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PROJECTE ODISSEU
El projecte Odisseu es classifica dins la línia de Territori de Talent per l’Arrelament, Ocupació i
Sensibilització. Es relaciona directament amb els joves rurals. L’Arrenca és una acció del projecte
Odisseu coordinada pel GAL Noguera Segrià Nord.

Objectiu
El propòsit d’aquest projecte és la implicació de la Joventut en el desenvolupament territorial i
el retorn del joves en el món rural. Amb aquest objectiu principal es vol fomentar l’arrelament
dels joves formats en el seu territori d’origen o fins i tot, demostrar les oportunitats del món
rural als joves de la ciutat perquè busquin feina en territori rural.

Breu descripció de les accions
Arrenca vol que joves pre-universitaris estableixin relació amb empreses del territori per tal que
desprès sigui més fàcil mantenir aquest vincle a través de pràctiques universitàries ( programa
Practicum Odisseu)
Arrenca consisteix en formacions amb gestió empresarial dirigides tant a joves com a empreses
i a la vegada també es realitzen visites a empreses del territori.
Aquesta ha estat la sisena edició de l’arrenca, i s’han visitat 17 empreses i han participat 160
tants joves.
De l’edició del 2017 al novembre i al desembre es van realitzar dos sessions amb joves
universitaris de la Rovira Virgili dels graus de Turisme i Geografia. També es va realitzar la
colenda de l’edició Arrenca 2017 amb una jornada amb tots els participants, amb taules
d’experiències d’empresaris i joves universitaris.
Les empreses participants col·laboren de bon grat en la iniciativa, però en aquesta sisena edició
s’ha treballat per tal que el testimoni de les empreses perdures més enllà de la visita o de la seva
participació en el programa, així que s’han realitzat una sèrie d’audiovisuals per tal de poder-se
visualitzar, tant en xarxes socials, com per utilitzar-les en tots els centres d’educació secundaria
del territori, en les diferents edicions del programa.
Import concedit: 4.600,00€
Import certificat: 5.971,61€ ( compensació de partides dins del mateix projecte per un import
inferior a 5.000,00€)
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ARRENCA

Resum d’accions
DATA

LLOC

DESCRIPCIÓ

PÚBLIC OBJECTIU

06/11/2017

Consell
Comarcal de la
Noguera
Consell
Comarcal de la
Noguera
Consell
Comarcal de la
Noguera
La pallavacara

Taula de
concentració Arrenca

Equip de professionals
de l’Oficina Jove de la
Noguera i del Consorci
Agents d’ocupació de la
Noguera

24/11/2017

14/12/2017

23/02/2018
10/05/2018

18/09/2018

20/09/2018

Consell
Comarcal de la
Noguera
Centre
d’Empreses
Innovadores
d’Almenar
Consell
Comarcal de la
Noguera

24/09/2018

Consell
Comarcal de la
Noguera

26/09/2018

Consell
Comarcal de la
Noguera

28/09/2018

Camp i Secció
de Crèdit Sant
isidre de
Bellcaire SCCL

Taula de
concentració Odisseu
Cloenda del
programa Arrenca
2017
Taula d’ocupació i
formació
Jornada de
networking
PATT.Tècniques de
negociació a càrrec
de Jordi Urgell
PATT.Lideratge
juvenil en l’empresa
rural a càrrec de
Pablo Lapuente
PATT.Eficiència
empresarial, la gestió
del temps en
l’empresa a càrrec de
David Jorba
Eficiència
empresarial, la gestió
del temps en
l’empresa a càrrec de
David Jorba
PATT Màrqueting
digital i comunicació
3.0, com comunicarnos a través de les
xarxes a càrrec de
Jimmi Romeu

Joves dels IES
participants en el
programa

Empreses i joves
professionals del
territori
Alumnes d’institut,
empresaris i
empresàries del territori
Alumnes d’institut,
empresaris i
empresàries del territori
Alumnes d’institut,
empresaris i
empresàries del territori

Alumnes d’institut,
empresaris i
empresàries del territori

Alumnes d’institut,
empresaris i
empresàries del territori
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DATA

LLOC

DESCRIPCIÓ

PÚBLIC OBJECTIU

02/10/2018

Consell
Comarcal de la
Noguera

Alumnes d’institut,
empresaris i
empresàries del territori

03/09/2018

Sortida des de
Balaguer
Sortida des de
Balaguer
Artesa de Segre

PATT Com
posicionar-nos en e
mercat: el poder de
la marca personal a
càrrec de Gorka
Bartolomé
Visites a empreses
Visites a empreses

