.cat
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