
 

 

Ja tenim a punt la memòria d’activitat 2014  
Durant el 2014 al Consorci Ripollès Desenvolupament s’han atès 370 
persones. El 79% s’han format a través de programes ocupacionals 
per a persones a l’atur o dels Cicles Formatius de l’Aula d’Hostaleria 
del Ripollès i un 20% han realitzat pràctiques no laborals. S’han 
prospectat 214 empreses i gestionat 197 ofertes laborals que han 
significat 248 llocs de treball. En aquest període s’han assessorat  111 
 

DESTAQUEM... Serra de Monestirs i quarta edició del Tastatast   
 

Un total de 153 persones 
ateses al CRD han trobat feina 

al llarg del 2014.  

CRD INFORMA 
Butlletí de notícies mensual 

 
Núm. 17 – Març de 2015 

ACTUALITAT  LA IMATGE  

LA XIFRA 

L’USUARI 
 

EL SOCI 
 

 

Mecànic/a d’autocars . Ripoll 
 
Carnisser/a i elaborador/a 
productes carnis . Ribes de 
Freser 
 
Gestors/es integrals per a 
albergs . Ogassa i Planoles. 
 
Recepcionista . Molló. 
 
 

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

És un producte creat pel Servei de Comunicació* del Consorci Ripollès Desenvolupament. PI. Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17.500 Ripoll – 972 70 44 99 

 

FORMACIÓ OFERTES 

 
 

Una de les novetats més destacades 
d’enguany a la Fira de les 40 Hores 
de Ripoll ha estat l’Espai Formatger 
del Ripollès . Una de les primeres 
accions de l’Associació Ruta 
Europea del Queso. Tastets de 
formatges, cervesa artesana, vi 
ecològic i un concurs infantil 
d’entrepans (a la foto Adrià 
Guillamet, guanyador), han estat 
algunes de les propostes que han 
atret als visitants. 

El Leader 2007-2013 ha finançat 107 projectes  
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ha tancat el període 2007 – 
2013. S’han finançat 107 projectes, suposant una inversió al territori de 
15,4 milions d'euros i un ajut a promotors de  4,5 milions d'euros. S’han 
creat 37 empreses i consolidat 70 projectes, contribuint a la 
consolidació de 378 llocs de treball i la creació de  84. Període en que 
24 empreses s'han acollit al projecte de responsabilitat social a 
l'empresa i s’han instal·lat 22 calderes de biomassa. Podeu consultar 
un vídeo resum a www.ripollesgesbisaura.org on es mostren tots els 
projectes finançats durant els darrers 7 anys. 

 

 
 

Jordi Cuesta, de 32 anys i veí de 
Ripolll, és usuari del Servei 
d’Orientació i Inserció Laboral del 
CRD. Es va adreçar al servei amb 
l’objectiu de millora de feina. A dia 
d’avui i després d’haver passat el 
procés de selecció, ha entrat a 
treballar a Mercadona. Està en un 
període de formació a Torelló i 
s’incorporarà a l’establiment de nova 
obertura a Ripoll en breu. 

 
Ajuntament de 

Planoles 
 
www.planoles.cat   
 

 

. 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  

 

*Aquesta actuació està subvencionada pel servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Fons Social Europeu i pel Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

contacte amb elements autèntics de Catalunya com la natura, el paisatge, la pagesia, la 
història i la gastronomia. L’itinerari consta de 6 etapes que transcorren per camins de la 
xarxa de senders Itinerànnia. Es complementa el recorregut amb visites guiades als 
monestirs, 2 tallers gastronòmics i una activitat de copista a l’Scriptòrium de Ripoll. 
Informació i reserves a www.serrademonestirs.com 
 
El Ripollès s’ha promocionat al Mercat d’Escapades . Del 20 al 22 de març  el 
Ripollès s’ha donat a conèixer a unes 400 persones al Mercat d’Escapades a Barcelona. 
Una nova fira a l’aire lliure enfocada a la comercialització de paquets turístics que 
ofereixen al visitant diversos serveis amb un preu global. S’han promociona’t 
especialment els paquets turístics de Terra de Comtes i Abats, els packs 4x3. Quatre 
entrades al preu de 3 per visitar: el Conjunt Monàstic Sta. Maria de Ripoll, el Centre 
d’Interpretació del Mite del Comte Arnau a St. Joan de les Abadesses i el Centre 
d’Interpretació  Montgrony  Any  0.  Complementant-ho  amb  2  tallers  a  
càrrec  del  Museu  Etnogràfic  de  Ripoll.  Una proposta organitzada per  
l’Agència  Catalana  de  Turisme i amb el suport del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona.  +info:  http://ves.cat/mcMV  
 

 

Serra de Monestirs , un nou producte turístic per descobrir el 
Ripollès a peu. Una ruta de senderisme circular i autoguiada de 
65kms per la part sud del Ripollès. El recorregut està relacionat 
sobretot amb els monestirs de Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses i Camprodon, ubicats a les faldes de Serra 
Cavallera. Els serveis de transport d’equipatge, el menjar i el 
dormir estan inclosos.  Una  experiència  única  que   permet  el 

 

 

emprenedors i empreses, contribuint a la creació de 21 de noves. A nivell turístic s’han 
incrementat el nombre de visitants, de senderistes i de productes comercialitzats. I el 
sector agroalimentari també ha experimentat un augment dels punts de venda i de 
comercialització del Producte del Ripollès. La podeu consultar a http://ves.cat/mc2o 
 
 
 

 

Comerç fresc: carnisseria - xarcuteria, especejament, 
peixateria, forneria, fruiteria i verduleria. Formació per a 
persones desocupades. Inici 13 d’abril. +info: al 972704499 o 
insercio@ripollesdesenvolupament.com  
 


