CRD INFORMA
Butlletí de notícies mensual
Núm. 26 – Desembre de 2015

ACTUALITAT

LES IMATGES

Noves formacions i programes ocupacionals per al 2016. El Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) ha atorgat varis 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: destinat a 25 joves d’entre 16 i 25 anys
que tinguin o que no tinguin l’ESO i estiguin registrats prèviament a Garantia Juvenil.
Amb formacions de restaurant i bar i de treballs forestals. El Programa de Formació i
Inserció - PFI: per a joves de 16 a 21 anys, inscrits també a Garantia Juvenil i que no
tinguin l’ESO. Amb formacions de cuina i de restaurant i bar. Fem ocupació per joves
adreçat a 10 joves de fins a 29 anys amb una qualificació mitjana (ESO, Cicle Formatiu
de Grau Mitjà i/o Batxillerat) per inserir-se durant 6 mesos en diferents sectors i realitzar
una formació relacionada amb el lloc de treball. Treball a les 7 comarques: per a totes
les edats. Amb formació en àmbits com carnisseria, peixateria, anglès turístic, neteja,
magatzem.... + info a: http://goo.gl/Y6ZB2i
El Ripollès, la Vall del Ges i el Bisaura han rebut més de 4,3M
d'euros en ajudes Leader durant el període 2007-2013. L’Associació
ha gestionat 107 projectes amb un ajut total de 4.335.824€, que representa una inversió de 15.011.948€ i la creació de 137 llocs de treball directes. Durant el
proper mes de gener es preveu que s'obri la primera convocatòria d'ajudes Leader del
nou període 2014-2020, per inversions destinades a la creació, millora o ampliació
d'empreses.
PIRINNOWA’TT: Empresa, Energia i Gestió Forestal. El nou projecte que s’iniciarà
aquest 2016, en col·laboració amb els Consells Comarcals de l’Alt Urgell i de la
Cerdanya, per assessorar les entitats públiques i empreses del territori en gestió
energètica, forestal, producció de biomassa i crear una xarxa de cooperació entre els
diferents agents vinculats al món de l’energia dels territoris de l’àmbit del projecte.

El 3 de desembre es presentava, a
la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll,
el Calendari 2016 de la Fundació
MAP. Enguany ha estat realitzat en
col·laboració amb la marca de
garantia Producte del Ripollès. Hi
han
participat
les
diferents
associacions
de
productors
i
elaboradors de la nostra comarca i
els diferents col·lectius de cuines.

DESTAQUEM... el nostre desig d’unes Bones Festes!

El 4 de desembre l’àrea d’inserció
laboral del CRD va visitar l’Agència
de Desenvolupament del Berguedà
per a un intercanvi d’experiències i
metodologies de treball, així com
també conèixer com operen sobre el
territori i establir lligams per a futures
cooperacions.

LA XIFRA
107 persones
emprenedores han estat
Un total de

assessorats al Consorci a través del
Catalunya Emprèn.

FORMACIÓ

OFERTES

EL SOCI
.Títol oficial de Formació Professional de Grau
Superior en Direcció de Cuina. Matrícula
oberta de desembre 2015 a gener 2016. +info a:
www.insabatoliba.cat
. Jornada Com elaborar el pla d’empresa i el
de viabilitat. Mes de gener, data a concretar, a
les Càpsules d’Emprenedoria, de 9:30 a 13:30h.
+info a empresa@ripollesdesenvolupament.com
i al 972.70.22.09

Assessor/a
en
normativa
sanitària alimentària. Ripollès.
Administriu/va. Ripoll.
Oficial 1a mecànic. Sant Joan
de les Abadesses.
Més ofertes a:
http://goo.gl/1o4EsC

Més informació:
www.ccripolles.cat

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 99
*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.

