PER QUÈ HAS DE VENIR?

PROGRAMA SOMPirineu

• Perquè tindràs l’oportunitat de fer bons
contactes. Trobaràs professionals i empreses del teu sector, i de sectors propers,
amb qui podràs entrevistar-te a “Fem
mercat: intercanvi entre agents”, i establir-hi aliances i col·laboracions

Al llarg de 2013 SOMPirineu ofereix suport a
iniciatives i empreses de l’Alt Pirineu i Aran
vinculades a cinc sectors econòmics: turisme
rural, ecoturisme, senderisme, productes locals
agroalimentaris i productes artesans de manufactura.

• Perquè sabràs què es cou al Pirineu en
tots aquells sectors econòmics arrelats al
territori. Escollirem aquells projectes més
innovadors i els seus impulsors ens els
presentaran en format breu.
• Perquè farem balanç i augmentarem la
repercussió de SOMPirineu. Presentarem
els resultats Programa i coneixeràs de
primera mà tota la feina feta i els reptes de
futur.

JORNADA

BALANÇ D'ACCIONS, INTERCANVI
PROFESSIONAL I PROPOSTES 2014

L’objectiu del Programa és impulsar aliances i
projectes conjunts innovadors, i generar ocupació entre els professionals d’aquests sectors
per reforçar-ne l’activitat econòmica.
El Programa està liderat pel Consell Comarcal
de la Cerdanya amb la implicació de la resta de
consells comarcals de la regió (Alta Ribagorça,
Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alt Urgell) i del
Conselh Generau d’Aran, i compta amb el
suport de l’Institut per al Desenvolupament i la
Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i de la
Diputació de Lleida,

• Perquè podràs dir-hi la teva. S’estan
gestant accions i projectes conjunts per al
2014, i volem escoltar la teva opinió i
fer-te’n partícip.

INSCRIPCIONS

• I perquè gaudiràs amb persones motivades com tu! Pirineu, compromís amb el
territori, sostenibilitat, futur, innovació,
ocupació, col·laboració i, sobretot, bona
sintonia!

Empleneu formulari a www.sompirineu.cat
abans del 6 de desembre. Us oferim opció de
compartir vehicle.

El preu de la inscripció és de 10 euros (inclou
esmorzar i dinar-degustació).

LLOC:
Sort. Hotel Pessets (C/Diputació, 3.)
MÉS INFORMACIÓ:
info@sompirineu.cat Tel. 972881264
Twitter: @SOMPirineu Hashtag #SOMPirineu

11 de desembre 2013

Sort (Pallars Sobirà)

SUPORT A L'OCUPACIÓ
A MUNTANYA.

Turisme rural, Ecoturisme,
Senderisme, Productes
agroalimentaris i Artesania
a l’Alt Pirineu i Aran

SOMPirineu MIRA AL FUTUR

PROGRAMA DE LA JORNADA

SOMPirineu 2013 arriba a la seva fi. En realitat,
però, és un punt i seguit. I és que el 2014 es
presenta apassionant, amb moltes propostes i
reptes per endavant.

MATÍ

TARDA

9:30h Rebuda i acreditació

La jornada servirà per fer balanç: presentarem
els resultats assolits, els projectes iniciats i les
idees de treball en xarxa.

10:00h Presentació de la jornada

15:00h Fem mercat: intercanvi entre agents
SOMPirineu (2a ronda)

Però també volem que els professionals SOMPirineu us pugueu conèixer i col·laborar.
I, per últim, mirarem al futur i presentarem
projectes conjunts per al 2014. T’ho perdràs?

DESTINATARIS
Aquesta jornada s’adreça a tots els professionals i empreses que al llarg d’aquest any 2013
han participat al Programa SOMPirineu. També
són convidats a assistir-hi:
• Professionals desocupats que busquen noves
oportunitats.
• Empreses i professionals en actiu en els
sectors del turisme rural, senderisme ecoturisme, productes locals agroalimentaris i productes
artesanals amb interès en innovar, intercanviar
idees i cooperar.
• Tècnics d’ens públics i entitats amb vinculació
als sectors esmentats.

“COOPERAR
PER AVANÇAR”

10:15h Fem balanç: resultats de SOMPirineu
10:45h Fem mercat: intercanvi entre agents
SOMPirineu (1a ronda)
----- En paral·lel -----

Sedueix-nos amb el teu projecte (Part 1)
Presentació de projectes preseleccionats

11:30h PAUSA-CAFÈ amb productes pirinencs
12:00h Sedueix-nos amb el teu projecte (Part 2)
Presentació de projectes preseleccionats

15:45h Definim junts el futur: què, qui i com
Sessions de treball (grups en paral·lel)
per tipologia d’accions:
> Suport i aliances
> Creació de productes
> Comunicació i promoció
> Venda i distribució

17:00h Definim junts el futur: les propostes
Presentació en plenari de les
conclusions de cada grup de treball

17:30h Cloenda
13:00h Seminaris “Fem Xarxa”:
cooperar per avançar
Presentació de propostes inspiradores 2014

13:30h SOMPirineu 2014, la visió pública
14:00h DINAR-DEGUSTACIÓ amb productes
pirinencs

- Consell Comarcal de la Cerdanya
- Servei Català d’Ocupació (SOC)

