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ACTUALITAT

LA IMATGE

Inici de la campanya de la vedella del Ripollès
Del 30 de juny al 27 de juliol tindrà lloc la temporada gastronòmica de la
vedella del Ripollès en una tretzena de restaurants de la comarca, que
incorporaran en els seus menús plats elaborats amb carn de les
marques de qualitat de l’Associació de Ramaders del Ripollès.
Inserció laboral dels participants al “Fem Ocupació per a joves”
És un programa del Servei d’Ocupació de Catalunya dirigit a joves menors de 30 anys
amb qualificació mitjana, que combina formació i experiència laboral. Les empreses
interessades a contractar-los poden sol·licitar-ho a insercio@ripollesdesenvolupament.com
Cicle Formatiu de Grau Superior de Direcció en Cuina en Format FP Dual
Encara estan obertes les inscripcions per aquesta formació, que oferiran per primer cop
l’Institut Abat Oliba de Ripoll i l’Aula d’Hostaleria del Ripollès el curs 2014-2015.
El CRD se suma a la Setmana de l’Energia 2014
Del 23 al 27 de juny va tenir lloc la Setmana de l’Energia i el CRD va
acollir l’exposició Quan parlem d’estalviar l’energia, tu tens la paraula!
cedida per l’ICAEN, per donar idees sobre com fer un ús racional de
l’energia en el dia a dia.
Consulteu l’últim número del butlletí Renowa’tt. Empresa, Energia i Forest:
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/energia-i-biomassa/

1.126 metres de llangonisseta. Aquest
és el repte que van assolir el 15 de
juny passat carnissers i xarcuters del
Ripollès i de tota la demarcació per
recollir fons pels alumnes del centre
d’educació especial Ramon Suriñach
de Ripoll. Un esdeveniment que va
comptar amb el suport d’empreses,
entitats, associacions, institucions,
escoles i particulars. Enhorabona!!

LA XIFRA
DESTAQUEM... PROJECTES COOPERACIÓ LEADER
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, a més de la gestió dels
ajuts del programa Leader, també impulsa al territori actuacions que
suposin un desenvolupament rural sostenible. Per això participa en
diferents projectes de cooperació juntament amb altres grups catalans i
espanyols. L’estratègia de l’entitat es basa, principalment, en la
valorització del producte agroalimentari local i en el foment de l’ús de
les energies renovables com a alternativa de desenvolupament
territorial (més info: www.ripollesgesbisaura.org).

L’Associació Leader participa
en 10 projectes de cooperació
catalans i espanyols per al
desenvolupament rural
sostenible

L’USUARI

Estalvi energètic i impuls de les renovables: Energia i Forest,
Masies Sostenibles, Eureners 3 i Clima són quatre dels projectes en
què participa l’entitat. Tenen línies d’actuació diverses que van des de
la formació fins a l’avaluació de l’estalvi energètic i la promoció de la
biomassa forestal.
Promoció del producte local: el grup participa en el projecte Gustum,
destinat a la valorització del producte autòcton.
Emprenedoria: Emprèn Rural Catalunya, Odisseu, Cowocat_rural i
Esportour són projectes que, tot i tenir finalitats i públics diferents,
treballen per a l’impuls de les empreses i els emprenedors.
Promoció de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE):
l’Associació ajuda les empreses i entitats del territori a tirar endavant
aquest concepte mitjançant el projecte Gestió Sostenible Rural.

FORMACIÓ

OFERTES

Com potenciar el teu negoci. 1 de juliol, de 16 a 18.30h, al CRD. A
càrrec d’ACCIÓ10.

Forner/a
Vall de Camprodon

Pensa en CO: emprèn de forma col·lectiva. 10 de juliol, de 17 a
20h, al CRD. En el marc del projecte Emprèn Rural.

Ajudants/es de cuina i cambrers/es
Vall de Camprodon

Innovant en consum per revaloritzar allò local. Cooperatives de
consumidors i venda de proximitat. 17 de juliol, de 18 a 20h, a
l’espai Marià Font (plaça de La Lira) de Ripoll. En el marc del
projecte Gestió Sostenible Rural.

Encarregats/des i caixers/es reposadors/es per supermercat
Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i
Campdevànol

+ info: www.ripollesgesbisaura.org

+ info:
www.ripollesdesenvolupament.com

Jordi Marcé, de Sant Joan de les
Abadesses, creador de la cervesa
artesana Minera, ha participat en
diverses formacions i projectes de
l’Associació Leader. L’abril passat va
ser en una taula d’empresaris del
projecte ODISSEU i durant el juny ha
participat en una mostra agroalimentària al Moll de la Fusta de Barcelona
del projecte GUSTUM i s’ha format en
un taller de màrqueting digital.

EL SOCI

Més informació:
www.campdevanol.org
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