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OCUPACIÓ
11 PERSONES A L'ATUR HAN ESTAT CONTRACTADES A TRAVÉS DEL
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
Aquest mes de maig, en el marc del Programa Treball i Formació 2022, l'Agència ha realitzat un total
d'onze contractacions de treball destinades a persones en situació d'atur, amb especial vulnerabilitat o dificultats
per accedir al mercat de treball.
Les persones participants ja han començat a realitzar diferents tasques en entitats públiques de la comarca per
un període d'un any.

Del total de persones contractades 3 realitzen tasques d'auxiliar administratiu, 4 tasques de neteja i
manteniment d'espais públics, 2 són informadors al ciutadà i 1 participant porta a terme tasques de suport a la
conducció i acompanyament a persones en situació de dependència.

11 EMPRESES S'HAN BENEFICIAT DE LES SUBVENCIONS PER A
CONTRACTAR PERSONES A L'ATUR A TRAVÉS DEL PROGRAMA PEL
TANCAMENT PERIMETRAL DEL RIPOLLÈS
11 persones del Ripollès i que estaven a l'atur van ser contractades per un període de 6 mesos a través del
Programa pel Tancament Perimetral del Ripollès.
Les empreses que s'han pogut beneficiar d'aquestes subvencions a la contractació han estat dels sectors de
l'alimentació, l'hostaleria, el turisme, l'electricitat i el sector audiovisual. D'aquestes 11 empreses, 3 estan
ubicades a Ribes de Freser, 1 a Camprodon, 1 Llanars i 6 a Ripoll.
Les persones contractades pertanyen a les següents poblacions:
2 a Campdevànol
2 a Ribes de Freser
2 a Ripoll
2 a Sant Joan de les Abadesses
1 a Sant Pau de Segúries
2 a Vilallonga de Ter
El 82% de les persones contractades continua encara a dia d'avui treballant
beneficiària transcorreguts els 6 mesos després de la finalització del període subvencionat.

a

l'empresa

DESCOBRIM LES COMPETÈNCIES I POSEM EN PRÀCTICA EL TREBALL EN

EQUIP
Des del Servei d'Orientació i Inserció Laboral de l'Agència vam estar de visita a l'Escola Joan Maragall de Ripoll
i vam descobrir les competències dels nens i nenes de 4rt.

Tots els nens i nenes van participar molt i vam descobrir moltes de les seves habilitats! També vam posar en
pràctica el treball en equip.
Agraïm molt la seva participació i la bona acollida que ens van fer!

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

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.

POSA'NS LA TEVA OFERTA AQUÍ

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.

Per a més informació pots contactar amb nosaltres a:
Tel. 972.70.44.99
insercio@ripollesdesenvolupament.com

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

FORMACIÓ
FORMACIÓ EN LÍNIA PER A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES
AUTÒNOMES
El dilluns 30 de maig tenia lloc la jornada en línia sobre la Reforma Laboral, del Programa Co-Creix de la
Diputació de Girona.
Va anar a càrrec d’Eva Ferré, advocada especialista en temes laborals i sòcia fundadora de FCP Associats
SCCL i la @Qperativa a Ripoll, cooperativa dedicada al suport de l’economia social i solidària.

UNA DOTZENA DE PERSONES S'ESTAN FORMANT EN CUINA
El dilluns 30 de maig començava el certificat de professionalitat d'Operacions Bàsiques de Cuina a l'Aula
d'Hostaleria del Ripollès.

Fins a mitjans d'estiu una dotzena de persones, que estan a l'atur, s'estan formant en cuina i tenen com a
objectiu inserir-se laboralment en el sector de la restauració, l'hostaleria o la cuina de col·lectivitats.

DESPRÉS DE L'ATURADA PER LA PANDÈMIA ARRENQUEN DE NOU ELS
CURSOS DE GRAN PÚBLIC DE L'AULA D'HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS
El dijous 26 de maig tenia lloc el primer taller de cuina obert al públic en general de l'Aula d'Hostaleria del
Ripollès, després d'un període d'aturada per la pandèmia.

En aquest primer taller es van maridar formatges catalans amb propostes atrevides de vins i caves singulars. Els
maridatge va anar a càrrec del cuiner i professor David Sanglas, que va acompanyar els tasts amb l'explicació
de projectes històrics.

