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ACTUALITAT

LA IMATGE

El Ripollès al Born Centre Cultural de Barcelona
El Born Centre Cultural, cada mes convida a un territori per donar a conèixer tot el
patrimoni cultural, natural i gastronòmic de les comarques de Catalunya, on s’omple
l’interior del Born CC i la plaça Comercial de tallers, activitats i espectacles musicals i
visuals per a tota la família.
El 20 de febrer, el Ripollès s’hi va traslladar per promocionar la comarca a partir
d’activitats participatives i pensades per a tot tipus de públic, especialment familiar, amb
l’objectiu de posar en valor la nostra comarca i apropar-la a la ciutadania de Catalunya.
Activitats com ara: jocs tradicionals del Ripollès, mostra de productes agroalimentaris
sota la marca Producte del Ripollès, balls tradicionals amb esbarts dansaires, els
Randellaires, o els tallers de “Construïm la portalada”, “Fes de monjo copista”, “Els grans
ocells del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser”, “El llinatge del Comte
Arnau” , entre d’altres.
La jornada del dia 20 de febrer va estar oberta al públic, de les 11.30h a les 19.00h, amb
entrada gratuïta.

El passat 4 de febrer, l'Associació de
Carnissers i Xarcuters del Ripollès,
amb el suport de l'Ajuntament de
Ripoll i Ripollès Desenvolupament,
va organitzar una activitat pensada
per a les escoles sobre el dijous
gras. Van participar-hi un total de
272 alumnes de les escoles de
Ripoll. A la imatge, els carnissers i
carnisseres ensenyant a elaborar la
botifarra d'ou.

LA XIFRA
El Ripollès al Born Centre Cultural
va acollir 8.000 visitants.

L’USUARI/ÀRIA
DESTAQUEM... el servei d’emprenedoria
El servei d'emprenedoria del CRD durant el 2015 ha atès
109 usuaris, 69 persones són del Baix Ripollès, 13 de la
Vall de Ribes, 9 de la Vall de Camprodon i 18 de fora de la
Comarca.
Del total de persones emprenedores ateses, 14 han
acabat realitzant el seu Pla d'empresa i 6 han creat la
seva pròpia empresa. També s'han allotjat 2 nous
emprenedors a les Càpsules d'emprenedoria del CRD.
S'han realitzat 4 formacions en temes d'emprenedoria : Costos i viabilitat de la venda de
proximitat, Tributació bàsica per autònoms i pimes, Modificació de l'Impost de Societats i
Tràmits telemàtics.

OFERTES

FORMACIÓ
. Programes de formació i feina per a
joves. Si tens entre 16 i 29 anys i no
estudies ni treballes, vine a informar-te o
truca’ns! Per a joves amb o sense ESO,
batxillerat i CFGM.
. Jornada Com elaborar el pla
d’empresa i el de viabilitat. El 8 de
març de 18:30 a 20 h. +info a
leader@ripollesgesbisaura.org
i al
972.70.22.09

Cuiner/a. Ripoll.
Ajudant de pastisseria. Sant
Joan de les Abadesses.
Cuiner/a i ajudant de cuina.
Ogassa.

A la foto Josep Montserrat Samsó,
veí de Sant Joan de les Abadesses,
de 23 anys i autònom, que ha
sol.licitat
una
subvenció
de
Garantia Juvenil. En Josep s’ha
assessorat a través del servei
d’emprenedoria del CRD i fa poc
més de 2 mesos que ha creat la
seva empresa de so i llum que
del
lloguer
s'encarrega
des
d'equips de so i llum fins a la
producció
integral
d'un
esdeveniment: D’LIGHT, So, Llum
i Esdeveniments. + info a:
dlightsoillum@gmail.com

EL SOCI

Netejadora. Font Rubí.
Més ofertes a:
http://goo.gl/1o4EsC

+ info: http://www.ripoll.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.

