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EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
ORGANITZA LA SEGONA JORNADA
NETWORKING ODISSEU PER FOMENTAR
L’EMPRENEDORIA JUVENIL EN EL MÓN
RURAL
Cartell Networking Odisseu

L’Escola de Capacitació Agrària d’Alfarràs acollirà el proper 14 de maig la segona
Jornada Networking Odisseu Segrià “Aposta per tu i per un món més rural” impulsada
per les àrees de Joventut i Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Segrià. Amb
la continuïtat d’aquesta iniciativa que es va estrenar l’any passat, es vol mantenir i
consolidar l’aposta del Consell per donar eines al jovent amb la finalitat d’emprendre
activitats econòmiques agrícoles de valor afegit i evitar el despoblament rural.
Després de l’èxit de la primera edició del Networking Odisseu, el passat mes d’octubre,
en què van participar mig centenar de joves, aquest any es presentaran dues
experiències d’èxit vinculades al món rural d’emprenedors joves del territori:
l’allotjament rural Masia Torre Roca (Aitona) i el projecte Organa-Espirulina (Almenar),
la primera planta lleidatana dedicada al cultiu de l'espirulina fresca.
D’altra banda, Roser Montero, Tècnica de la Secció d'indústries i Comercialització dels
Serveis Territorials del DAAM a Lleida, i Josep Jové Jové, Cap de l'Oficina Comarcal del
Segrià del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, informaran
sobre les vies per posar en marxa iniciatives d’emprenedoria agrícola, mentre que el
GAL Segrià Nord – Leader Segrià Nord oferirà la xerrada “Experiències al territori:
Elements comuns en els projectes d’emprenedoria”.
Les línies de treball del projecte Odisseu Segrià són: l’arrelament jove, el vincle amb el
territori i les seves possibilitats d’ocupació i el retorn al món rural. Mitjançant aquetes
línies d’acció, es pretén afavorir l’intercanvi d’experiències i propiciar els contacte

entre els assistents per obrir oportunitats de relacions i col·laboracions en negocis i
projectes empresarials, potenciar l’ocupació al Segrià Rural a través de crear sinergies
entre productors/empresaris i joventut i detectar necessitats per incentivar i facilitar el
retorn i la inserció laboral dels joves a les zones rurals.
La iniciativa compta amb el suport de Direcció General de Desenvolupament Rural del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i la Direcció
General de Joventut del Departament d’Afers Socials i Famílies, i es fa a partir d’una
iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals
de Catalunya, amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la
xarxa de professionals de joventut.
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