
                                                                       
 

INS ABAT OLIBA DE RIPOLL 

 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE EL RIPOLLÈS A TAULA I DEL 
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE DIRECCIÓ  DE 

CUINA EN FORMAT FP DUAL 
 
 
 
Dia:  dilluns 31 de març de 2014 
Hora: 11 del matí 
Lloc: menjador de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès, ubicada al Consorci Ripollès 
Desenvolupament (P.I Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. Ripoll) 
 
 
Objectiu: presentació d’ El Ripollès a taula, projecte de dinamització del producte local 
que neix per enfortir els vincles entre els productors i les cuines del territori. La 
iniciativa inclou un nou web de Producte del Ripollès (www.productesdelripolles.com), 
un bloc de receptes i un tríptic que ajunta les temporades gastronòmiques i les 
jornades sobre agroalimentari i gastronomia al Ripollès. 
 
El treball amb el producte, els productors i la restauració ha passat per comptar amb 
una escola de formació dels futurs professionals del sector: l’Aula d’Hostaleria del 
Ripollès. Actualment s’hi imparteix formació ocupacional i formació reglada de l’Institut 
Abat Oliba de Ripoll en forma de Cicles Formatius de Grau Mitjà en Cuina i 
Gastronomia i en Pastisseria i Forneria. De cara al curs que ve, 2014-2015, i després 
d’una demanda per part del sector, es posarà en funcionament un Cicle Formatiu de 
Grau Superior de Direcció de Cuina en Format FP Dual. En la presentació s’explicarà 
en què consisteix la formació i què suposarà pel Ripollès el fet de tenir-la. 
 
 
Ordre del dia: 
 
11.00h Benvinguda i presentació.  

Comptarem amb l’assistència de: 

 Vicepresident del Consorci Ripollès Desenvolupament i president del Consell 
Comarcal del Ripollès, Miquel Rovira. 

 Conseller coordinador de l'Àrea de Dinamització Econòmica i Projecció 
Comarcal, Josep Coma. 

 Director de l’Oficina del Departament d’Agricultura a Ripoll, Joan Casas. 

 Directora de l’Institut Abat Oliba de Ripoll, Rosa M. Tolòs. 

 Inspector del departament d’Ensenyament, Josep Polanco. 

 Representants de les tres associacions d’hostaleria de la comarca: Associació 
d’Hostaleria del Ripollès, Fogons de la Vall de Ribes i Cuines de la Vall de 
Camprodon.  

 Representants de les associacions de productors de la comarca del Ripollès. 
 
11.25h Presentació de la iniciativa El Ripollès a taula. 

 A càrrec de tècniques del Consorci Ripollès Desenvolupament. 
 
11.50h Presentació del Cicle Formatiu de Grau Superior en Direcció de Cuina en 
Format FP Dual. 
 

http://www.productesdelripolles.com/
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 A càrrec de responsables de l’Institut Abat Oliba de Ripoll i del director tècnic 
del Consorci Ripollès Desenvolupament, Gerard Soler. 

 
12.15h Tastets elaborats amb productes del Ripollès a càrrec dels alumnes de l’Aula 
d’Hostaleria del Ripollès. 
 
 
Es convoca els mitjans de comunicació per fer un seguiment de tot l’acte. Al 
final, si s’escau, s’atendran segons petició 
 
 
 
Més informació: 
Marta Rudé Rull 
Servei de Comunicació 
Consorci Ripollès Desenvolupament 
972 70 44 99 / 696 636 206 
premsa@ripolles.cat 
www.ripollesdesenvolupament.com  
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