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ACTUALITAT

LA IMATGE

Ampliació de les calderes del projecte BM-RURAL
Aquest mes, el president de l’Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura, Miquel Rovira, ha signat a Madrid l’ampliació de contracte
amb el MAGRAMA per la compra d’emissions de carboni no
generades a qui instal·li calderes de biomassa a les zones rurals de
Catalunya, en el marc del projecte CLIMA. Durant el 2014 es van
certificar les emissions no emeses de 9 calderes, amb un estalvi de
2
699 tones de CO a l’atmosfera, fet que ha suposat una aportació
econòmica de 4.965 euros als propietaris de calderes.
Jornada de cloenda del Leader – període 2007-2013
La jornada tindrà lloc el proper 17 de març, de 9.30 a 13h, al Castell de
Montesquiu i hi assistiran els promotors del territori que han rebut un
ajut econòmic al llarg del període per a la creació, ampliació i/o millora
d’activitats, així com representants del Departament d’Agricultura. S’hi
presentaran els resultats del període i el nou Programa de
Desenvolupament Rural 2014-2010, entre d’altres.

El 12 de febrer es va celebrar el
Dijous Gras a Ripoll. 270 nens i
nenes de les escoles del municipi es
van reunir a la plaça Sant Eudald
per
participar
en
un
taller
d’elaboració
de
llangonisseta,
botifarra d’ou i pilotilles, organitzat
per l’Associació de Carnissers i
Xarcuters del Ripollès. També van
poder
presenciar
en
directe
l’especejament d’un porc.

Presentació del TBEX Costa Brava Catalunya al Ripollès
Es tracta de l’edició europea del principal congrés mundial de bloggers de viatges i el
Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona el presentarà el dilluns 2 de març, a
les 16h, al sector turístic del Ripollès (al CRD) per veure com hi podrà participar.

DESTAQUEM... EL I SALÓ DE L’ENSENYAMENT DEL RIPOLLÈS

LA XIFRA
El 1r Saló de l’Ensenyament
comptarà amb 25 estands i es
preveu que hi passin 400
alumnes

El proper dimarts 3 de març, Ripoll acollirà la 1a edició del
Saló de l’Ensenyament del Ripollès, organitzat per
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’Oficina Jove
del Consell Comarcal del Ripollès, en el marc del programa
ODISSEU de retorn i inserció laboral dels joves al medi rural, i
amb la col·laboració del Servei Educatiu del Ripollès. Comptarà
amb tres espais cedits per l’Ajuntament de Ripoll:

L’USUARI

La Sala Eudald Graells: s’hi podran veure tots els ensenyaments postobligatoris,
cicles formatius i altres estudis, que es poden cursar al Ripollès.
Oficina Jove del Ripollès – casal de joves El Galliner: s’hi podran visitar els estands
de diverses universitats catalanes i també hi haurà un espai sobre el programa de
Garantia Juvenil.
Sala Marià Font: s’hi podrà trobar informació sobre opcions professionals i
acadèmiques de la Garrotxa i Osona.
Isaac Muntadas, de 22 anys i veí de
Campdevànol, és usuari del Servei
d’Orientació i Inserció Laboral del
CRD. És llicenciat en Periodisme i
aquest mes ha establert un conveni
de pràctiques no laborals amb el
Servei de Comunicació del CRD per
poder aprendre les tasques pròpies
d’un gabinet de comunicació.

De 9 a 13.30 el Saló es reservarà pels centres ja programats i de 13.30 a 15h estarà
obert a tot el públic.

FORMACIÓ

OFERTES

. Jornada Facebook: Aprèn a treure-li
rendiment com a plataforma de
màrqueting pel teu negoci. 9 de juny, de
les 9 a les 14h, a les Càpsules
d’Emprenedoria. + info: http://ow.ly/IZKGM

Carnisser/a. Vall de Camprodon i
Ripoll
Recepcionista.
Molló

Camprodon

Cambrer/a. Molló i Ripoll

. Operacions bàsiques de restaurant i bar i de càtering
+ info: aula@ripollesdesenvolupament.com

Dinamitzador/a juvenil. Ripollès

. Fabricació mecànica. Inici: 2 de març. Fundació Eduard Soler

EL SOCI

i

Ajuntament de
Les Llosses
www.lesllosses.cat

Enginyer/a tècnic/a. Garrotxa
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