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El Departament d’Agricultura organitza la 
Jornada ‘Talent jove a les comarques rurals, 
territoris d’acollida’ en el marc del projecte 
Odisseu 
 
L’objectiu principal del projecte és fomentar el re torn i la inserció laboral 
de joves al medi rural 
 
La sub-directora general de Planificació Rural del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Laura 
Dalmau, acompanyada del director general de l’Agència Catalana de Joventut, 
Cesc Poch, ha inaugurat, aquest matí, a l’Ajuntament de Prullans, la V Jornada 
tècnica del projecte Odisseu ‘Talent jove a les comarques rurals, territoris 
d’acollida’.  
 
El Projecte Odisseu per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural és 
un projecte impulsat pel DARP, des de l’any 2012, i per la Direcció General de 
Joventut, amb la col·laboració de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 
(ARCA), la xarxa catalana de grups Leader, i la Fundació del Món Rural, i que 
té l’objectiu de fomentar el retorn del capital humà format en les universitats a 
les zones rurals d’origen, mitjançant el contacte i la implicació dels principals 
agents que coincideixen en la seva transició, universitats, centres de formació, 
empreses locals, institucions, i administracions. 
 
En la jornada tècnica hi ha participat el personal tècnic dels grups Leader de 
Catalunya i la xarxa de professionals de joventut, amb l’objectiu de fer balanç 
de l’aplicació de les actuacions del projecte Odisseu durant l’any 2018, 
constituir un espai de diàleg, intercanvi d’idees i coordinació de les actuacions 
territorials del projecte Odisseu, i per tal de donar a conèixer les actuacions que 
es desenvoluparan el 2019.  
 
Durant la jornada també s’ha presentat la ponència ‘L’atracció al camp. 
Percepció i atractiu de l’entorn rural per a la joventut urbana’ de l’enquesta de la 
Joventut de Catalunya 2017, s’ha realitzat una taula d’experiències de joves 
que emprenen al Pirineu, un exemple d’iniciatives internacionals de joves i 
ruralitat d’Escòcia, i un taller de com atreure talent jove als territoris rurals. 
 
Catalunya ha publicat i concedit cinc convocatòries dels ajuts a la cooperació 
Leader, en el marc de l’operació 19.3, del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, amb una dotació total per a tot el 
període de programació 2014-2020 de 7.000.000 €, que representa una clara 
aposta del DARP pel desenvolupament de les estratègies locals dels grups 
Leader. 
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En aquestes cinc primeres convocatòries, el DARP ha aprovat 80 projectes de 
cooperació Leader, 22 de cooperació interterritorial entre grups d’acció local de 
Catalunya i 58 estratègics d’un grup Leader amb els agents del seu territori, per 
un import d’ajut total de 6.670.000 €, amb un cofinançament del 43% per part 
del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat 
 


