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ACTUALITAT

LA IMATGE

Es constitueixen les Taules de Turisme i Agroalimentària del Ripollès proposades
per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.
Taula
de
Turisme
del
Ripollès. L’objectiu de la taula
és tenir una visió compartida i
conjunta amb tots els agents
del territori, a partir de la
coordinació,
participació,
definició dels plans d’acció
comarcals i de les estratègies.
Així com també detectar noves necessitats i promoure “noves propostes”, fer un
seguiment, revisió i priorització de les accions definides al Pla d’acció i que situï totes les
parts implicades en un nivell d’igualtat. Es pretén que la taula estigui formada per diferents
àmbits del sector públic i privat, amb coneixement i experiència en l'àmbit de treball,
complementaris entre ells i que representin la Vall de Camprodon, la Vall de Ribes, el Baix
Ripollès i la diversificació de l’oferta turística. Es realitzaran trobades de forma periòdica,
d’una forma bimensual o segons les necessitats de les accions/projectes. Si no és possible
participar a la Taula, es convocarà el Fòrum de Turisme del Ripollès, espai informatiu
obert a tothom, on es donarà compte de les estratègies i accions previstes.
Taula Agroalimentària del Ripollès. Els
objectius d’aquesta Taula són la coordinació,
participació i definició dels plans d’acció
comarcals i de les estratègies en l’àmbit
agroalimentari. Amb la taula es volen detectar
noves necessitats, promoure noves propostes i
transmetre informació i coneixement. Així com
també el seguiment, la revisió i la priorització de
les accions definides al Pla d’acció de l’Agència
de Desenvolupament del Ripollès i situar totes les parts implicades en un mateix nivell
d’igualtat. Hi ha representants de l’àmbit privat i públic, amb coneixement i experiència en
aquest sector, complementaris entre ells i que representen la diversitat del territori i la
diversitat del sector i dels productes agroalimentaris. En cas de no poder participar en la
Taula, també es podrà participar al Fòrum Agroalimentari del Ripollès.

DESTAQUEM... el nou fulletó de senderisme pel Ripollès
Nou fulletó de senderisme pel Ripollès,
Pirineu de Girona. Fulletó a doble cara, en
quatre idiomes, que mostra tot el que es pot fer
en senderisme a la comarca, complementant-se
amb d’altres mapes cartogràfics i/o informació a
les webs que s’esmenten en el mateix fulletó.
Infinitat de propostes, des de travesses o ascensions a alta muntanya, a senders de poca dificultat més pensats per al turisme familiar que
visita el Ripollès. També s’hi ha incorporat el nou Parc Natural de les Capçaleres del Ter i
del Freser. En el fulletó hi trobem tota la xarxa de senders ITINERANNIA senyalitzada al
seu pas pel Ripollès, així com 21 itineraris circulars que transcorren sobre la mateixa xarxa
de senders pels 19 pobles de la comarca. Hi ha marcats els GR’s i diverses travesses per
etapes. També hi trobem la descripció d’ITINERANNIA i la seva senyalització, un apartat a
www.itinerannia.net que et permet crear, baixar el track i compartir les teves pròpies rutes
fetes a mida i també et pots descarregar APP Itinerannia amb el codi QR. Tot es
complementa amb un recull de les principals travesses per etapes al seu pas pel Ripollès i
altres propostes de senderisme de les webs dels 19 ajuntaments de la comarca.

FORMACIÓ
. Cocteleria. 20 h, els dijous del 5 de maig al 6
de juny de 2016. A l’Aula d’Hostaleria del
Ripollès.
+ info al 972704499 i a:
mmauri@ripollesdesenvolupament.com
i
aula@ripollesdesenvolupament.com
. Formació per a persones a l’atur +info a
http://goo.gl/Y6ZB2i i al 972.70.22.09

OFERTES

A la fotografia els prop de 30
estudiants de geografia de la
Universitat de Girona que han visitat
l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès aquest mes d’abril. Amb la
seva visita han volgut conèixer el
funcionament de l’Agència i dels
diferents ens que es troben sota el seu
paraigües. Se’ls han presentat els
projectes de l’Agència, els de
l’Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura i els del Consorci d’Espais
d’Interès Natural del Ripollès i com es
coordinen i es vinculen entre sí.

LA XIFRA
Més de 100 persones (73 del
Baix Ripollès, 20 de la Vall
de Ribes i 13 de la Vall de
Camprodon) orientades per a
la recerca de feina durant el 1r
trimestre del 2016.

L’USUARI/ÀRIA

A la foto Sergi Fernández, veí de
Ripoll, de 38 anys i emprenedor
assessorat a través del servei
d’acompanyament a la creació
d’empreses. Aquest mes d’abril obre
la seva botiga, Zona Outlet sport,
d’equipament i roba esportiva outlet,
fent realitat la seva idea de negoci.

ELS SOCIS

Ajudant de carnisseria. Ripoll.
Cuiner/a. Campdevànol.
Cambrer/a d’estiu. Molló.
Parella per restaurant. Beget
Més ofertes a: http://goo.gl/1o4EsC

Més informació:
www.ccoo.cat/girona
www.ugt.cat
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