L’encaix de la innovació, la co-creació i gestió
del canvi a les empreses rurals: Quin perfil de
joves busquen els empresaris del Ripollès?
Jornada tècnica
RIPOLL, dimarts 10 de desembre de 2013
Presentació
Per tal de millorar l’ocupació juvenil és
necessari que les empreses entenguin
el valor del talent jove i que aquest
sigui incorporat com a element per a la
innovació, co-creació i gestió del
canvi.
La jornada pretén fomentar el diàleg
entre joves i empreses de la comarca
del Ripollès per millorar l’enteniment
entre aquests dos sectors i identificar
conjuntament
les
mancances
i
necessitats de cada col·lectiu. La
sessió es centrarà en els sector
productius claus de la comarca:
agroalimentari, metal·lúrgic i turístic.
L’acció s’emmarca en el projecte
ODISSEU, el qual pretén fomentar el
retorn de joves a les zones rurals i la
seva ocupació, impulsat per la
Direcció General de Desenvolupament
Rural i la Direcció General de
Joventut.

Organització

Programa
18.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
19.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Josep M. Farrés Panela, president del Consorci Ripollès
Desenvolupament.
19.15 h Presentació de les empreses convidades
PIRINAT (Campdevànol)
Sr. Enric Camprubí i Casas, gerent de l’empresa Pirinat.
Can Jepet (Setcases)
Sr. Jordi Vila i Badosa, propietari del Restaurant Can Jepet.
Edicas (Ripoll)
Sr. Guillem García i Sala, director de fàbrica de l’empresa Edicas.
20.00 h Diàleg-debat sobre el talent jove a les empreses rurals
Dinàmica guiada per Sra. Rosa Vestit i Villegas, vice-presidenta de
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
20.45 h Cloenda de la Jornada
Sr. Josep M. Farrés Panela, president del Consorci Ripollès
Desenvolupament

Lloc de realització
Aula d’hostaleria del Ripollès
Consorci Ripollès Desevolupament
C/ Joan Miró 2-4 Pol. Ind. Els Pintors
17500 RIPOLL

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament, abans del 9 de
desembre, a través de: l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA) Tel. 973 481 644 ext. 8404– A/e: tecnic1@arca-dr.cat (Sra. Gemma
Estany).
*Places limitades, amb preferència per a la participació a joves de fins 35
anys.

@ruralcat
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