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L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS CONTRACTARÀ, DURANT AQUESTA ANUALITAT,

AMB LA COL.LABORACIÓ DEL S.O.C I DELS DIFERENTS AJUNTAMENTS I ENTITATS DE LA COMARCA,

A 25 PERSONES QUE ESTAVEN A L’ATUR
 

L’Agència de Desenvolupament del Ripollès, contractarà aquest any, a través de plans d’ocupació del Servei d’Ocupació de
Catalunya i en col·laboració dels diferents ajuntaments i entitats de la comarca, a 25 persones en situació d’atur de llarga durada.
Aquestes persones fan o faran treballs de manteniment i neteja viària o de pisos protegits, tasques administratives per donar suport
al Pla de Pobresa energètica del Ripollès, informadors/es mediambientals i tasques de cuidadores de persones grans.

Les persones contractades són del Ripollès i desenvolupen des de finals del mes de desembre o desenvoluparan en breu, totes les
seves tasques en diferents municipis de la comarca. La durada dels contractes oscil.la entre els 6 i els 12 mesos de durada i el seu
lloc de treball és a l’Agència i a altres entitats públiques de la comarca, a través de convenis de col·laboració. Les 25 persones
tenen en comú que porten més de 12 mesos a l’atur del últims 18 i tenen majoritàriament més de 45 anys.

L’Agència de Desenvolupament del Ripollès pot contractar a aquestes 25 persones gràcies a programes del SOC tals com el
Treball i Formació o l’Enfeina’t. En el cas del primer programa, ofereix la possibilitat de contractar a 19 persones i aquestes han de
rebre unes hores de formació complementària al seu lloc de treball durant el seu horari laboral. En el cas de l’Enfeina’t l’Agència
pot contractar a 6 persones durant un any.

Les persones participants vénen filtrades a través de l’Oficina de Treball de la Generalitat, que garanteix que compleixen els
requisits que exigeix cada programa. 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/01/16/lagencia-de-desenvolupament-del-ripolles-contractara-durant-aquesta-anualitat-amb-la-col-laboracio-del-s-o-c-i-dels-diferents-ajuntaments-i-entitats-de-la-comarca-a-25-persones-que-estaven/


 

 

ELS ALUMNES DE DIRECCIÓ EN CUINA VISITEN UNA FORMATGERIA RIPOLLESA 
 

Els Alumnes del CFGS de Direcció en Cuina  de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès i l'INS Abat OLiba varen visitar, dilluns 22 de gener,
la formatgeria de Campdevànol Mas Palou, on els responsables els van explicar les particularitats del seus productes, com
elaborar un mató i van finalitzar amb una degustació dels seus productes. 

 
 

TECNOLOGIA MÒBIL PER A BESTIAR 
 

L’Associació Producte del Ripollès amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès
ha organitzat la jornada “Tecnologia mòbil per a bestiar”.

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/01/30/els-alumnes-de-cfgm-de-cuina-i-gastronomia-fan-un-taller-darrels-i-tubercles/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/02/02/tecnologia-mobil-per-a-bestiar/


               

 

EL PRODUCTE DEL RIPOLLÈS ES DÓNA A CONÈIXER A ALUMNES DE L'ESCOLA VEDRUNA

Les tècniques d'agroalimentari de l'Agència vam visitar l'Escola Vedruna de Ripoll.  Vam explicar la marca de garantia ProductedelRipollès i
vam donar a conèixer els nostres productes i productors perquè també formin part de la seva cooperativa! 

http://productesdelripolles.com/producte_del_ripolles/


                                         

FORMACIÓ PER A PERSONES A L'ATUR 
Formació per a persones a l’atur, inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat i que es trobin en

procés de recerca de feina. 
  

Per a més informació a insercio@ripollesdesenvolupament.com o bé al 972704499 

Tinc una idea de negoci, vull assessorament!

Sóc una empresa i vull posar una oferta de treball

Ofertes de feina

Vull rebre suport en el meu procés de recerca de feina, vull rebre orientació

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com?subject=Tinc%20una%20idea%20de%20negoci
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20posar%20una%20oferta%20de%20feina
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20ser%20at%C3%A8s%2Fa%20en%20el%20servei%20d&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A


 
 

Què cal saber per
organitzar curses de

muntanya? Vine i

Vols aprendre a fer
bunyols i mones de

Pasqua?? 
Cursos al gran
públic a l'Aula

d'Hostaleria del
Ripollès! 15 i 22 de

Què hi diu a la
factura de la llum? 

La transició

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2018/02/Jornades-curses-de-muntanya-febrer-2018.pdf


t'ho expliquem!!! 
Dilluns, 5, 12 i 19 de

febrer 2018 de
17.30h a 20h   

+ info al 972704499
o bé

rmolina@ripollesdes
envolupament.com 

febrer de 19 a 22h.
Preu: 30€

+ info al 972704499
o bé

aula@ripollesdesen
volupament.com

energètica. Jornada
dissabte 10 de

febrer a Vallfogona
de Ripollès a les
18h. No oblidis
portar la teva

factura de la llum!! +
info al 97274499
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La nostra adreça de correu electrònic és: 
consorci@ripollesdesenvolupament.com  

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors 

C/ Joan Miró, 2-4 
17500 Ripoll 

TEl. 972.70.44.99 
www.ripollesdesenvolupament.com 
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