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«Joves Emprèn Rural»: impulsar
l'autoocupació i l'emprenedoria per
afavorir el repoblament
El projecte de la Diputació consisteix en cinc accions formatives a diferents
municipis

Les inscripcions es podran fer del 20 al 30 de setembre | Cedida

La Diputació de Tarragona posa en marxa aquest octubre Joves Emprèn Rural, un projecte
formatiu que vol impulsar l'autoocupació i l'emprenedoria entre el jovent del món rural. El
conjunt de cursos permetrà formar una seixantena de persones amb l'objectiu d'ajudar-los a
desenvolupar els seus projectes empresarials i idees de negoci.
En total, es duran a terme cinc accions formatives a diferents municipis de la demarcació. Tres
cursos tractaran sobre autoocupació i cultura emprenedora i es realitzaran a Sant Jaume dels
Domenys, Falset i Gandesa. A Santa Coloma de Queralt es durà a terme una formació sobre
elaboració de cervesa artesana i autoocupació i un últim curs, a la Galera, tractarà sobre videoart,
disseny de videojocs i autoocupació.
Els interessats que es vulguin inscriure han de tenir entre 16 i 29 anys, estar inscrits a garantia
juvenil, trobar-se en situació de desocupació i residir a municipis de la demarcació que tinguin menys
de 5.000 habitants o que hagin perdut població en els últims 10 anys.
El projecte fa valdre la importància d'abordar el repte del repoblament des de les persones joves
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i des de l'economia social i emprenedoria col·lectiva. La iniciativa també busca fomentar la
participació de les dones a les accions formatives programades. Joves Emprèn Rural compta amb
el suport dels consells comarcals del Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat i la
Terra Alta. El projecte compta amb un pressupost de 162.225 euros, cofinançats pel Ministeri de
Política Territorial i Funció Pública. Les inscripcions es podran fer del 20 al 30 de setembre a la
Seu Electrònica de la Diputació.
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