
 

 

Visita del grup basc MENDINET 
Aquest mes representants del Grup d’Acció Local basc 
MENDINET han visitat diferents territoris catalans, entre els 
quals el nostre, per veure l’experiència amb el programa 
Leader. Després de conèixer la tasca de l’Associació, van 
visitar alguns dels projectes recolzats amb ajuts Leader. 
Aprofitant l’estada, també van visitar la Portalada de Ripoll. 
Més informació: www.ripollesgesbisaura.org   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUEM... LA FELICITACIÓ DE NADAL  
 

El CRD podrà atendre 330 
persones a l’atur a través dels 

programes ocupacionals 
atorgats per al 2015 

CRD INFORMA 
Butlletí de notícies mensual 

 
Núm. 14 –Desembre de 2014 

 

ACTUALITAT LA IMATGE 

LA XIFRA 

L’USUARI 
 

EL SOCI 
 

 

Mireu el vídeo: http://www.valldecamprodontv.com/node/1759?sub  
             
 

Professors/es hostaleria: cuina, 
pastisseria i serveis de restaura-
ció. Ripoll 
 
Auxiliar administratiu/va. Sant 
Joan les Fonts 
 
Mecànic/a industrial i enginyer/a 
departament qualitat. 
Ribes de Freser 
 
Cambrer/a. Molló 

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* del Consorci Ripollès Desenvolupament. PI. Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17.500 Ripoll – 972 70 44 

*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 

EL VÍDEO OFERTES 

Noves formacions i programes ocupacionals per al 2015 
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat quatre programes al CRD destinats a persones 
en situació d’atur amb l’objectiu de millorar-ne l’ocupabilitat a través d’accions formatives, d’orientació 
i d’inserció. Joves per l’ocupació: per a joves de 16 a 24 anys. Amb formacions de restaurant i bar i 
de fabricació mecànica; el Programa de Formació i Inserció - PFI: per a joves de 16 a 21 anys. 
Amb formacions de cuina i de restaurant i bar; Formació d’Oferta en Àrees Professionals 
prioritàries - FOAP: per a totes les edats. Amb formacions subjectes a certificat de professionalitat 
en cuina, pastisseria, càtering i restaurant i bar; Treball a les 7 comarques: per a totes les edats. 
Amb formació en àmbits com el comerç fresc, la neteja, el metall-mecànic.... Més informació:  
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/formacio/ 
 
 
 

 

 

 

 

Dues tècniques del CRD i Miquel Rovira, 
en representació de l’Ajuntament de 
Ripoll, van ser presents al I Fòrum Ruta 
Europea del Formatge, que va tenir lloc 
al municipi basc d’Idiazábal els dies 4 i 5 
de desembre. Allà es van posar les 
bases per crear una xarxa que, al voltant 
del formatge com a producte de qualitat i 
atractiu turístic, aglutini els territoris més 
rellevants en aquest àmbit a nivell 
d’Europa. El Ripollès compta amb sis 
reconeguts elaboradors de formatge i és 
un dels primers territoris que s’ha sumat 
a la iniciativa, lidearada des d’Idiazábal, 
a través de l’adhesió de Ripoll. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Finalització del projecte Renowa’tt que ha treballat la gestió energètica al Ripollès  
Després de dos anys de treball, aquest mes finalitza el projecte Renowa’tt. Empresa, energia i 
forest finançat en el marc d’ajuts a Projectes Innovadors del SOC. Al llarg d’aquest temps, des del 
CRD s’ha fet assessorament energètic a 12 ajuntaments del Ripollès i a algunes empreses, s’ha 
organitzat formació, s’ha donat suport a la instal·lació de calderes de biomassa públiques, s’ha fet 
una gestió forestal conjunta a més de 1.500 ha de la Vall de Camprodon, s’ha creat una plataforma 
web i s’ha realitzat càlcul de la petjada de carboni en ajuntaments i empreses. Consulteu més 
informació en l’últim butlletí del projecte:  http://ves.cat/majC  
 

 
La Formatgeria Herbacol de 
Queralbs és membre de l’Associació 
de petits elaboradors agroalimentaris 
del Ripollès, gestionada amb el suport 
del CRD. El passat 16 de desembre va 
acollir una jornada sobre elaboració de 
mató i formatges de pastor que va 
gaudir d’una bona valoració per part 
dels participants. Més informació: 
http://www.maslacasanova.es/cat/formatgeria-
casolana.html  

 
AJUNTAMENT DE 
CAMPELLES 
 
Més informació: 
http://www.campelles.cat/  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

Fa uns dies ValldeCamprodonTv 
va realitzar una entrevista amb el 
president del Consell Comarcal 
del Ripollès, de l’Associació 
Leader i del Consorci d’Espais 
d’Interès Natural, Miquel Rovira, 
per parlar del desplegament de 
la biomassa per a ús energètic 
per escalfar equipaments públics 
al Ripollès.  
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