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ACTUALITAT

LA IMATGE

Convocatòria de grups d’acció local per al nou període Leader 2014-2020
Aquest mes de gener, el Departament d’Agricultura (DAAM) ha convocat la
selecció dels Grups d’Acció Local (GAL), les normes per a les seva presentació i
els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament local per a l’aplicació a
Catalunya del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020. Grups que
representaran àmbits territorials que es definiran en base a criteris demogràfics,
d’envelliment i gènere, de població aturada i de dependència de l’agricultura.
Respecte del període anterior, s’ampliarà la participació de municipis (de 490 a
531). Pel que fa al nostre territori, es presentarà novament l’àmbit del Ripollès, la
Vall del Ges, Orís i Bisaura a través de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
Primers alumnes amb certificat de professionalitat de l’Aula d’Hostaleria
Aquest mes el CRD ha tancat el programa Acord Marc del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC). Hi ha participat 23 persones, que han cursat
Operacions bàsiques de pastisseria i Operacions bàsiques de cuina. 12 d’ells
han estat els primers alumnes de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès, activa des
del 2003, que obtindran Certificats de Professionalitat en cuina i pastisseria.
Una titulació oficial i reglada que acredita a qui l’obté que és competent
professionalment per desenvolupar l’activitat laboral i que obre les portes a
continuar altres estudis, com poden ser els cicles formatius.

Aquest mes hem rebut la visita del
secretari d’Ocupació i Relacions
Laborals, Joan Aregio. Va visitar
l’empresa Pirinat de Campdevànol,
que ha tingut usuaris en pràctiques i
treballant de diferents programes del
Servei d’Ocupació de Catalunya
gestionats des de CRD.

DESTAQUEM... PROGRAMES OCUPACIONALS 2014

LA XIFRA
El CRD va atendre 380
persones el 2014 a través de
programes ocupacionals

El 2014, el CRD ha executat 7 programes ocupacionals, que han permès
atendre 376 persones, formar-ne 224 i inserir-ne laboralment 146:
Treball a les 7 comarques: 266 persones ateses. 94 persones formades
en sectors que encara són generadors d’ocupació a la comarca. 22
convenis de pràctiques no laborals. 117 insercions (grau d’inserció del
45%). Gestió de 197 ofertes de laborals. 192 empreses prospectades.

L’USUARI

PQPI: 19 alumnes inscrits, 10 amb la formació de cuina i serveis de
restauració finalitzada. 2 han superat les proves d’accés. 1 inserció.
Acord marc: 41 inscrits. 23 realitzen les formacions en cuina i pastisseria.
12 obtenen el certificat de professionalitat. 1 inserció.
Fem ocupació per joves: contractació de 10 joves durant 6 mesos en
empreses de diferents sectors amb un període de formació relacionada
amb l’ocupació. Finalitzat el programa, tots 10 han trobat feina.
Joves per l’ocupació: 30 joves van iniciar el programa i es van formar en
mecànica de manteniment (10), restaurant i bar (10) i aprofitaments
forestals (10). 25 van finalitzar la formació i les pràctiques. 7 insercions
laborals i 2 insercions formatives.
Mixt Treball i Formació: 10 participants que van realitzar un curs de
formació en recepció i comunicació. Van ser contractats durant 6 mesos a
través del Consorci treballant a diferents entitats públiques (bàsicament
ajuntaments). 5 insercions posteriors al programa.
Innovadors: 52 persones formades en àmbits de la biomassa, la gestió
forestal i l’estalvi energètic. Assessorament entitats públiques i empreses
privades per l’estalvi energètic i la instal·lació de calderes de biomassa.

FORMACIÓ
. Jornada Els al·lèrgens. La nova
normativa. 2 de febrer, a les
16.30h, al menjador de l’Aula
d’Hostaleria. Organitza: Associació
d’Hostaleria del Ripollès.
Inscripcions: http://ves.cat/ma_L
. Cursos d’operacions bàsiques de pastisseria, de
restaurant i bar i de càtering: Inscripcions: al 972 70 44 99 i
al correu aula@ripollesdesenvolupament.com

OFERTES
Tècnic SAT i torner/a. Garrotxa
Cambrers/es. Molló i Ripoll

Maria Isabel Jáureguy (50 anys) i
Marina Campalans (29 anys) treballen
a l’empresa Pirinat de Campdevànol
després d’haver format part de dos
programes ocupacionals del Consorci.
La primera va ser usuària del
dispositiu Promociona’t del Treball a
les 7 comarques, a través del qual va
fer una formació en comerç fresc i va
fer pràctiques no laborals a Pirinat. La
segona va participar en el programa
Fem ocupació per joves, en el marc
del qual va treballar durant 6 mesos a
Pirinat. Un cop finalitzats els
programes i davant un augment de la
feina, l’empresa les va tornar a
contactar i les va contractar.

EL SOCI

Torner/a per a taller mecànic.
Ribes de Freser
Personal (seccions diverses) i
gerent de manteniment per a
supermercat. Ripoll

Cooperativa Agrícola
de Sant Joan de les
Abadesses

Més informació: http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/formacio/
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