
 

 

21 sol·licituds a la convocatòria Leader 2013  
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ha rebut 21 sol·licituds, 6 
de la Vall de Ges i el Bisaura i 15 del Ripollès, per entrar a la 
convocatòria d’ajuts del 2013, tancada el 22 de febrer. Són 
peticions per part de 5 microempreses, 8 empreses d’agroalimentari 
i 8 del sector turístic per a la creació, millora o ampliació de negoci, 
que sumen una inversió total de 1.869.550 euros. El pressupost de 
la convocatòria actual és de 450.000 euros. Cada projecte pot 
obtenir fins a un 35-40% d’ajut. 
 
Èxit de la jornada sobre el xai i del Dijous Gras 
60 persones van participar a la jornada tècnica sobre noves 
tendències en l’especejament i la cuina del xai, el 10 de febrer, a 
l’Aula d’Hostaleria del Ripollès. Formació que va donar el tret de 
sortida a la campanya del xai i el cabrit del Ripollès  a 46 
restaurants de la comarca, que acabarà el 21 d’abril. D’altra banda, 
el 27 de febrer uns 220 nens i nenes de Ripoll van participar al taller 
d’elaboració de llangonissetes i botifarra d’ou organitzat en motiu 
del Dijous Gras  per l’Associació de Carnissers i Xarcuters del 
Ripollès a la plaça Sant Eudald. Una celebració que es va cloure 
amb un sopar a l’Aula d’Hostaleria amb uns 30 comensals.  

DESTAQUEM... ALGUNES DADES DEL CRD DEL 2013  
 

 
Els dies 5 i 6 de febrer, el Ripollès va 
acollir part del Blogtrip #InPyrenees 
organitzat pel Patronat de Turisme 
Costa Brava Pirineu de Girona, amb la 
participació de 5 dels blocaires més 
influents en l’àmbit de viatges. Van 
visitar Vall de Núria, Ribes de Freser, 
Vallter 2000, Setcases i Camprodon. 
Els seus comentaris a les xarxes 
socials van generar gairebé 16 milions 
d’impressions. 

159 persones han trobat feina 
a través dels programes 

d’inserció del CRD durant el 
2013  
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ACTUALITAT LA IMATGE 

LA XIFRA 

L’USUARI 
 

 
L’hotel restaurant Calitxó de Molló 
és una de les empreses que ha 
acollit usuaris del programa 
ocupacional Aturats de llarga 
durada, que finalitza el proper març. 
En concret, ha tingut dos usuaris en 
pràctiques i un amb contracte 
laboral de 6 mesos. 

 
EL SOCI 

  

   
 

Més informació:  
www.ripoll.cat   

 
 

376 persones ateses, que han passat pel dispositiu del 
Treball a les 7 comarques i pels programes Aturats de llarga 
durada, Joves per a l’Ocupació i PQPI. 325 persones  han 
completat tot l’itinerari/programa. 
 
618 persones han participat en cursos formatius:  

282 en formació contínua (jornades, tallers, etc.). 
336 en formació ocupacional i cicles formatius. 

 
95 convenis de pràctiques no laborals realitzats, 154 
ofertes laborals gestionades i 328 empreses prospec-
tades . 
 
159 persones usuàries han trobat feina. Grau d’inse rció 
laboral de les persones que han completat itineraris i/o 
programes (325): 54,6%. 
 

60 emprenedors assessorats i 7 espais per a emprene -
dors llogats al Centre d’Empreses del Ripollès. 
 
+ informació : apartat El Consorci  – Pla d’acció i memòries d’activitat  del web 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Dilluns 10 de març: inici de la formació 
professionalitzadora del programa Joves per a 
l’Ocupació:   
- Aprofitaments forestals. Al Centre de Formació Forestal 
especialitzada La Solana de Montesquiu. 
- Operacions bàsiques de restaurant i bar, a l’Aula 
d’Hostaleria del Ripollès. 
 
Més informació : 
www.ripollesdesenvolupament.com  

Auxiliar administratiu/va 
Baix Ripollès 
 
Auxiliar de perruqueria 
Vall de Camprodon 
 
Recepcionista d’hotel 
Vall de Camprodon 
 
Borsa de cuiners/es 
 
Més informació  
www.ripollesdesenvolupament.com 
 

Més informació a www.ripollesdesenvolupament.com o a premsa@ripolles.cat  - Segueix-nos també per Facebook , Twitter  i Instagram  

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

 

 

FORMACIÓ BORSA 

 

 
*Aquesta actuació forma part del projecte "Treball a les 7 comarques" i està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu 

 

 
 

 

 


