
 

 

Formacions per a empreses i emprenedors 
Una vintena de persones han participat a les formacions 
Analitzar la meva idea de negoci i saber-la gestionar i 
Tributació bàsica per a professionals i pimes, que ha 
organitzat l’Associació Leader (projecte Emprèn Rural) amb la 
col·laboració del CRD (programa Catalunya Emprèn).  
Més informació: www.ripollesgesbisaura.org   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUEM... FORMACIÓ PER A PERSONES A L’ATUR  
 

Una seixantena d’usuaris han 
participat en els cursos per a 

persones en situació d’atur del 
2014 

CRD INFORMA 
Butlletí de notícies mensual 

 
Núm. 13 –Novembre de 2014 

 

ACTUALITAT LA IMATGE 

LA XIFRA 

L’USUARI 
 

EL SOCI 
 

La formació que ofereix anualment el CRD, en el marc del Servei 
d’Orientació i Inserció Laboral. Promociona’t, per a les persones en 
situació d’atur arriba a la recta final. Es tracta de cursos en àmbits que 
són generadors d’ocupació al Ripollès i que, per tant, permeten millorar 
l’ocupabilitat de les persones. Per fer-los, abans cal inscriure’s al servei: 
 
Els cursos del 2014 han estat:  

 Especialització en comerç fresc: carnisseria, xarcuteria i 
peixateria. Abril i juny. 

 Mosso/a de magatzem especialista. Octubre i novembre. 
Actualment s’està fent una segona part de la formació. 

 Auxiliar de perruqueria, estètica i imatge personal. Abril-juny. 

 Gestió hotelera, atenció turística i coneixement del territori. 
Març-juny. 

 Tècniques de venda. Finals de novembre i actualment en curs. 
 
Al marge d’aquests cursos, que van de 45 a 160 hores i que inclouen una 
part de pràctiques en empreses de cada sector, s’han realitzat tallers de 
recerca de feina per Internet, de competències personals, automotivació i 
habilitats de comunicació i de manipulador/a d’aliments. 
 
De cara al 2015 s’han sol·licitat noves formacions que es coneixeran 
abans de tancar l’any. S’actualitzaran en aquest apartat:  
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/formacio/ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

. Curs de monitor/a en el lleure infantil i juvenil. Organitza el 
Consell Comarcal del Ripollès i el centre d’educació en el lleure 
Quiràlia. Format semi-intensiu, del 6 al 31 de desembre, al casal 
de joves El Galliner – Oficina Jove del Ripollès, a Ripoll. 
 
. Jornada d’elaboració de formatges. Dimarts 16 de novembre. 
Hora i lloc a concretar. 
 
. Curs de manipulador/a d’aliments. Pendent de confirmar dates.   
 
+ info: http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/formacio/  
             
 

Operari/ària màquina punxonadora. 
Ripoll 
 
Cambrer/a. Molló, Ripoll. 
 
Enginyer/a especialitat càlculs. Sant 
Joan les Fonts 
 
Ajudant/a cuina. Llanars, Vilallonga 
de Ter. 
 
Enginyer/a departament qualitat. 
Ribes de Freser 
 
 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 

*Aquesta actuació forma part del projecte "Treball a les 7 comarques" i està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu 

FORMACIÓ OFERTES 

13 persones s’insereixen a través del programa Treball i Formació 
El divendres 28 de novembre es van incorporar 13 persones a ajuntaments 
del Ripollès, el Consell Comarcal i el CRD, per fer tasques d’auxiliar 
administratiu/va i de peó forestal durant 6 mesos, en el marc del programa 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) Treball i Formació. L’objectiu és 
afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades, 
prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació i/o el subsidi. El programa l’ha sol·licitat el Consell Comarcal 
del Ripollès i es gestiona amb la col·laboració del CRD. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Són algunes de les 72 entrevistes entre 
empreses d’allotjament i d’activitats del 
Ripollès, que van tenir lloc durant el taller 
per a la creació de paquets vinculats a 
nous usos de la xarxa de senders 
Itinerànnia, el 26 de novembre passat, al 
CRD. Un workshop que tenia per 
objectiu impulsar la promoció d’activitats 
que es puguin desenvolupar en camins 
de la xarxa, com barranquisme, raquetes 
de neu, cicloturisme, excursions amb 
cavalls o burros, etc. Els productes 
resultants d’aquests contactes 
comercials es posaran en comú en un 
proper seminari, que tindrà lloc el dia 10 
de desembre al CRD.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Finalitza el curs en instal·lació i manteniment de calderes de biomassa 
La formació va finalitzar el 27 de novembre, estava adreçada a instal·ladors i 
s’oferia en el marc del projecte de gestió energètica Renowa’tt del CRD. 
L’objectiu era donar a conèixer algunes particularitats a tenir en compte a 
l’hora de projectar i d’instal·lar aquest tipus de caldera, amb un fort 
increment de demanda en els últims anys. Tal com recorden tècnics que 
treballen en matèria d’energia i forest del  CRD i del CEINR, es tracta d’una 
instal·lació més complexa del que a priori es pot pensar i cal tenir en compte 
una sèrie de consideracions d’emmagatzematge, espais, combustió... 
bàsiques per complir la normativa. Hi van participar 13 instal·ladors. 

 
La Mercè Sau, veïna de Ribes de 
Freser, és usuària del SOIL, i va fer el 
curs de Gestió hotelera, atenció 
turística i coneixement del territori. Va 
realitzar les pràctiques a l’Oficina de 
Turisme de Ribes de Freser, on va 
tenir l’oportunitat de treballar 
temporalment durant el setembre. 

 
AJUNTAMENT D’OGASSA 
 
Més informació: 
http://webspobles2.ddgi.cat/
ogassa/  
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