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FORMACIÓ

10 PERSONES A L'ATUR S'ESTAN CAPACITANT PER A
TREBALLAR EN LA CONSTRUCCIÓ I LA PINTURA
 
Aquest mes d'abril hem iniciat la capacitació de Tècniques de paleteria i pintura, a través del
Dispositiu d'orientació sociolaboral del Programa Treball a les 7 comarques. 



Es tracta d'una formació teoricopràctica de paleteria i de pintura de 140 hores durada que es
realitza a les instal·lacions de la Unió d'Empresaris de la Construcció a Ripoll. 



El curs es realitza de dilluns a divendres de 9h a 14h i s'allargarà fins el proper 2 de juny. 
Als alumnes assistents se'ls imparteix el següent temari:

Interpretació de plànols .
Tècniques de paleta i reformes integrals.
Instal·lació de plaques de guix laminat.
Pintura.
Prevenció de riscs laborals.





Aquesta actuació està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local i per la Diputació de Girona en el marc de les
subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçades a membres de la
XSLPE.



FINALITZA EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
D'OPERACIONS BÀSIQUES DE BAR I RESTAURANT

Aquest mes d'abril ha finalitzat el Certificat de Professionalitat d'Operacions Bàsiques de Bar i
Restaurant del programa Tancament Perimetral. 

El curs es va iniciar el 2 de març de 2022, ha durat 120 hores i ha permès als/les alumnes
assistents aprendre i certificar-se amb un títol homologat des del Servei d'Ocupació de Catalunya
com a cambrer/a. 

El curs ha estat totalment gratuït i l'han cursat 8 persones de diferents poblacions del Ripollès.

En la formació s'han treballat les unitats formatives següents:

Normativa higiènico sanitària en la restauració.
Emmagatzematge i preparació d'aliments i begudes.
Mòdul de Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar.

Aquest projecte està promogut, impulsat i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
i executat pel Consell Comarcal del Ripollès i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès en el
marc dels Ajuts extraordinaris d’ocupació pel tancament perimetral (SOC-TP), regulat per l’ Ordre
TSF/87/2021, de 27 d'abril.

PROPERES FORMACIONS. CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
D'OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA



Certificat de professionalitat d'Operacions bàsiques de cuina. 
Curs destinat a persones a l'atur, inscrites a l'Oficina de Treball i també per a un 10% de persones
ocupades. 

Calendari: del 19 de maig al 29 de juliol de 2022 
Horari: de 10:00 h a 16:00 h 
Durada: 370 hores teorico-pràctiques (290 hores de formació teorico-pràctica + 80 hores de
pràctiques reals en empresa) 
Lloc: Aula d'Hostaleria del Ripollès (Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró 2-4 de Ripoll) 

Contingut del curs:

 Normativa higiènica i sanitària en la restauració.
 Emmagatzematge i preparació d'aliments.
 Preparació i presentació d'elaboracions culinàries senzilles.



 Assistència en la preparació d'elaboracions complexes.
 Tècniques culinàries.
 Manipulació i conservació d'aliments.

Requisits: 
•Està inscrit/a a l'Oficina de Treball 

Inscripcions a: 
Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Telèfon: 972704499 
Correu electrònic: insercio@ripollesdesenvolupament.com 

Organitza: 
•Agència de Desenvolupament del Ripollès 

Aquesta actuació està cofinançada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social
Europeu.

 

PROPERES JORNADES. LA REFORMA LABORAL
 

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com


Inscripcions a: https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/curs/82543-la-reforma-laboral 

Més informació: 
Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Telèfon: 972704499 
Correu electrònic: emprenedors@ripollesdesenvolupmament.com 
 

L'AGÈNCIA

https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/public/curs/82543-la-reforma-laboral
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupmament.com


NEIX EL PROJECTE VITAMINA, UNA INICIATIVA DE
COL·LABORACIÓ PÚBLICOPRIVADA PER A L'IMPULS DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL EN CINC TERRITORIS CATALANS. 

Representants de cinc entitats públiques de promoció econòmica van presentar, el dimarts 5
d'abril a Manlleu, el Projecte Vitamina, una iniciativa de col·laboració públic-privada per afavorir
l’accés i el manteniment de l’ocupació, potenciar la formació i qualificació professional i impulsar el
desenvolupament local en cinc territoris: Manlleu i àmbit territorial, Vall del Ges, Orís i Bisaura,
Moianès, Garrotxa i Ripollès. 

La posada en marxa d’aquesta aliança cerca donar resposta als reptes concrets d’un mercat
canviant, i cada cop més exigent, des d’un enfocament integral que impacta al voltant de 60.000
persones en edat laboral d’aquests cinc territoris de dues províncies catalanes: Barcelona i
Girona.

Un grup motor conformat per 12 agents locals vinculats a l’economia, la funció pública, l’educació i
l’ocupació, es reunirà de manera periòdica per reflexionar sobre les línies de treball principals a
posar en marxa de forma conjunta. 



