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Passeig de Joan Brudieu, 15 

25700 La Seu d’Urgell

info@odisseujove.cat 

www.odisseujove.cat i www.cauc.cat 

Facebook: @Odisseujove 

@Pro_Odisseu

Descripció de l’entitat
El Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya (CAUC) és un dels onze grups d’acció local Leader de 

Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 de la Generalitat de 

Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació). 

El CAUC té com a objectiu general la dinamització econòmica de l’Alt Urgell i la Cerdanya a 

partir dels seus recursos endògens. Per assolir-ho, gestiona els ajuts Leader per donar suport a la 

creació i millora d’empreses que afavoreixin el recursos propis locals, generin ocupació, fomentin 

l’emprenedoria jove, i ajudin a la innovació tecnològica i a la conservació i millora mediambiental.

El CAUC participa amb els altres grups d’acció local en la realització de projectes de coope-

ració: Odisseu (per al retorn de joves al món rural), ENFOCC (impuls d’un model de desenvolu-

pament dels territoris rurals catalans sostenible i foment de l’estalvi i l’eficiència energètics...), 

GUSTUM (promoció dels productes agroalimentaris locals i artesans), COWOCAT (potenciació de 

la creació d’espais de coworking a les zones rurals, i foment dels valors del coworking i del tele-

treball en els territoris) i START-UP RURAL (per afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous 

projectes en zones rurals).

Perfils professionals sol·licitats
Informem qualsevol jove que vulgui treballar a les comarques rurals, amb independència del 

perfil professional que tingui.

Què ofereix als joves titulats? 
Eines per afavorir el contacte amb empreses ubicades a les comarques rurals Leader de Cata-

lunya:

• Retorna: http://retorna.odisseujove.cat (plataforma vinculada a la xarxa professional 

LinkedIn).

• Ajuts al Pràcticum Odisseu (pràctiques remunerades en empreses dels territoris Leader). 

Edició de 2018 oberta. Període d’inscripció: fins al 15 de maig. http://www.odisseujove.

cat/ofertes-de-practiques/

Procés de selecció
Per als Ajuts al Pràcticum: http://www.odisseujove.cat/els-ajuts-al-practicum-odisseu/
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