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ACTUALITAT

LA IMATGE

Creant vincles per al desenvolupament econòmic rural, aquest és
el títol de les jornades sectorials que l’Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura ha organitzat per definir l’estratègia del nou període 20142020. Aquestes sessions temàtiques s’han iniciat aquest mes de maig
i s’allargaran fins al juny, al territori que conforme l’Associació, el
Ripollès, Ges i Bisaura. Amb elles es pretén difondre i discutir
l'estratègia de desenvolupament local dels propers anys. Totes les
sessions estan obertes a la ciutadania i compten amb la participació
de persones representatives de cada grup de treball. Inscripcions a
http://ves.cat/mdUI.
Aquest mes de maig ha finalitzat la formació professionalitzadora
de Joves per l’Ocupació. Les dues branques formatives han
estat: Operacions bàsiques de bar i restaurant i
Electromecànic/a de manteniment.
Ara 12 alumnes de
restauració i 11 d’electromecànica realitzaran pràctiques no
laborals en entorn productiu. Dels 23 joves que es preveu que
finalitzin el programa, 13 volen continuar estudiant.
També s’estan acabant de formar els joves del Programa
Formació i Inserció d’Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de
restauració. Dels 13 alumnes participants, 10 han realitzat les
proves d’accés al Cicles Formatius de Grau Mitjà durant aquest
mes de maig i un total de 7 alumnes han aprovat.

De l’1 al 3 de maig el Consorci
Ripollès Desenvolupament, sota el
Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, va participar al Girona Bike
World, el saló turístic de la bicicleta.
A la foto membres de l’empresa
Bikexperience de Camprodon,
promocionant el nou projecte Zona
BTT del Ripollès en aquest saló. +
info: http://www.zonabtt.com/ca/

DESTAQUEM... Bloggers mundials al Ripollès i Temporada del poltre

De gener a maig, 172 persones
ateses pel Servei d’Orientació i
Inserció Laboral, 44 de les quals
han trobat feina.

Del 30 d’abril al 2 de maig 602 bloggers
han assistit al TBEX Costa Brava, congrés
mundial de bloggers de viatges celebrat a
Lloret de Mar. Després del congrés s’ha
celebrat la 4a edició del Blogtrip
#InPyrenees, on els bloggers convidats
han pogut descobrir el Pirineu de Girona i
fer diferents activitats pel territori, passant
pel Ripollès el dies 6 i 7 de maig.

L’USUARI

Del 9 al 24 de maig ha tingut lloc la novena edició de la
Temporada Gastronòmica del Poltre de Muntanya al
Ripollès. Els Col·lectius de Cuines de la Vall de Camprodon,
Fogons de la Vall de Ribes i l’Associació d’Hostaleria del
Ripollès s’han unit un any més per promocionar el Poltre de
Muntanya del Ripollès. En total hi han participat 21 restaurants:
11 de la Vall de Camprodon, 3 de la Vall de Ribes i 7 del Baix
Ripollès. En aquests punts
. de degustació s’ha pogut gaudir de diferents plats elaborats
amb la carn de poltre. Apostant per aquesta carn, més enllà de la gastronomia, també
es vol donar suport a la pagesia que, amb el seu bestiar i les seves tasques,
contribueixen a mantenir el paisatge com un territori rural, viu i ric.

FORMACIÓ

OFERTES

. Jornada Facebook: Aprèn a treure-li
rendiment
com
a
plataforma
de
màrqueting pel teu negoci. 9 de juny, de
les 9 a les 14h, a les Càpsules
d’Emprenedoria. + info: http://ow.ly/IZKGM
. Jornada Nova cultura energètica: què diu la factura de la
llum? Dimarts 16 de juny, de 19.00 a 21.00h. Més
informació i inscripcions a info@ripollesgesbisaura.org
. Manipulador/a d’aliments, 22 de juny. Per a persones a
l’atur. +info: insercio@ripollesdesenvolupament.com

LA XIFRA

Auxiliar de cuina. Sant Joan de
les Abadesses.
Carnisser/a
i
elaborador/a
productes carnis. Ribes de
Freser
Delineant projectista. Ripoll.
Auxiliar de cuina i cambrer/a.
Les Llosses.

Àlex Franco Valverde, fotògraf de 33
anys i veí de Ripoll, tirava endavant
fa poc més de 6 mesos la seva idea
de negoci. L’Àlex va venir aquí al
Consorci a assessorar-se a través
del Servei d’Emprenedoria i a dia
d’avui ha fet realitat la seva
empresa. Ha continuat amb el
traspàs d’una botiga de fotografia de
Ripoll, el Flash Ripoll.

EL SOCI
Ajuntament de
Gombrèn
www.gombren.cat
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