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FORMACIÓ I OCUPACIÓ
UNA DESENA DE PERSONES A
OPERARIS DEL METALL MECÀNIC

L'ATUR

S'ESTAN

CAPACITANT

COM

A

Aquest mes de setembre hem iniciat la capacitació d'Operari/ària del metall mecànic, a través del Dispositiu d'Orientació
Sociolaboral del Programa Treball a les 7 comarques.

Es tracta d'una formació teoricopràctica de 185 hores de durada que es realitza a Fundació Eduard Soler a Ripoll.

El curs es realitza de dilluns a divendres de 8h a 14h i s'allargarà fins el proper 24 d'octubre.
Als alumnes assistents se'ls imparteix el següent temari:
Interpretació de plànols
Metrologia bàsica
Calibres
Torn convencional
Rectificat pla
Fresadora convencional
Plegadora
Punxonadora
Premses excèntriques i hidràuliques
Matrius progressives i transfer
Manteniment preventiu i correctiu de maquinària
Electricitat i manteniment elèctric
Soldadura Mig Mag

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.

A

L'AGOST

VA

FINALITZAR

EL

CERTIFICAT

DE

PROFESSIONALITAT

D'OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA.
Un total de 10 persones finalitzaven a mitjans d'agost la Formació en Certificat de Professionalitat d'Operacions Bàsiques de
Cuina de 390 hores, realitzada en el marc del programa del SOC Formació Oferta en Àrees Prioritàries 2021 ( FOAP).

Aquesta formació ha constat de 3 mòduls:
Operacions bàsiques de cuina.
Formació complementària en Riscs Laborals I formació i Orientació laboral.
Un mòdul de pràctiques professionals no laborals en empresa.

A les fotos podem veure la sortida que van realitzar els alumnes al Mercat de Sant Antoni de Barcelona.

PROPERA FORMACIÓ. CURS DE NETEJA INTEGRAL

Busques una formació que t'ajudi a trobar feina?

CURS DE NETEJA INTEGRAL
Per a persones inscrites a l'Oficina de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades o bé com a demandants de millora
d'ocupació.
60 hores teoricopràctiques
Del 9 al 26 d'octubre
De dilluns a divendres de 9h a 14h.
A les instal·lacions de la l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, al Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró, 2-4 de
Ripoll
Organitza: Agència de Desenvolupament del Ripollès
Imparteix la formació: Xavier Fabregó de NeriNet
Contingut del curs:
Productes, utensilis i material de neteja.
Neteja de superfícies i mobiliari en indústries i locals.
Neteja de façanes.
Neteja de vidres.
Neteja, tractament i desinfecció de teixits i tapisseries.
Neteja i adequació de cases, hotels i establiments turístics.
Neteja en cuines, pastisseries i obradors carnis.
Neteja de xemeneies i comunitats.
Riscs Laborals.

PROGRAMA TREBALL A LES 7 COMARQUES. DISPOSITIU D'ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL.
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.
Per a més informació i inscripcions podeu dirigir-vos a:
Servei d'Orientació i Inserció Laboral
Agència de Desenvolupament del Ripollès
972704499
insercio@ripollesdesenvolupament.com

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

ENERGIA
ES CONSOLIDA L'OFICINA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA DEL RIPOLLÈS AMB LA
PUBLICACIÓ DEL SEU PLA DE SERVEIS.

