
Accions en marxa 2016

La Seu d’Urgell, 30 de juny de 2016

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



ACCIONS en 5 CERCLES
Accions comunes i
Accions individuals 



+ ACCIONS DE COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ
(EIX TRANSVERSAL)



Accions de coordinació i comunicació

 Coordinació general i seguiment del projecte 

 Cèlul·les Odisseu (tècnics/ques Odisseu compartits entre grups 
al territori)

 Comunicació i difusió del projecte

 Creació, implentació de la plataforma Odisseu + Sessions de 
formació al territori. 

 Jornada de treball Agents Odisseu i tècnics de Joventut.

 Xarxa d'agents. Taules de concertació (mínim 1 Taula per  GAL)



Cercle IN: Talent jove
que està al territori 

Accions adreçades a joves joves cursant batxillerats i Cicles de Grau Mitjà o
Superior (mínim 1 acció a centre de batxillerat i 1 acció a centre de cicles
formatius a cada territori).

Acció individual decidida per cada GAL: participació en concursos
d'emprenedoria, fires d'ocupació i emprenedoria, tallers emprenedoria....

Concurs universitaris 2016
Saló Ensenyament (1/03/2016)
Jornada intercanvi experiències entre joves universitaris i joves estudiants post-
obligatoris (20/05/2016)
Taller emprenedoria
Col·laboració curs formatiu hostaleria i restauració per a joves amb risc d'exclusió social
Programa ARRANCA
Formació per a joves en el sector agricultura i transformació de productes locals
Potenciar les pràctiques FP dual en les empreses beneficiàries del projecte
Programa de lideratge i compromís cívic

Comunicació i contacte amb 
joves + centres formatius



Cercle  OUT: Talent jove 
que és fora del territori 

Accions adreçades a talent que es troba fora dels territoris rural (es 
farà en períodes de vacances): 

Enquestes, sessions informatives i accions de formació transvesal.

Presentació plataforma Odisseu i diagnosi de la realitat.

Cercle    EMPRESA 

Prospecció empresarial rural per participar al Pràcticum Odisseu i les
beques Odisseu

Incorporació d'empreses rurals a les Borses de Treball universitàries
(mínim 5 empreses per territori)

Comunicació i contacte amb joves

Universitats



Cercle Incoming 
Antenes d'acollida

Creació d'un web per facilitar informació fiable i ràpida dels 
recursos de tots els territoris Leader 

Elaboració de la guia de recursos d'acollida als territoris 
rurals (metodologia única a tots els territoris)

Diagnosi dels perfils de joves que s'han incorporat al sector
agrari 2007-2013 i la viabilitat de les explotacions creades per
joves.

Cercle Joves a 
l'agricultura



Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre novembre Desembre

Accions Centres d'Ensenyament territori

Accions Cercle OUT

Presnetació pública del projecte

Aprovació projecte Assemblea CAUC

Reclamació documentació (DARP)

Contractació tècnic coordinador 

Expedients de contractació (plataforma, web 
odisseuwelcome, diagnosi sector agrari...)

Jornada Odisseu

Elaboració guia recursos territori-cercle 
INCOMING

Contractació tècnics Odisseu 

Diagnosi joves i sector agrari

ODISSEU  2016

Comitès pilotatges preparatoris

Presentació sol·licituds

Previsió resolució projecte

Accions indviduals dels grups Cercle IN

ACTUACIÓ

#Diapositiva 10



Cèl·lules tècniques 
Odisseu

Àrea Pirineu

Àrea Ponent

Àrea Terres de 
l’Ebre i Camp 
de Tarragona

#Diapositiva 4



Gràcies per la vostra atenció joves!!!

cauc@cauc.cat

www.odisseujove.cat

www.cauc.cat

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