PROPERES FORMACIONS. TALLERS DE CUINA 2022 DE L'AULA
D'HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS

Tornen els tallers de cuina de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès.
Un total de 4 tallers, oberts a tothom i de temàtiques ben diferents.
Per a més informació i inscripcions:
Aula d'Hostaleria del Ripollès
Polígon Industrial Els Pintors C/ Joan Miró 2-4 de Ripoll
972704499
aula@ripollesdesenvolupament.com

PROPERES JORNADES. WEB I BOTIGA EN LÍNIA

Formació en línia gratuïta
13/6/2022
De 15:00 h a 17:00 h
Per aprendre a crear una web senzilla i aplicar un plugin per fer una botiga en línia de forma fàcil. De la mà de
Jonathan García, cap de sistemes.
Per a més informació:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
972704499
aula@ripollesdesenvolupament.com

L'AGÈNCIA
EL PROJECTE VITAMINA VA PRENENT FORMA.

Al llarg d'aquest mes de maig s'han anat publicant articles i entrevistes entorn a aquest projecte de col·laboració:

"Hem de construir un enllaç entre empreses, persones i entitats públiques en pro del desenvolupament local". En el marc
del #ProjecteVitamina , hem entrevistat Paco Ramos, Director d'Estratègies de Foment de l'Ocupació de Barcelona ACtiva.

“Cap actor per si mateix no pot assegurar el desenvolupament territorial; cal la implicació dels actors privats i els públics”,
afirma Oriol Homs, expert en polítiques locals, formació professional i ocupació". #ProjecteVitamina.

“La clau per avançar és col·laborar i no competir entre entitats i territoris”.
Entrevistem Betlem Parés, Coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones i OPE Manlleu de l'Ajuntament de Manlleu, i
una de les impulsores del #ProjecteVitamina.

“Si volem fer-nos noves preguntes hem d'estar en contacte amb persones que tenen altres mirades”.
Entrevistem a Ariadna Villegas, Gerent de l'Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa i una de les impulsores
del #ProjecteVitamina.

“Formació especialitzada, condicions de seguretat i treball de qualitat és el que dignifica el sector forestal”.
Hem entrevistat Natàlia Pérez i Laura Vivet per conèixer el Centre de Formació Forestal Especialitzada, en el marc del
#ProjecteVitamina

"La gent jove busca projectes interessants, que tinguin una projecció de carrera, que siguin multiculturals on hi hagi una
bona cultura organitzacional i amb flexibilitat horària", asegura Diana Matamoros, del Campus Garrotxa #ProjecteVitamina

El 3 i 4 de juny tindrà lloc la I Trobada del #ProjecteVitamina, un exercici d'intel·ligència col·lectiva per
reflexionar, des de diferents mirades, sobre propostes concretes per impulsar el desenvolupament local al nostre
territori.

Els dies 3 i 4 de juny et convidem a participar a la I Trobada del Projecte Vitamina, un exercici d’intel·ligència
col·lectiva per continuar reflexionant, des de diferents mirades, sobre propostes concretes per afavorir l’accés i el
manteniment de l’ocupació, potenciar la formació i qualificació professional i impulsar el desenvolupament local als cinc
territoris que conformen aquesta aliança de col·laboració publico-privada: Manlleu i àmbit territorial, Vall del Ges, Orís i
Bisaura, el Moianès, la Garrotxa i el Ripollès.

EMPRESA I EMPRENEDORIA
DESPATX LLIURE AL VIVER DEL CENTRE D'EMPRESES DEL RIPOLLÈS

En aquests moments hi ha un despatx lliure de 28,45 m2 al viver del Centre d'Empreses del Ripollès.

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

a emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com

PERSONES EMPRENEDORES
Hem continuat acompanyant a persones emprenedores :

projecte,

podeu

contactar

amb

l'Agència

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

TURISME
PROMOCIÓ DEL RIPOLLÈS AL MERCAT D'ESCAPADES A BARCELONA
"EL RIPOLLÈS, viu la teva història al Pirineu" al Mercat d'Escapades de Barcelona.
Les fires de turisme són un bon aparador promocional per donar a conèixer el conjunt de la comarca del
Ripollès. Apropen el patrimoni, la cultura, la natura, la gastronomia, les activitats i les experiències a les
persones visitants.

El cap de setmana del 27, 28 i 29 de maig "Ripollès Turisme" va estar present a la sisena edició del Mercat
d'Escapades a Barcelona.

