
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

41 empreses han sol·licitat 
un ajut Leader a la 
convocatòria 2016 

ADR INFORMA 
Butlletí de notícies mensual 

 
Núm. 31 – Maig de 2016 

 

ACTUALITAT  LA IMATGE 

ELS SOCIS 
 Auxiliar de geriatria. Ripoll. 

 

Auxiliar de cuina. Vilallonga de Ter. 
 

Cuiner/a. Campelles. 
 

Parella per restaurant. Beget 
 
Més ofertes a: http://goo.gl/1o4EsC   
 
 
 
 
 
 

Més informació a www.ripollesdesenvolupament.com o a premsa@ripolles.cat – Busca’ns també a Facebook, Twitter i Instagram 

És un producte creat pel Servei de Comunicació* de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. PI. Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17.500 Ripoll – 972 70 44 99 

 

FORMACIÓ OFERTES 

 

 
 

Imatge de l’estand promocional del 
Ripollès a la secció de cultura del 
Mercat d’Escapades a Barcelona, del 6 
al 8 de maig. La Vall de Camprodon, la 
Vall de Ribes i el Baix Ripollès s’han 
donat a conèixer a unes 500 persones 
a la 2a edició d’aquesta fira, un recinte 
firal a l’aire lliure ubicat a l’Arc de 
Triomf. Ha servit per  apropar als 
turistes els paquets turístics de Terra 
de Comtes i Abats, els nous fulletons 
de Producte del Ripollès i senderisme. 
El  Museu Etnogràfic de Ripoll ha ofert 
2 tallers: “Fem un xai” i “Fes de monjo 
copista”.  
 

*Aquesta actuació està subvencionada pel servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Fons Social Europeu i pel Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

 

  
 

. Manipulador/a d’aliments.  Dimarts 14 de juny 
de 2016 de 16:30 a 18:30 h a Ripoll. Organitza 
Associació d’Hostaleria del Ripollès.  + info i/o 
inscripcions al 972704499 i a: 
mmauri@ripollesdesenvolupament.com   
 

. Formació per a persones a l’atur +info a 
http://goo.gl/Y6ZB2i    i al 972.70.22.09   

 
 
 

 
 

DESTAQUEM... la nova web d’Itinerànnia, la setmana BIO i el 100% 
d’ocupabilitat a càpsules 

 

L’USUARI/ÀRIA 
 

 
 

A la foto Joel Blàzquez  Parramon, veí 
de Bruguera, de 29 anys, cuiner  i 
emprenedor. Ha continuat amb el 
negoci familiar, l’Hostal Moliné, 
assessorat pel nostre servei 
d’acompanyament i gestió empresarial 
de l’Agència. En Joel ha demanat 
també un ajut Leader en la 
concovatòria 2016. 

http://www.itinerannia.net/ Nova web d’Itinerànnia. 
La xarxa de senders entre les comarques del Ripollès, 
la Garrotxa i l'Alt Empordà, disposa d’una nova web 
en 4 idiomes, més atractiva, intuïtiva i amb tecnologia 
responsive per adaptar-se a tot tipus  de  dispositius 
mòbils. Més de 50 itineraris ja creats, fotografies, fu- 

LA XIFRA 
 

Joves formats en hostaleria ja estan fent pràctiques. 
Aquest mes de maig ha finalitzat la formació d’Operacions 
bàsiques de restaurant i bar dels joves participants al 
programa Joves per l’Ocupació. Tots són joves d’entre 16 i 
25, amb o sense ESO i que es troben en procés de recerca 
de feina. Van començar 14 joves, dels quals 3 es van donar 
de baixa per haver trobat feina. Dels 11 joves restants 
formats en hostaleria, 7 ja han començat les pràctiques en 
diferents hotels i restaurants del Ripollès, Osona i Garrotxa. 
Es preveu que en breu iniciïn les pràctiques més joves. 
 

El 26 de maig es reunia la Taula de treball en formació 
professional inicial, constituïda pels centres 
d'ensenyament secundari, regidors/es de diversos 
municipis, l'àrea de Joventut del CCR i la Consellera de la 
subàrea d'Ensenyament del CCR. S’hi donava a conèixer  
 
 
 

L’Agència ha participat a la Setmana Bio. El Ripollès 
ha acollit dues activitats organitzades per l’Agència i 
l’Aula d’Hostaleria del Ripollès. Una jornada de “Costos 
de producció ecològica i producció convencional. Com 
cal repercutir-ho en el preu de l'aliment” a Vallfogona de 
Ripollès, que va finalitzar amb una visita a l’obrador i 
l’agrobotiga del Mas Pinós de Vallfogona, explotació 
ramadera en conversió a l’ecològic.  
 
 
 

lletons informatius per descarregar, rutes en format .gpx, l'enllaç a Wikiloc , creació de 
rutes a mida. Amb un apartat de “Vacances a Peu” de viatges organitzats de senderisme, 
que inclouen l'allotjament, els restaurants, les rutes i el transport d'equipatges, a un preu 
tancat. I es complementa amb un llistat d'allotjaments de Turisme Rural, notícies, mapes 
cartogràfics, consells, la xarxa a Google Earth i informació sobre l'APP d'Itinerànnia. 

       

   
 

Més informació: 
http://www.uniopagesos.cat/  

 

 

100% d’ocupabilitat  a les càpsules d’emprenedoria. 
L’Agència disposa del Centre d’Empreses del Ripollès 
que acull 2 tipologies d’espais per a emprenedors/es: les 
càpsules d’emprenedoria i les naus del viver d’empreses. 
Actualment hi ha només disponibilitat d’una nau a Niubó 
de 500m2 ubicada a Campdevànol al polígon Pla de 
Niubó  i les càpsules d’emprenedoria estan ocupades en 
la seva totalitat. 
 

 

 

 

El proper 8 de juny finalitzen la formació de Treballs 
Forestals l’altre grup de joves participants al programa 
Joves per l’Ocupació i alguns d’ells també realitzaran 
pràctiques en empresa forestal real. 
 

 
el projecte Empresa Jove Europea que vol fomentar la cultura emprenedora en els 
centres d'ensenyament. Aquest projecte ja està en marxa a diverses poblacions de la 
demarcació de Girona i des de l'Agència es vol que també es faci extensiu als centres de la 
comarca que s'hi vulguin acollir voluntàriament.  
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