
 
Butlletí ADR Informa

Número 95. Novembre 2022
Agència de Desenvolupament del Ripollès

AGÈNCIA
 
FINALITZA EL PROGRAMA ATORGAT PER AL TANCAMENT PERIMETRAL DEL RIPOLLÈS
ARREL DE LA COVID-19

La comarca del Ripollès va rebre una subvenció especial per part de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d'Ocupació de
Catalunya, per pal·liar els efectes patits al territori durant el tancament perimetral ocasionat per la Covid19 durant els mesos de desembre
2020 i gener 2021.

Aquesta subvenció ha estat gestionada directament des del Consell Comarcal del Ripollès, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i
l'Ajuntament de Ripoll.

A través del programa pel tancament perimetral 11 empreses del Ripollès han rebut 6.649,98€ cadascuna per a fomentar la contractació,
afavorint que 11 persones de la comarca fossin contractades durant 6 mesos. A dia d'avui el 80% de les persones continua treballant
passats els 6 mesos.



Aquest mateix programa també ha permès la contractació de persones que estaven a l'atur a través de 6 plans d'ocupació durant  12 mesos
amb una dotació econòmica de 183.623,34€.
 

El programa ha contemplat l'aprenentatge a través de la capacitació de 7 persones en el Certificat de Professionalitat parcial d'Operacions
Bàsiques de Restaurant i Bar.

La subvenció atorgada per al tancament perimetral del Ripollès també ha finançat dos estudis. Un per a la diagnosi i implementació de
comunitats energètiques en l'àmbit industrial per un import de 16.032,50 €. I l'altre dels procediments tècnics i higiènico-sanitaris a
implementar en el sector agroalimentari per un import de 33.967,50€.

 

FORMACIÓ I OCUPACIÓ

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL EN HOSTALERIA
 

Un total de 10 joves d'entre 16 i 29 anys que estan a l'atur es podran formar i treballar al mateix temps a través d'aquest programa de
formació professional dual.



El programa ofereix 12 mesos de contracte de formació i aprenentatge en una empresa hotelera o de restauració del Ripollès. La formació
serà en certificats de professionalitat de cuina, sala i parcial de pastisseria.

En aquests moments gairebé una trentena de persones joves interessades estan essent entrevistades per les diferents empreses
participants als programa.

Per a més informació us podeu adreçar a:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Telèfon: 606.88.40.11
Correu electrònic: nrovira@ripollesdesenvolupament.com
 

AULA D'HOSTALERIA

TAST GUIAT D'OLIS PER ALS ALUMNES DE CICLES FORMATIUS
 

Aquest dimarts 29 de novembre els alumnes dels cicles formatius de Cuina i Gastronomia i Pastisseria de l'Ins Abat Oliba de Ripoll i l'Aula
d'Hostaleria del Ripollès han assistit a un tast guiat d'olis.

mailto:nrovira@ripollesdesenvolupament.com


L'activitat ha anat a càrrec de Prodeca i s'han pogut tastar 5 olis catalans amb Denominació d'Origen Protegida.



Aquests 5 olis han estat DOP Oli Siurana, DOP Oli Terra Alta, DOP Oli de l'Empordà , DOP Oli Del Baix Ebre - Montsià i DOP Les Garrigues.



 

NEIX EL PRIMER OBRADOR COMPARTIT DE LES COMARQUES GIRONINES

L'obrador compartit és el nou servei que ofereix l'Aula d'Hostaleria del Ripollès.

És un servei pioner i innovador a les comarques gironines.
Un espai compartit on poder fabricar, transformar o elaborar menjars.



Ja fa temps que l'Agència de Desenvolupament del Ripollès estava treballant en la creació d'un espai d'elaboracions compartit. Es tracta
d'un espai pioner ales comarques gironines que amplia les possibilitats del món culinari i la indústria alimentària a qualsevol persona que
vulgui fer viable petites elaboracions i iniciar el seu negoci.



 
Es tracta d'un recurs per a desenvolupar projectes que, a l'inici d'una activitat,no serien assumibles. L'obrador compartit és com un viver
d’empreses on les persones emprenedores poden realitzar una activitat estalviant el cost de lainfraestructura fins no tenir-la consolidada.



