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MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE D’ACTIVITAT O ACTUACIÓ DEL 
PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES 2019 
 

ENTITAT: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

 

1. Descripció de les necessitats de l’entitat en relació al/s lloc/s de treball a cobrir. 

L’Associació Leader de Ponent és un dels 11 Grups d’Acció Local de Catalunya seleccionat en el marc 
del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, cofinançat pel Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural  (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP). 

És una entitat sense ànim de lucre que es constitueix al 2015 amb l’objectiu de promoure accions per 
fomentar el desenvolupament rural a les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià 
sud. 

El punt principal de l’estratègia de l’Associació és la creació d’activitat econòmica a partir de la 
promoció i la comercialització del producte agroalimentari local i de la sinergia amb altres sectors 
que tenen un pes important al territori com són el turisme, la gastronomia i el petit comerç. Aquest 
pilar central s’ha de desenvolupar a partir de diferents línies d’actuació, totes elles relacionades, entre 
les quals destaquen el foment de l’emprenedoria i de les activitats econòmiques que generin ocupació 
directa al territori, el suport al desenvolupament de projectes col·laboratius i la valorització del 
patrimoni natural, amb una gestió sostenible i sensible al canvi climàtic. 

L’Associació Leader de Ponent té la necessitat de disposar de més recursos humans per tal de continuar 
afavorint aquest desenvolupament rural, i és per això que es demana l’ajut a la contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. En aquest 
sentit, hi ha interès en desenvolupar amb més profunditat i donar suport a dues àrees específiques, 
les quals són: el turisme i l’ambiental. 

 

2. Indiqueu a quina àrea, àmbit, sector o departament anirà destinada la persona jove. 

La persona encarregada de l’àrea ambiental seria la responsable de donar suport a la tècnica d’energia 
de l’Associació, la qual realitza tasques com:  

• Control de la facturació energètica de diferents ajuntaments mitjançant programari 
especialitzat. 

• Introducció i anàlisis de les factures i dels consums energètics dels ajuntaments. 
• Foment de l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables als equipaments 

municipals i enllumenat. 
• Foment de projectes d’eficiència energètica i energies renovables, buscant finançament 

europeu o altres. 
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També donaria suport al tècnic del projecte “Espais Naturals de Ponent”, concretament en el projecte 
educatiu que s’ha desenvolupat. Per tant, s’encarregaria de la realització de les següents tasques: 

• Coordinació i gestió de les activitats educatives amb les escoles. 
• Difusió del projecte educatiu. 
• Monitoratge de les activitats educatives ambientals als cursos escolars interessats. 
• Seguiment i valoració del projecte educatiu. 

Per altra banda, la persona encarregada de l’àrea de turisme seria la responsable de realitzar les 
següents tasques: 

• Desenvolupar propostes ecoturístiques entorn al projecte ‘Espais Naturals de Ponent’. 
• Suport tècnic en la gestió i desenvolupament de rutes turístiques agroalimentàries. 
• Seguiment i gestió del projecte de cooperació ‘Leader Natura’. 
• Edició d’imatges i audiovisuals atractius per promocionar els projectes o activitats impulsades 

des de l’Associació. 
• Suport en la gestió dels diferents webs i xarxes socials. 

 

3. Indiqueu el perfil professional vinculat al/s lloc/s de treball. 

Quant a l’àrea ambiental, es sol·licita una persona que tingui un perfil professional amb un nivell 
formatiu en Grau en Ciències Ambientals o similar.  

També es valorarà: 

• Experiència i/o alguna titulació relacionada amb l’educació ambiental. 
• Coneixements bàsics en energies renovables i d’eficiència energètica. 

Es busca una persona amb les habilitats següents: capacitat de treball en equip, iniciativa, 
responsabilitat, coneixement del territori, habilitats comunicatives i capacitat de resoldre de 
problemes. 

Quant a l’àrea de turisme, es sol·licita una persona que tingui un perfil professional amb un nivell 
formatiu en Grau en turisme o similar. 

També es valoraran coneixements en: 

• Gestió de webs i xarxes socials. 
• Disseny gràfic i edició d’audiovisuals. 

Es busca una persona amb les habilitats següents: capacitat de treball en equip, iniciativa, 
responsabilitat, coneixement del territori, habilitats comunicatives i capacitat de resoldre de 
problemes. 


