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ACTUALITAT

LA IMATGE

Ja han finalitzat les jornades sectorials que l’Associació
Leader Ripollès Ges Bisaura ha organitzat per definir
l’estratègia del nou període 2014-2020. En elles s’ha difós
i discutit l'estratègia de desenvolupament local dels
propers anys. Totes les sessions ha estat obertes a la
ciutadania i han comptat amb la participació de persones
representatives de cada grup de treball. Mitjançant aquest
procés s’han recollit propostes d’actuacions per fer front a temes estratègics del territori
com són el retorn dels joves al món rural, el treball en xarxa dels agents formatius, el
foment de l’ús de la biomassa, la gestió d’espais naturals com motors de dinamització
econòmica del territori rural, etc.
Visita de ramaders al PNAP. Des del Departament de Territori
i Sostenibilitat s’està treballant per la declaració del Parc
Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Per això s’ha
organitzat una visita al Parc Natural de l’Alt Pirineu, on un
ramader i un tècnic en ramaderia del PNAP explicaran la seva
història: l’inici de declaració del parc, la gestió del bestiar, quins
canvis han tingut, si han set positius o negatius, inversions en
infraestructures, compatibilitat de l’activitat ramadera i l’activitat
turística, etc. Així els ramaders del Ripollès podran veure de
ben a prop un cas semblant al que podria passar si s’acaba
declarant el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Per a + info i inscripcions a http://ves.cat/meMj

El 18 de juny ha finalitzat l’apartat de
peixateria del mòdul de Comerç
Fresc. Una de les mesures
d’aprenentatge
destinades
a
persones que estan a l’atur. A través
d’aquesta mesura s’han ofert
nocions bàsiques de l’ofici de
peixater/a. A la foto part dels/les
alumnes durant la pràctica. + info a:
insercio@ripollesdesenvolupament.com

DESTAQUEM... Jornades de turisme al Ripollès
Els dies 9 i 17 de juny han tingut lloc les jornades de turisme del Ripollès. Un punt de
trobada entre els agents turístics que treballen i dinamitzen el turisme a la comarca:
Jornada 1. Facebook.
Aprèn a treure-li
rendiment com a plataforma de màrqueting per
al teu negoci. Dins el programa de formació 360º
del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de
Girona, s’ha mostrat com una empresa/marca pot
treure rendiment a Facebook com a plataforma de
màrqueting pels negocis, aprofitant aquesta xarxa
social per atraure nous clients i usuaris a la seva
pàgina web , promocionar-la,...
Jornada 2.
Experiències turístiques i
agroalimentàries entorn als parcs naturals.
Com que des del Departament de Territori i
Sostenibilitat s’està treballant per la declaració del
Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del
Freser, s’ha volgut explicar la gestió i
funcionament de dos parcs per veure quin
impacte tenen en els territoris on han estat
declarats: el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc
Natural Regional dels Pirineus Catalans.

FORMACIÓ

. Si tens entre 16 i 24 anys i no estàs
ni estudiant ni treballant, apunta’t a la
Garantia Juvenil. + info a: Oficina
Jove del Ripollès, tel.972.70.07.17 o
a impulsoraripolles@gmail.com

Més de 50 joves al Ripollès
s’han inscrit ja a Garantia
Juvenil

L’USUARI/ÀRIA

Auxiliar de clínica dental. Sant
Joan de les Abadesses.

Raquel Vargas Piedrafita, de 43
anys i veïna de Ripoll, ha començat
a treballar de peixatera. La Raquel
és usuària del Servei d’Orientació i
Inserció Laboral del Consorci. Va
decidir fer el mòdul de peixateria i
després de realitzar amb èxit les
pràctiques a Condis, de Ribes de
Freser,
l’empresa
ha
decidit
contractar-la.

Injectador/a de plàstic. Ribes de
Freser

EL SOCI

OFERTES

. Si vols conèixer la nostra oferta
formativa consulta la nostra web en el
següent apartat http://ves.cat/meMk

LA XIFRA

Serraller/a soldador/a. Ripoll.
Massatgista / Fisioterapeuta
autònom/a. Setcases.
Més ofertes a: http://ves.cat/k9fr
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