
 
PRESENTACIÓ 

Detectades les necessitats que tenen certs 

col·lectius de joves amb especials dificultats 

d’inserció sociolaboral, juntament amb la 

lenta però creixent demanda d’activitat 

turística en zones rurals i a la necessitat de 

promocionar les zones de muntanya interiors, 

es va proposar aquest projecte com la 

possibilitat d’unir ambdues necessitats per 

complementar-les mutuament.. 

 

Aquest projecte té com a objectiu l'orientació 

laboral de joves en feines sostenibles en  tres 

vessants: social, econòmica i ambiental, 

desenvolupades en el medi rural, amb la 

finalitat  de facilitar els itineraris personals 

d'inserció sociolaboral dels joves, en nous 

perfils laborals per ells desconeguts en un 

entorn natural, diferent del seu habitual, a 

l'hora que també serveixi per a la 

dinamització i el desenvolupament 

socioeconòmic del medi rural i de les 

comarques de muntanya. 
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Realitza: 

Hi col·labora: 



 
 

Descripció de l’acció amb els joves. 

 

-  Xerrades informatives. En els llocs d’origen 

dels joves. (previst per uns 100 joves) 

- Entrevistes individuals. Entrevistes 

individuals  posteriors a les xerrades amb els 

participants interessats en el projecte. 

(previstes per uns 50 joves) 

- Estada d’orientació, motivació i/o 

formació. Estades als nostres centres del 

Pirineu d’una selecció de joves realitzada 

després de les entrevistes 

personals.(Previstes per uns 21 joves) 

- Tutories individuals, dels joves amb 

posterioritat a l’estada al Pirineu, per fer el 

disseny del projecte professional 

personalitzat i/ o la seva derivació a altres 

programes, serveis o entitats. 

- Donar continuïtat a una part dels joves 

usuaris del present projecte dins del projecte 

d'inserció. Procurar la inserció de 4 joves de 

forma inicial i de 2 joves de forma 

continuada.  

 

Objectius: 

 

- Informar, motivar i orientar als joves sobre  

perfils professionals emergents en entorns 

rurals i turístics,  d’esports d’aventura, 

turisme rural, guiatge, lleure...i afins . I 

conèixer la formació associada. 

 

- Facilitar itineraris personals d’inserció 

sociolaboral dels joves en activitats 

relacionades amb aquests àmbits. 

 

- Facilitar la mobilitat laboral i la cohesió 

social. 

 

- Contribuir a la presència de joves en àrees 

de muntanya i a la seva dinamització. 

- Facilitar als joves d’entorns urbans el 

coneixement de perfils laborals en entorns 

rurals per ells desconeguts i donar-los la 

possibilitat de conèixer la realitat 

socioeconòmica d’aquestes zones. 

 

Perfil dels destinataris 
 

Joves de 16 a 20 anys, sovint amb fortes mancances de competències bàsiques, desmotivats i amb 

manca d'orientació i interessos. Acostumen a venir derivats de centres tutelats, Serveis Socials, el 

Pla Jove de Barcelona i/o directament d’educadors especialitzats. 100 joves realitzaran les sessions 

grupals d'orientació, 50 tindran entrevistes individuals i un mínim de 21 finalitzaran el projecte. 

 

 