A dia d'avui l'obrador de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès és l'únic espai gironí habilitat i registrat sanitàriament per a oferir les seves
instal·lacions a hores.
D'aquesta manera l'espai, el mobiliari, els aparells i els electrodomèstics del'Aula Magna estaran disponibles de forma esporàdica i/o
temporal com a obrador per a desenvolupar activitats empresarials culinàries per part de persones treballadores autònomes i/o empreses
del sector. La disponibilitat sempre serà en horaris no lectius dels Cicles Formatius i altres formacions que es realitzen anualment a l'Aula
d'Hostaleria. Per a poder-los reservar caldrà presentar una instància de sol.licitud acompanyada d'una memòria d'activitat.



El servei es podrà utilitzar un nombre màxim de 500 hores a l’any. L'ús de les instal·lacions es podrà realitzar temporalment fins a un màxim
de 3 anys.

L'espai d'elaboració està dotat d'aparells, maquinària i mobiliari que es posarà a disposició de les persones que en facin la reserva. Tot i
això, tota aquella persona que utilitzin l'obrador haurà de portar-se els seus propis utensilis de cuina.

Caldrà deixar les instal·lacions netes i no es podrà dipositar, acumular ni guardar cap material ni producte.
Les persones que utilitzin aquest servei hauran d'estar en possessió de la formació relativa en manipulació i conservació d'aliments i tenir la
capacitat de transportar els productes elaborats en les condicions òptimes en salut alimentària.



Per a més informació, us podeu adreçar a:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Tel.972704499
aula@ripollesdesenvolupament.com



DARRERS TALLERS DE CUINA DE L'AULA D'HOSTALERIA

 
Dijous 10 de novembre a la tarda es va portar a terme el taller de bolets a l'Aula d'Hostaleria del Ripollès.



El professor, en Sergi Bonshoms, va posar a l'abast de les persones assistents les tècniques per cuinar bolets de forma fàcil i divertida.
 









Durant el mes de desembre tindrà lloc el darrer taller de cuina, el d'arrossos de l'Aula a càrrec del professor i cuiner David Sanglas.

 

ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA

CURS DE CUINA SALUDABLE

Els dies 14, 15, 21 i 22 de novembre s'ha portat a terme el curs de Cuina Saludable, de 20 hores de durada, amb Iolanda Bustos "La chef de
las flores".
 



El curs, organitzat per l'Associació d'Hostaleria del Ripollès a través de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, ha volgut
donar resposta a certes necessitats dels professionals de la cuina i l'hostaleria que volen elaborar plats i àpats saludables.



 



 

TURISME

PARTICIPACIÓ A LA JORNADA MOMENTS 
 



 

L'equip tècnic de Ripollès Turisme participava activament aquest dimecres 30 de novembre a la Jornada MOMENTS, organitzada pel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona a Caldes de Malavella.



Durant la jornada es va treballar intensament en la creació d'un "Customer Journey Map" amb l'experiència del visitant abans, durant i
després de la visita.



 
 

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DEL RIPOLLÈS DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Aquest dilluns 28 de novembre l'Agència ha estat present, al Consell Comarcal del Ripollès, a la reunió de la comissió assessora del
Ripollès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per fer balanç de la temporada d'estiu i enfocar la d'hivern.
 

PRESENTACIÓ DE L'AUDIOGUIA "MONESTIRS DEL RIPOLLÈS, MIL ANYS DE PATRIMONI" I
DELS RECORREGUTS VIRTUALS 3D PER 22 ESGLÉSIES DEL RIPOLLÈS 

 



Dimarts 22 de novembre es presentava al Museu Etnogràfic de Ripoll l'Audioguia "Monestirs del Ripollès, mil anys de patrimoni" i els
Recorreguts virtuals 3D per 22 esglésies del Ripollès.

Aquestes deus accions pretenen millorar i posar en valor els espais i recursos patrimonials amb la implementació de noves tecnologies que
ajudin a interpretar el patrimoni cultural d'interès tuísitic del Ripollès.

A l'Audioguia hi trobem 3 recorreguts d'aproximadament 2 hores cadascun. Un total de 75 pistes geolocalitzades segueixen un recorregut
patrimonial, natural i històric pels municipis de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon, municipis que van créixer al voltant dels
tres grans monestirs del Ripollès al llarg dels segles.
Està realitzada en 4 idiomes: català, castellà, anglès i francès. I ens ofereix la possibilitat d'escollir entre dos modes, l'online i l'offline.