Aquest projecte dʻinnovació pública està conformat per una xarxa dʻentitats vinculades amb una
forma pròpia dʻentendre el desenvolupament local des dʻun enfocament integral, generant serveis,
programes i projectes que posen al centre a la persones perquè puguin millorar la seva qualitat de
vida, qualitat del seu treball i puguin desenvolupar el seu projecte vital al territori de referència. 

Més informació aquí.

ELS ALUMNES DE 4RT DE L'ESCOLA JOAN MARAGALL DE
RIPOLL VISITEN L'AGÈNCIA
 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2022/04/05/neix-el-projecte-vitamina-una-iniciativa-de-col%c2%b7laboracio-public-privada-per-a-limpuls-del-desenvolupament-local-en-cinc-territoris-catalans/


Els/les alumnes de 4rt  de l'escola Joan Maragall de Ripoll estudien la comarca del Ripollès i el
dimecres 6 d'abril rebíem la seva visita a les nostres instal·lacions. L'objectiu va ser conèixer de
més a prop quines àrees de treball té l'Agència i quins són els projectes i les actuacions que es
realitzen des d'aquí. 





La visita va finalitzar amb un tastet de Producte del Ripollès al mejador de l'Aula d'Hostaleria del
Ripollès. 

Des de l'Agència agraïm molt el seu interès per l'entitat i animem a la resta de centres educatius
de la comarca a visitar-nos també.

 
 

EMPRESA I EMPRENEDORIA
 

DESPATXOS LLIURES AL VIVER DEL CENTRE D'EMPRESES DEL
RIPOLLÈS

En aquests moments hi ha dos despatxos lliures al viver del Centre d'Empreses del Ripollès, un
despatx simple de 16,65 m2 i un altre doble de 28,45 m2.  
 





 

El Viver del Centre d'empreses del Ripollès està situat al Polígon Industrial del Pintors, a les
instal·lacions de l'Agència. Consta de 6 despatxos i 6 naus. Actualment les naus tenen el 100%
d'ocupació amb diferents activitats.

 

L'objectiu principal és promoure activitats de nova creació o en procés de consolidació, oferint un
període d'estada al viver d'entre 3 i 5 anys segons la modalitat. 

  



 

 
 

Si necessiteu un local per desenvolupar el vostre projecte,  podeu contactar amb l'Agència
a emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com  

 

PERSONES EMPRENEDORES

Hem continuat acompanyant a persones emprenedores : 
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Si teniu una idea de negoci i voleu rebre informació i acompanyament per a fer-la realitat, podeu
contactar amb el servei d'assessorament a l'empresa i l'emprenedoria de l'Agència: 
Tel. 972704499 
emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

 

OCUPACIÓ

SERVEI D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 
 
A través del Servei d'Orientació i Inserció Laboral oferim un acompanyament personalitzat a totes
aquelles persones que es troben en un procés de recerca de feina. 

Si tu també et trobes en procés de recerca de feina pots contactar amb nosaltres a través de: 
Telèfon:  972704499 
Correu electrònic: insercio@ripollesdesenvolupament.com 
 

mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com
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ETS UNA EMPRESA I NECESSITES GENT PER A TREBALLAR?
 

 
Contacta amb nosaltres i posarem al teu servei la nostra BORSA DE TREBALL 
SERVEI GRATUÏT 

El Servei d’Intermediació Laboral de l’Agència, amb la borsa de treball, ofereix:

Preselecció de persones candidates: seleccionem aquelles persones que s’ajusten al lloc de
treball a cobrir.
Informació i suport en tràmits sobre ajuts a la contractació.
Publicació opcional de les ofertes de feina a la nostra pàgina web.
Publicitat opcional de les ofertes a les xarxes socials.

 



OFERTES DE FEINA ACTUALITZADES CADA SETMANA
 

Des de l'Agència cada setmana publiquem l'actualització de les ofertes de feina vigents que
gestionem des de la borsa de treball. 

 

POSA'NS LA TEVA OFERTA AQUÍ

http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSi7S49hmU7BnB3v-Y4m5KvH8mK1nO-c9DWntP6war57YgjQ/viewform
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Per a més informació pots contactar amb nosaltres a: 
Tel. 972.70.44.99 
insercio@ripollesdesenvolupament.com 

 

TURISME
 
PROMOCIÓ DEL RIPOLLÈS A LES FIRES DE TURISME A
BARCELONA, RIPOLL i VIC
 

Les fires de turisme són un bon aparador promocional per donar a conèixer el conjunt de la
comarca del Ripollès; el patrimoni, la cultura, la natura, la gastronomia, les activitats i
experiències. 

