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ACTUALITAT

LA IMATGE

Previsió formativa per a l’any 2.016
Cursos per a persones a l'atur (12 places per curs):
•
Millora de les competències 2.0
•
Anglès turístic i hoteler
•
Carnisseria i elaborats carnis
•
Peixateria
•
Operari/ària especialista: toner/a manual i CNC
•
Neteja integral i bugaderia industrial
•
Mosso/a de magatzem
Formació per a joves a l’atur, amb o sense ESO, de 16 a 25 anys:
•
Treballs forestals (10 places)
•
Operacions bàsiques de restaurant i bar: cambrer/a (15 places)
Formació per a joves a l’atur, amb ESO, Batxillerat i CFGM de 18 a 29 anys:
•
Formació a mida (10 places)
Cursos d'Hostaleria per a persones a l’atur (15 places a cada curs):
•
Operacions bàsiques de cuina
•
Operacions bàsiques de càtering
•
Operacions bàsiques de restaurant i bar: cambrer/a
Curs d’hostaleria per a joves a l’atur de 16 a 25 anys:
•
PFI Auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restauració (15 places)
Cicles Formatius (30 places a cada cicle):
•
CFGM Cuina i gastronomia
•
CFGM Pastisseria, forneria i confiteria
•
CFGS Direcció en cuina

Imatge de la plataforma virtual de
dinamització
dels
polígons
industrials del Ripollès. El seu
objectiu és dinamitzar els polígons
industrials del Ripollès, projectant
millors serveis a les empreses
instal·lades i essent punt d'atracció
de noves activitats, per afavorir la
competitivitat econòmica de les
empreses
i
del
territori.
Una eina de suport als ajuntaments
de la comarca per impulsar les
seves zones industrials i ajudar-los
en la captació de recursos per a la
millora, consolidació i/o creixement
del sòl industrial. La plataforma està
dirigida a persones emprenedores o
empreses interessades en obrir o
ampliar el seu negoci al Ripollès.
Disponible a partir del mes de febrer
a l’apartat de polígons de la web del
Consorci
i
a

+ info i inscripcions al tel. 97270.44.99 o bé a http://goo.gl/qwgq4A

DESTAQUEM... els ajuts Leader 2016.
S’ha obert el termini de presentació de
sol·licituds a la convocatòria d'AJUTS
LEADER 2016.
L'Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura va celebrar la setmana passada
a Ripoll i Sant Vicenç de Torelló unes
jornades informatives sobre els ajuts
Leader, uns ajuts destinats a la creació,
millora o ampliació d'empreses als quals
s'hi
poden
acollir
autònoms,
microempreses, pimes, cooperatives i

empresa@ripollesdesenvolupament.com

LA XIFRA
154 persones inserides, durant
l’any 2015, a través de programes
ocupacionals del Consorci.

associacions i fundacions sense ànim de lucre. Per més informació: 972704499 leader@ripollesgesbisaura.org"
Per a les persones interessades en traspassar el seu negoci o
en donar continuïtat a un negoci ja en funcionament, hi ha el
servei de Reempresa. + info al tel. 972.70.44.99 o a
empresa@ripollesdesenvolupament.com

FORMACIÓ

OFERTES

. 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. Mes de febrer, data a concretar.
+info a empresa@ripollesdesenvolupament.com
i al 972.70.22.09

Assessor/a
Ripollès.
Secretari/ària
Ribes de Freser.

immobiliari/ària.
interventor/a.

L’USUARI/ÀRIA
A
la
foto
Sergi
Purrats, veí de Ribes
de Freser de 52 anys i
participant
del
Programa Treball i
Formació. A través
del programa està
treballant
com
a
auxiliar administratiu
al CEINR.

EL SOCI

Electrònics i electromecànics.
Ripoll.
Més ofertes a:
http://goo.gl/1o4EsC

Més informació:
https://www.santjoandelesabadesses.cat/

Més informació a www.ripollesdesenvolupament.com o a premsa@ripolles.cat – Busca’ns també a Facebook, Twitter i Instagram
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