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Amb la col∙laboració: dels 11 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. 



ACTUACIONS TERRITORIALS 
2012 20142012-2014



Taules de concertació

Taules de Concertació Territorials

Són les meses representatives dels agents que intervenen en matèria de
joventut, formació, ocupació i promoció econòmica, de caràcter públic i privat, a
escala comarcalescala comarcal.

Representants juvenilsFuncions Representants juvenils

Sector empresarial

Adm pública ocupació promoció

→ Dissenyar, prioritzar i tutoritzar les
línies estratègiques i les accions

Adm. pública- ocupació, promoció 
econòmica i emprenedoria

Adm. pública- joventut

d’ODISSEU per afavorir la inserció
laboral i el retorn de joves a la comarca.

E t bli i è i t l
p j

Centres educatius

Altres

→ Establir sinèrgies entre les empreses
del territori i les necessitats
socioeconòmiques del mateix i amb els
joves universitaris Altresjoves universitaris.



Taules de concertació

Entre 2012-2014, s’han realitzat 45 Taules de Concertació (TC) en 10, ( )
de les 14 comarques pilot amb més de 480 agents participants (61%
dones), més els 280 participants de les 52 reunions paral·leles:
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Representants 
empresarials
Adm. Pública- promoció 
econòmica
Adm Pública joventut22%

23%

16%

Adm. Pública- joventut

Centres de formació

Altres

La mitjana de l’índex d’assitència entre els convocats i els assistents ha estat 

24%

j
del 47%.



Accions emprenedoria i ocupació jove

Resultats de les accions territorials 2012-2014:

TIPUS D'ACTUACIÓ TOTAL
Nº Act. Participants

Eines de seguiment de joves 8 470 jovesEines de seguiment de joves 8 470 joves

Borses de terball i assessorament de joves 10 1.231 
(1.292 joves)

Tallers/cursos d'emprenedoria i ocupabilitat 74 1.874

Visites i intercanvis amb empreses 11 200 joves i 
empreses

Accions de sensibilització 29 2.442 directes i 
1.500 indirectes1.500 indirectes

Edició de material 7 32.167 indirectes

Difusió i comunicació 9 90 
i 1.264 indirectes

Altres 3 -

Nº Act. Participants

TOTAL 151 6.507
H D

42% 58%TOTAL 151 6.507 
i 34.931 indirectes 42% 58%



Accions emprenedoria i ocupació jove

Tallers/cursos d’emprenedoria i ocupabilitat 74 tallers, 1.874 participants
2012-2014

Adreçats a joves emprenedors, estudiants d’institut, joves en general, etc.

EMPRENEDORIA: Creació d’idees, fiscalitat, creació d’empreses, eines per
d tè i d t i t i lit ió à ti l t ò i

, p p

emprendre, tècniques de venta, internacionalització, màrqueting, comerç electrònic,
plataformes col·laboratives.

OCUPABILITAT: Eines per a l’ocupabilitat, recerca de feina, habilitats socials ip p , ,
comunicatives.

ALTRES: Coworking, emprenedoria en sectors estratègics (RSE, natura, etc.), tast
d’ fi id’oficis.

Alguns exemples:

A l’Alt Urgell també pots començar
2 Edicions, Alt Urgell

3 Edicions, Noguera

Mapa d’oportunitats dels professionals de la 
comunicació al Pallars Sobirà



Accions joves i empreses

Visites i intercanvis amb empreses 11 visites i 200 joves
2012-2014

Adreçats a joves, estudiants d’institut, etc.

P kfil (S l è ) Viver de Celleristes (Conca de Barberà)Promakfil (Solsonès) Viver de Celleristes (Conca de Barberà)

Molí d’en Pau (Noguera)



Accions joves i empreses

Accions de sensibilització i arrelament 29 sessions, 2.442 participants
2012-2014

, p p
Adreçats a joves de centres educatius principalment.

XERRADES/TAULES D’EXPERIÈNCIES: joves
emprenedors del territori e pliq en la se a e periènciaemprenedors del territori expliquen la seva experiència
per motivar l’arrelament i l’emprenedoria en joves.

ALTRES: programa de ràdio, premis a jovesp g , p j
emprenedors, Saló de l’ensenyament del Ripollès, etc.

Alguns exemples:Alguns exemples:

Jornada Talent i TerritoriJornada Talent i Territori
3 Edicions, Montsià



Accions joves i empreses

Borses de treball i altres eines
1 231 participants i 909 joves inscrits

2012-2014
1.231 participants i 909 joves inscrits

Adreçats a joves d’institut, joves en general, etc.

EINA DE SEGUIMENT DE JOVES- BORSA LABORAL: seguiment de la carreraEINA DE SEGUIMENT DE JOVES BORSA LABORAL: seguiment de la carrera
professional dels joves vinculat a notícies i ofertes laborals del territori d’orígen.

ACOMPANYAMENT/ASSESSORAMENT d f i tACOMPANYAMENT/ASSESSORAMENT: recerca de feina, assessorament
individualitzat, acompanyament integral per a l’emprenedoria.

Alguns exemples:

Eina virtual de seguiment de joves www.bicat.cat
www.odisseu.es
Solsonès

Pirineu occidental (Alt Urgell)

Ei Li k dI i j l i t b ll /Eina LinkedIn per empreses que cerquin joves que vulguin treballar/ 
establir-se en zones rurals



ACTUACIONS NACIONALS
2011 20152011-2015



Accions nacionals

Universitats

OBJECTIUS
Millorar la coordinació entre la formació universitària i les necessitats de les 

empreses rurals

OBJECTIUS
Millorar la coordinació entre la formació universitària i les necessitats de les 

empreses ruralsempreses rurals,
Captar a joves estudiants universitaris,
Fomentar les pràctiques en empresa i projectes de fi de grau centrats en les 

it t d l d l di l

empreses rurals,
Captar a joves estudiants universitaris,
Fomentar les pràctiques en empresa i projectes de fi de grau centrats en les 

it t d l d l di lnecessitats de les empreses del medi rural.

ACTUACIONS: 

necessitats de les empreses del medi rural.

Reunions amb representants de les universitats

5 sessions informatives en universitats (2015) Molt poc impacte

Pràcticum Odisseu per a la innovació*: 
o Informe “estat de la qüestió”
o Prospecció i assessorament a empreses (9 comarques)o Prospecció i assessorament a empreses (9 comarques)
o Ajuts al Pràcticum Odisseu 2015-2016 (prova pilot: 14 empreses)



Accions nacionals

Altres

Comunicació 

Pla de comunicació i disseny de díptics

Web www.odisseujove.cat

Difusió i intercanvi d’experiències

“Seminar on rural youth migrations and employment” (Joventut en 
Acció, maig 2012)

o Irlanda del nord, Toscana, Romania i Catalunya (50 participants)
o Elaboració d’un llibret de conclusions a 3 idiomes

Viatge d’intercanvi amb Aragó (Projecte Jóvenes Dinamizadores Rurales) i 
Navarra (Proyecto Pasarelas) (octubre 2014)

P ti i ió i i fò d d èi lParticipació en seminaris, fòrums, xerrades per a donar a conèixer el 
projecte.



Gràcies per la vostra atenció!Gràcies per la vostra atenció!

Amb la col∙laboració: dels 11 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. 