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina/
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Des de Ripollès Turisme, es continua treballant de forma coordinada amb la participació i
assistència a tot un ventall de fires turístiques: 

B-Travel a Barcelona ( de l'1 al 3 d'abril )

 

 

Fira de les 40h de Ripoll ( de l'1 al 3 d'abril)

 



 

Mercat del Ram de Vic ( del 8 al 10 d'abril)

 

L'objectiu comú sempre és promocionar la comarca amb la nova marca turística, EL RIPOLLÈS,
viu la teva història al Pirineu  i atraure futurs/es visitants i mostrar l'àmplia oferta turística de la
comarca. 

 

 
PARTICIPEM A LA SEGONA SECCIÓ DEL CICLE DE JORNADES
PER A LA SOSTENIBILITAT A LES EMPRESES TURÍSTIQUES
 

El dimecres 26 d'abril des de l'àrea de turisme de l'Agència vam participar a la 2a sessió del cicle
de jornades per a la sostenibilitat a les empreses turístiques a SantPaudeSegúries. 



L'objectiu de les jornades és millorar l'acollida de visitants i fer créixer el potencial del Ripollès.

 

AULA D'HOSTALERIA DEL
RIPOLLÈS

 
ALUMNES I PROFESSORS/ES DE L'AULA D'HOSTALERIA I L'INS
ABAT OLIBA DE RIPOLL PRESENTS ALS PREMIS G!

El dijous dia 7 d’abril es celebraven a Ripoll els Premis G! de les comarques gironines. Els
guardons de turisme que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona
impulsa, organitza i celebra des de l’any 2005 de manera consecutiva. 



Les persones assistents van poder gaudir d’un còctel amb begudes i degustacions servides i
elaborades pels alumnes i professors/es del Certificat de Professionalitat d’Operacions bàsiques
de Bar i Restaurant de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès i dels cicles Formatius de l’Ins Abat Oliba de
Ripoll. 

Les degustacions ofertes van ser:

Assortit de formatge i embotits.
Sandwich de llata de vedella del Ripollès amb vinagreta de mostassa i sal d’herbes Aromik.



Canapé de carpaccio de poltre del Ripollès amb salsa tàrtara i formatge serrat d’ovella.
Platillo de llangonisseta del Ripollès amb carxofa i cigrons.
Pasta de full amb formatge, sobrassada i mel.
Coca del Ripollès.

 



Els premis es componen de tres categories: l’honorífica, la de comunicació i la de recerca.

Els Premis G! sempre han estat un esdeveniment festiu que cada any reuneix, durant la cerimònia
de lliurament, a autoritats, representants del sector turístic i mitjans de comunicació, i  que
enguany s’ha  celebrat per primera vegada en 16 anys, a Ripoll. Enhorabona a totes les persones
guardonades. 

 

SERVEI DE MENJADOR

Setmanalment podeu gaudir del menú degustació de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès, amb
Producte del Ripollès, de la mà dels i les alumnes dels cicles formatius de grau mig de Cuina i



Gastronomia; Forneria, Pastisseria i Confiteria i el superior de Direcció en Cuina de l'Ins Abat
Oliba de Ripoll. 
 

 

Podeu fer les vostres reserves, amb 24 hores d'antelació, al telèfon 972 70 44 99 o bé al correu
electrònic  aula@ripollesdesenvolupament.com 
Consultar el menú setmanalment: https://bit.ly/3jQ95Lx 

 

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS

EL PRODUCTE DEL RIPOLLÈS PRESENT A LA FIRA DE SANT
ISIDRE

El passat dissabte 30 d'abril i diumenge 1 de maig, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Consultar el menú

http://www.ripollesdesenvolupament.com/menu-aula-dhostaleria/
https://bit.ly/3jQ95Lx
http://www.ripollesdesenvolupament.com/menu-aula-dhostaleria/


va celebrar una nova edició de la Fira de Sant Isidre.  





Durant tot el cap de setmana es va poder gaudir del Producte del Ripollès. 



El dissabte amb un tast de formatges maridats amb Cervesa Minera, i al vespre amb un sopar
amb diferents tipus de carn de la marca. 







El diumenge es podia comprar producte de la mà de diferents elaboradors i també degustar el producte amb
la Food Truck La Tartana. 



La mainada va poder fer roses amb la llana de les ovelles ripolleses. 



 

ENERGIA
 
OFEREIXES SERVEIS ENERGÈTICS I DE REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA D’EDIFICIS? POSA’T EN CONTACTE AMB
NOSALTRES!
 



ATENCIÓ, ESTEM ACTUALITZANT EL DIRECTORI D’EMPRESES
DEL SECTOR ENERGÈTIC DEL RIPOLLÈS.
Si ets una empresa del Ripollès i ofereixes els següents serveis:

SERVEIS ENERGÈTICS
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Posa’t en contacte amb nosaltres!

Tel.972704499 
renovablesadr@gmail.com 

 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
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Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró, 2-4.    17500 Ripoll 
Tel. 972704499   / consorci@ripollesdesenvolupament.com 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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