Aquest Pla de Serveis està orientat a la ciutadania, les empreses i les entitats locals
Aquest mes de setembre s’ha publicat el Pla de Serveis de l’Oficina de Transició Energètica del Ripollès. Aquest pla vol servir
d’impuls per a la transició i l’eficiència energètica a la comarca amb la fi d’aconseguir un model de generació d’energia
renovable distribuït, just, eficient i participat per la ciutadania.
L’oficina s’estableix amb la voluntat de potenciar projectes, tant en l’àmbit públic com en el privat, d’acompanyar als
ajuntaments en polítiques energètiques municipals i d’assessorar a ens públics, ciutadans i empreses en la implementació
d’energies renovables i l’establiment de mesures d’estalvi i eficiència energètica.
D’entre els objectius també destaquen el de facilitar la feina d’administracions, particulars i empreses en aquests àmbits i
coordinar i dinamitzar diferents sectors de l’economia local promocionant projectes d’energies renovables, eficiència
energètica, rehabilitació energètica i mobilitat sostenible, tenint en compte les particularitats del territori.
L’impuls de la mateixa prové de la col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, el Consell Comarcal del
Ripollès, el Servei d’Ocupació de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Institut Català de l’Energia.
A la web de l’Agència ja es pot consultar el seu Pla de Serveis, dirigit a ens locals, empreses i ciutadania. Entre les accions
més rellevants hi podem trobar la revisió i control de factures, la gestió de dades i consums, l'acompanyament en anàlisi de la
viabilitat d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i biomassa, el suport en la tramitació d’ajuts en matèria energètica
(renovables, rehabilitació energètica, mobilitat elèctrica...), l'impuls d’autoconsums compartits i comunitats energètiques en
zones d’activitat econòmica, l'assessorament en viabilitat de compra de vehicle elèctrics...
Per sol·licitar qualsevol d’aquests serveis, només cal posar-se en contacte amb el servei, ubicat a l’Agència de
Desenvolupament del Ripolles.
CONSULTAR L'OFICINA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA DEL RIPOLLÈS

VISITA A PROJECTES ENERGÈTICS PIONERS AL PAÍS VALENCIÀ

Els dies 20 i 21 de setembre el personal tècnic de l’Oficina de Transició Energètica del Ripollès, juntament amb l'equip
LEADER del projecte ENFOCC del Ripollès Ges Bisaura i de la Catalunya Central, van visitar tres experiències pioneres al
País Valencià en matèria de comunitats energètiques, autoconsum compatit i xarxes de calor.

El dia 20 van anar a Picassent a veure una experiència pilot en agrivoltaica, tant en exterior (plantes i fruits tropicals) com en

interior (bolets). També es va visitar Canet d’en Berenguer per conèixer la seva comunitat energètica i com des de l’ajuntament
s’està impulsant l’autoconsum compartit entre els veïns del municipi.

El dia 21 la visita va continuar a Portell de Morella, municipi que té la majoria de veïns connectats a la xarxa de calor
municipal. Actualment estan treballant per compartir l’energia solar d’un petit parc solar que han instal·lat al municipi.
L‘objectiu d’aquestes visites ha estat agafar coneixement per poder replicar al Ripollès alguna de les experiències.

TURISME
4a EDICIÓ DEL RIPOLLÈS DISCOVERY WALKING

30 de setembre, 1 i 2 d'octubre de 2022
Arriba la 4a edició del festival de senderisme Ripollès Discovery Walking, un dels dotze festivals que es celebren per tot el
Pirineu Català. S’organitza des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, amb el suport de la Xarxa de Senders
Itinerànnia i el Consell Comarcal del Ripollès en el marc de Ripollès Turisme.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Festival de senderisme dels Pirineus, un projecte de cooperació territorial nascut en
l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran i que celebra ja la setena edició. Les comarques que formem part de la xarxa de senders
Itinerànnia (Ripollès-Garrotxa-Alt Empordà) és el quart any consecutiu que hi participen.
El Ripolles Discovery Walking té lloc a la tardor, quan els boscos del Ripollès esclaten de colors taronges i vermells. Enguany
el programa ofereix un total de 12 rutes a la natura per tota la comarca:
Sopar entre cérvols i gaudir de l'espectacle sonor de les seves brames.
Curiositats de la vila de Ripoll.
Nòrdic walking.
Ascensió al Taga.
Circuit d’orientació i excursió als 7 gorgs.
Excursió "Batega el Bac" a Planoles.
Ferro i aigua, la petja del passat de Campdevànol.
Fugits! Experiència emocional de creuar la frontera de forma furtiva.
El despertar dels animals a Toses.
Descoberta del patrimoni militar a Camprodon.
Boscos i gorgs al Torrent de la Masica.
Excursió vertical. Ferrada de la Creu.

