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Experiència internacional per a 
estudiants d’agricultura i ramaderia

> Emprenedoria
> V. Bueno

 El mataroní Roland Planas és 
l’impulsor de Pipeo, empresa creada 
l’any 2019 i especialitzada en esta-
des a l’estranger per persones joves 
que han enfocat la seva trajectòria 
professional en el camp agrícola o 
ramader. A través de Pipeo, poden 
estar fins a un any a països com 
Dinamarca o Irlanda, realitzant 
pràctiques remunerades i guanyant 
experiència internacional (tant pro-
fessional com personal). 
   Planas, amb diversos anys d’ex-
periència en el món de la mobilitat 
juvenil, va decidir impulsar el seu 
propi projecte centrant-se en el 
sector primari, el qual “està molt 
descuidat” a l’hora d’oferir als seus 
estudiants experiències a l’estranger.     
Pipeo busca les empreses daneses 
o irlandeses que encaixin amb el 
perfil de l’aspirant, assessorant-lo 
en tot el procés i tenint-ne cura 
quan aterra al país d’arribada, amb 

oficines col·laboradores in situ. A més, 
totes les pràctiques que ofereixen 
son remunerades, de manera que 
el participant pot finançar la seva 
estada a l’estranger. 
  Des de Pipeo insisteixen que els joves 
que participen en aquests programes 
surten de la seva zona de confort. 
“Nosaltres som la xarxa que els 
protegeix si cauen, però ells volen 

sols”, relata Planas. L’estada, que pot 
durar d’un a 12 mesos, ha de servir 
com a aprenentatge vital. “No s’hi 
va només guanyar diners, cal una 
motivació i capacitat per enfrontar-se 
a situacions noves”, asseguren. 
   El suport de TecnoCampus ha estat 
clau en l’impuls del projecte. “Em van 
ajudar molt a l’hora de validar la idea 
i desenvolupar pla empresarial, així 
com amb tots els tràmits que calia 
dur a terme”, explica Planas.

Pipeo, impulsada per un mataroní, és una empresa especialitzada en oferir 
pràctiques remunerades a l’estranger a persones formades en el sector 
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