Alumnes de Almatà

PATT Eines de
planificació
empresarial a càrrec
de David Jorba
PATT. Visites a
empreses
internacionals
PATT.Visita a
empreses
agroalimentàries
PATT.Visita a
empreses
teconològiques

Alumnes d’institut,
empresaris i
empresàries del territori

09/10/2018
11/10/2018

15/10/2018

Sortida des
d’Almenar

23/10/2018

Sortida des
d’Artesa de
Segre
Sortida des de
Balaguer

25/10/2018

Vedruna

Almenar

Alumnes de l’Institut
d’Artesa
Alumnes de IES Ciutat
de Balaguer

ACCIONS
Visites d'estudiants universitaris dels Graus de Turisme i Geografia de la Universitat
Rovira i Virgili al territori GAL Noguera Segrià Nord
Dies 21 de novembre de 2017 i 28 de novembre del 2017
En aquestes jornades joves universitaris coneixen en el nostre territori el programa Leader i les
oportunitats dels territoris rurals.
Durant el matí assisteixen a una jornada teòrica on s'explica el programa LEADER, l'estratègia
del GAL Noguera SegriàNord, els ajuts i els projectes de cooperació que és porten a terme per
tal de dinamitzar les zones rurals.
La resta de jornada és visiten empreses beneficiaries Leader i poblacions del territori on s'ha
buscat un tret diferencial per tal de potenciar-la.

Cloenda Arrenca 2017:
En la Cloenda d'Arrenca 2017 és van convocar a tots els participants de les jornades Arrenca
2017.
En aquesta jornada és donen a conèixer els ajuts per anar a la universitat, en la primera part de
la jornada.
En la segona part de la jornada es desenvolupen dues taules d'experiències, una en la que els
joves expliquen que
és
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possible ser universitari i tornar a treballar i establir la vida en un territori rural. I una altra on
joves empresaris expliquen la seva experiència universitària i a l'hora de posar en funcionament
la seva empresa.
En la part final de la jornada és va realitzar l'entrega de premis al concurs de redacció, els joves
participants van realitzar redaccions on explicaven els punts de millora de cada una de les
empreses visitades.

Jornades

Visites
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Recull gràfic
Jornada “Màrqueting digital i comunicació 3.0. Com comunicar-nos a través de les xarxes”
28/09/2018

Jornada “Com posicionar-nos en el mercat: El poder de la marca personal” (en anglès)
02/10/2018

Visites a empreses agroalimentàries. Olis Castelló. 23/10/2018
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CARTELLS PATT-ARRENCA
o

Com incorporar talent jove a les empreses. Jornada Networking

o

Segell propi. Com organitzar-nos sota un mateix paraigües. Visita de descoberta al
Ripollès

9

o

Tècniques de negociació

o

Lideratge juvenil en l’empresa rural

10

o

Eficiència empresarial. La gestió del temps en empresa

o

Màrqueting digital i comunicació 3.0. Com comunicar-nos a través de les xarxes
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o

Eines de planificació empresarial

o

Bones pràctiques internacionals. Visites a empreses
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o

Visita a empreses agroalimentàries. La marca personal com a fet distintiu

o

Bones pràctiques en organització empresarial. Visita a empreses tecnològiques
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Recull de premsa

o

Tot Lleida
https://totlleida.cat/el-programa-arrenca-demprenedoria-juvenil-obre-portes-ambuna-quinzena-de-xerrades-i-visites-a-empreses-de-la-noguera/

o

Comarques Ponent:
http://www.comarquesdeponent.com/noguera/altres-poblacions-de-lanoguera/item/15921-el-sis%C3%A8-programa-arrenca-d-emprenedoria-juveniloferir%C3%A0-una-quinzena-de-xerrades-i-visites-a-empreses-de-la-noguera
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o

RàdioBalaguer:
http://www.radiobalaguer.cat/portal/112/?EC=ReadArticle&ArticleID=20644

o

Balaguer Televisió:
http://www.balaguer.tv/programa-arrencademprenedoria-juvenil-obre-portesquinzena-xerrades-visites-empreses-noguera/
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o

RàdioBalaguer:
http://www.radiobalaguer.cat/portal/112/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=20734

o

Ràdio Balaguer:
http://www.radiobalaguer.cat/portal/63/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=21028
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o

Balaguer TV (25/10/2018):
http://www.balaguer.tv/participants-programa-arrenca-visiten-ceibalaguer/?fbclid=IwAR0M5Q5iRXVx0U972MhRgEx9zJ9OujeQVd6R4QWL9ontyyFAITL4
1MuKjcg

17

Web, twitter I Facebook
WEB:
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TWITTER_
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Etc.
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FACEBOOK