L'objectiu era promocionar la comarca amb la nova marca turística, atraure futurs visitants i mostrar-los l'àmplia
oferta turística que ofereix la nostra comarca.
Des del Ripollès s'hi van oferir diversos premis amb el joc de la Ruleta del Grand Tour de Catalunya organitzat
en el marc d'aquesta fira.

REUNIÓ DE TÈCNICS/QUES COMARCALS DE TURISME A MOLLÓ
El dijous 26 de maig els tècnics/ques comarcals "Ripollès Turisme" es van reunir a Can Pastoret de Molló, en la
que era la segona reunió d'aquest any 2022.
Les

reunions

es

realitzen

trimestralment

de

forma

itinerant

per

tota

la

comarca

i

l'objectiu

és treballar conjuntament en l'impuls de projectes turístics, posicionant i promocionant el Turisme al Ripollès.
Tot l'equip de tècnics/que agraeixen a la família de Can Pastoret l'excel·lent acollida i la presentació de la
proposta ecoturística que ofereixen des de la seva explotació.

AULA D'HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS
ALUMNES I PROFESSORS/ES DE L’AULA D’HOSTALERIA I L’INS ABAT
OLIBA PARTICIPEN, JUNTAMENT AMB EL GRUP DE CUINA DE MUNTANYA
DEL RIPOLLÈS, AL GASTROPIRINEUS 2022
El dilluns dia 2 de maig els alumnes de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès, que han cursat els cicles formatius de
cuina de l’Institut Abat Oliba de Ripoll, van participar al Gastropirineus 2022, que enguany s'ha celebrat a Vall de
Núria.

Gastropirineus són les jornades professionals de gastronomia de la cuina dels Pirineus, que van néixer l’any
2016 amb l’objectiu de donar a conèixer la cuina i els productes de muntanya.

Aquest any s'han celebrat a l’Hotel de Vall de Núria i han posat en valor la cuina tradicional i autòctona dels
Pirineus, els productes de les comarques de muntanya, així com també han valoritzat a tots els seus/ves cuiners
i cuineres que elaboren i mantenen viu aquest patrimoni gastronòmic.

Alumnes i professors/es de l’Aula d’Hostaleria i l’Ins Abat Oliba han col·laborat amb el grup de Cuina de
Muntanya del Ripollès, elaborant el menú del sopar dels assistents al Gastropirineus.
Concretament els/les alumnes van elaborat un aperitiu de “Comtessa de brandada de bacallà amb poma i saüc”
i els “Petits Fours”.

Agraïm a l’organització del Gastropirineus la seva confiança a l’Aula d’Hostaleria i també a l’Hotel Vall de Núria
per permetre utilitzar les seves instal·lacions per a l’elaboració del sopar.

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS i
ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES
BISAURA
S'IMPULSEN TALLERS A LES ESCOLES DEL RIPOLLÈS PER DONAR
VALOR A LA LLANA

Cada any pels volts de la primavera o estiu s'esquilen les ovelles per al seu benestar i se n'obté la llana.
Antigament el cost per extreure-la era molt baix i els diners es feien amb la venda de la llana extreta. Però
actualment no hi ha sortida perquè ara és al revés, el cost per esquilar és més alt que el de venda. Per tant, un
producte tan bo com la llana queda abandonat, sobretot després de la pandèmia, ja que les empreses que la
compraven ho han deixat de fer.
Arribats a aquest punt és quan els pastors de l'Associació Producte del Ripollès han decidit buscar una solució
d'urgència. A través del projecte "Del Ramat a l'Escola" de l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura han ideat
realitzar tallers a les escoles, mentre no apareixen empreses interessades en la llana i donar a conèixer el valor
d'aquest producte.
A escala comarcal, les explotacions ramaderes associades van acumular un total de 7 tones de llana ripollesa
entre el 2020 i 2021 i enguany n'han recollit unes 4 tones. Un cop netejada la llana, s'han quedat amb un volum
de 3,5 tones, de les quals uns 600 kg s'han destinat a aquests tallers i la resta s'ha venut a una empresa
d'Alacant.

En els tallers s'ensenya als/les alumnes la tècnica d'enfeltrar llana amb l'ajuda d'aigua i sabó i el fregadís de les
mans. Llavors es poden elaborar flors decoratives, joies, etc.

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
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