CONSULTA TOTES LES ACTIVITATS PROGRAMADES I LA SEVA DISPONIBILITAT

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS

CAP DE SETMANA FORMATGER A RIPOLL AMB A LA FIRA EUROPEA DEL
FORMATGE

El cap de setmana del 24 i 25 de setembre ha tingut lloc a Ripoll una nova edició de la Fira Europea del Formatge. Es
tracta d’un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de Ripoll amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès, l’associació Producte del Ripollès i l’Associació Ruta Europea del Queso. La ubicació del Mercat del Formatge ha
estat a la plaça de l’Ajuntament, on s'hi han desenvolupat activitats diverses, juntament amb l'Església de Sant Pere.

Entre els dos dies s'han venut fins a 810 tiquets dels tasts populars. Això significa que es van posar uns 5.000 pinxos,
uns 100 kg de formatge.

Pel que fa als tasts ‘prèmium’, es van fer fins a 116 degustacions entre el vermut formatger i els maridatges guiats amb vi el
dissabte i amb cervesa el diumenge. Això equival a uns 28 kg de formatges.

I segons els productors, als estands es van vendre aproximadament uns 780/800 kg, el que fa que en total s’arribessin a
vendre uns 1.000 kg de formatge en tota la fira.
A través de l'Associació Producte del Ripollès s'ha coordinat als formatgers de la marca i s'ha fet d'enllaç amb els de
l'associació de la Ruta del Queso.

TALLER PARTICIPATIU PER A L'APROFITAMENT DE LA LLANA
En el marc de la Festa de Sant Gil, Vall de Núria va organitzar la celebració del patró dels pastors. Un dels actes va ser una
xerrada, demostració i taller participatiu de l'aprofitament de la llana.

En Miquel Casas, representant dels pastors a l'Associació Producte del Ripollès, va explicar la problemàtica actual per a l'ús
de la llana i com, a través de l'associació, els pastors l'han pogut vendre. El taller, pensat per a nens i nenes, apropa aquest
producte als més joves de casa i la treballen. En aquest cas, van fer uns braçalets de llana d'ovella ripollesa.

EMPRESA I EMPRENEDORIA
PERSONES EMPRENEDORES ASSESSORADES
Aquest mes d'agost i setembre destaquem les següents persones emprenedores :

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

REEMPRESA

La nostra tècnica d'emprenedoria, la Lourdes Martínez, ens explica què és Reempresa , el servei d'acompanyament en els traspassos de
negoci

TRASPASSOS DE NEGOCI
Aquest mes de setembre us destaquem el següent traspàs de negoci: :

Si teniu un negoci en traspàs o voleu agafar el relleu d'un negoci, podeu contactar amb el servei d'assessorament a l'empresa
i l'emprenedoria de l'Agència:

Tel. 972704499
emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

CONSULTAR ELS TRASPASSOS ACTUALS

EN AQUESTS MOMENTS HI HA UN DESPATX DOBLE I UNA NAU LLIURES AL VIVER
DEL CENTRE D'EMPRESES DEL RIPOLLÈS
En aquests moments, en el viver del Centre d'Empreses del Ripollès, hi ha lliures un despatx doble de 28,45 m2 i una nau de
100 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.

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 teniu necessitat d'espai per a desenvolupar la vostra idea de negoci podeu contactar amb nosaltres aquí a l'Agència

a emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com o bé al telèfon 972704499.

PREMIS PROJECTA'T
Empresaris i empresàries voleu fer créixer el vostre negoci però necessiteu orientació? Participeu en els Premis Projectat de la
Diputació de Girona i gaudireu d’un acompanyament personalitzat!
Més informació https://cocreix.ddgi.cat/web/premis-projectat/

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

AULA D'HOSTALERIA
Torna el servei de menjador de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès. Aquí us deixem el menú per als propers dies:

Fotos de capçalera i peu de pàgina de Pixabay
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