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ACTUALITAT

LA IMATGE

L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i la patronal
Cecot signen un conveni de col·laboració per difondre
la Reempresa. Aquest acord facilitarà que les empreses i
emprenedors del Ripollès, la Vall del Ges, Orís i Bisaura
puguin rebre assessorament; tant empresaris que cedeixen
el seu negoci com emprenedors disposats a donar-los-hi
continuïtat. El Centre de Reempresa de Catalunya s’està
consolidant com una eina efectiva per evitar el tancament
d’empreses i ja disposa de 59 punts d’atenció a Catalunya,
5 d’ells a la província de Girona. Els emprenedors i empresaris de l’Associació Leader
Ripollès Ges Bisaura podran adreçar-se als diferents punts d’atenció del Centre de
Reempresa. L’objectiu és impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de
creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de negocis econòmicament
viables i la destrucció d’ocupació. A www.reempresa.org hi ha tota la informació sobre
el procés de traspàs, s’hi pot sol·licitar assessorament i esdevé un mercat transparent a
Internet on trobar l’oferta i demanda d’empreses. + info a: http://ves.cat/mgha
S’activa de nou el Servei de Menjador de l’Aula
d’Hostaleria del Ripollès, coincidint amb l’inici del curs
escolar. Amb l’assistència de comensals es contribueix a
la tasca formativa de l’alumnat que aprèn l’ofici de cuina,
pastisseria, forneria i servei. Els diners recaptats es
reinverteixen en els equipaments de l’Aula. + info i
reserves a: http://ves.cat/kRkd. Amb el nou curs
escolar l'Aula d'Hostaleria arrenca amb l'objectiu d’especialitzar la formació del centre entorn la cuina de muntanya. Per fer-ho es
compta amb la col·laboració del cuiner Francesc Rovira de la Fonda Xesc, amb una
estrella Michelin, i del gastrònom i divulgador Pep Nogué. Des de l'Aula es treballa per
potenciar el producte local de la comarca, a través de la marca de garantia Producte del
Ripollès, conjuntament amb els professionals del sector productiu i del de la restauració.

DESTAQUEM... promoció turística i gastronòmica del Ripollès
Fira Mercat de mercats, Fam Trip i Costa Brava Trade
Week. Sota el paraigua del Patronat de Turisme Costa Brava
Pirineu de Girona, el Consorci juntament amb FGC
(estacions de Vall de Núria i Vallter 2000) han promocionat
l'oferta turística i gastronòmica del Ripollès a la fira
Mercat de Mercats a Barcelona. I 5 agències de viatge han
estat descobrint el Ripollès, la Garrotxa i el Pla de l’Estany
amb el Fam Trip Inpyrenees . Del Ripollès han visitat la Vall
de Núria, el Conjunt Monàstic de Sta. Maria de Ripoll i Beget. També han participat al
Costa Brava Trade Week a Girona. + info: http://ves.cat/mggx i http://ves.cat/mgg8

Imatge que forma part de l’espot que
el Centre de Salut Mental i Centre
de dia del Ripollès ha elaborat i on
hem
set
partícips
entitats,
associacions i col·lectius de la
comarca del Ripollès. Aquest
projecte vol fer visible que tots
formem part de la lluita contra
l'estigma i, només entre tots, podem
trencar el mur de la discriminació de
les
persones
amb
trastorns
mentals.
Aquest
espot
es
presentava el dijous 8 octubre al
Cinema Comtal de Ripoll.
Podeu consultar l’espot a :
http://ves.cat/mgjz

LA XIFRA
Més de 5.700 degustacions
servides a la Fira Europea
del Formatge a Ripoll (3 i 4
d'octubre de 2015.)

L’USUARI/ÀRIA
Ara al mes de
novembre farà
un
any
que
l’emprenedor
Gerard Puertas
Sánchez es va
establir com a
autònom en una

El servei d’assessorament a les persones emprenedores es
descentralitza. Som punt d’assessorament del Programa

Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya. I oferim un
servei d’informació, assessorament i acompanyament
per a la creació d’empreses. Aquest servei s’ofereix a les
instal·lacions del Consorci i també als diferents punts
d’atenció distribuïts a la Comarca: *Campdevànol (dilluns),
*Camprodon (dimarts), *Vall de Ribes (dimecres) i *St. Joan de les Abadesses
(dijous). Cal demanar cita prèvia al tel. 972.70.44.99 empresa@ripollesdesenvolupament.com

FORMACIÓ

OFERTES

. Jornada Tràmits telemàtics amb l’Agència
Tributària. Dijous 5 de novembre, de 10.00 a 14.00h
a Ripoll. +info a: http://ves.cat/l_WX
. Jornada Altres valors forestals. Dimecres 4 de
novembre al Castell de Montesquiu, de 9:30 a 13:30h.
+info al 972.70.22.09 i jornadesnatur@gmail.com

de les naus del Centre d’Empreses del
Ripollès. Aquest professional ofereix
els seus serveis per a fer tasques de
soldadura, així com manteniment i
muntatges industrials. + info a:
gerardberbel@gmail.com

EL SOCI

Auxiliar de cuina. Llanars.
Enginyer/a informàtic/a. Olot.
Masovers. Sant Joan de les
Abadesses.
Més ofertes a: http://ves.cat/k9fr

Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
Més informació:

www.vallfogona.cat
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