Les visites virtuals em 3D posen en valor 22 esglésies o ermites del Ripollès que es troben properes a la xarxa de senders i ens ofereix la
possibilitat de visitar-ne el seu interior encara que estiguin tancades.
El recorregut virtual es pot realitzar in situ amb la lectura d'un codi QR o bé online a través del següent
enllaç https://ripollesturisme.cat/visites-virtuals-en-3d/ 

https://ripollesturisme.cat/visites-virtuals-en-3d/


Hi ha convenis de col.laboració entre l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Bisbat de Vic per esglésies d'interès patrimonial i
turístic de l'Arxiprestat del Ripollès; el Bisbat d'Urgell per les esglésies de l'Arxiprestat Núria-Cerdanya i el Bisbat de Girona per l'església de
l'Arxiprestat de L'Alt Fluvià.

Esglésies del Bisbat de Vic:

Sant Pere de Ripoll
Santa Maria de Matamala
Santuari de la Salut
Santa Llúcia de Puigmal
Sant Martí de Surroca
Antiga Parroquial de Sant Pau de Segúries
Sant Esteve de Llanars
Sant Julià de Tregurà
Sant Miquel de Setcases
Mare de Déu de les Neus
Sant Pere d'Auïra
Sant Pere de Gombrèn

Esglésies del Bisbat d'Urgell:

Sant Cristòfol de Toses
Sant Víctor de Dòrria
Sant Marcel de Planès
Sant Cristòfol de Ventolà
Sant Bartomeu del Baell
Sant Jaume de Queralbs
Sant Sadurní de Fustanyà
Mare de Déu del Carme de Batet
Santa Magdalena de Puigsac

Esglésies del Bisbat de Girona:

Sant Cristòfol de Beget

Aquestes actuacions posen en valor el patrimoni cultural de la comarca i es promocionen a través de la nova marca turística El Ripollès, viu
la teva història al Pirineu.



Posar en valor el patrimoni cultural del Ripollès a través de les noves tecnologies, s’emmarca en l’actuació Patrimoni obert del Projecte
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Costa Brava – Pirineu de Girona: Natura, Cultura i Intel·ligència en Xarxa”. Comarca del
Ripollès, projecte cofinançat pel fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020, per la Diputació de Girona i per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, entitat membre d’aquest
projecte.

 

 
REUNIÓ DE TÈCNICS/QUES DE TURISME DE LES COMARQUES GIRONINES
 



El dijous 17 de novembre es va celebrar la reunió de tècnics/ques de turisme de les vuit comarques gironines. En aquestes reunions es
comparteixen projectes, accions i noves propostes turístiques a desenvolupar.



Es celebren de manera itinerant i en aquesta ocasió ha tingut lloc a la comarca de la Cerdanya, a l'Hotel del Prado a Puigcerdà.

 
LES TÈCNIQUES DE TURISME I AGROALIMENTARI DE L'AGÈNCIA PRESENTEN LES
MARQUES RIPOLLÈS TURISME I PRODUCTE DEL RIPOLLÈS ALS ALUMNES DEL CURS
D'INFORMADOR/A DEL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER 
 

Les tècniques de Turisme i Producte agroalimentari del Ripollès de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, presenten la Marca Ripollès
Turisme, les eines de consulta (fulletons, web, XXSS) i la Marca Producte del Ripollès en el Curs d'Informador del Parc Natural de les
Capçaleres del Ter i del Freser que tenia lloc els dies 2 i 3 de novembre a Setcases i a Queralbs respectivament.



Aquest curs ha anat adreçat a empreses, tècnics i establiments turístics del Ripollès per dotar-los d'eines, d'informació i coneixement sobre
l’espai natural protegit i de la comarca del Ripollès en general per a donar un servei de qualitat als seus usuaris i clients. Aquesta formació
és requisit per a l’acreditació i l’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).



 

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS I ASSOCIACIÓ LEADER

ENS MENGEM LES VALLS APROPA EL PRODUCTE DEL RIPOLLÈS A L'ESCOLA PIRINEU DE
CAMPDEVÀNOL



A través de l'Agència i l'Associació Producte del Ripollès continuem donant suport al projecte Territori Educador Ens Mengem les Valls de
l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Aquest mes de novembre hem acompanyat a la Carnisseria Ca la Magda a l'Escola Pirineu de Campdevànol per parlar i conèixer els
embotits del Ripollès.

 

Vàries escoles del Ripollès, la Vall del Ges i el Bisaura participen en aquest projecte que té per objectiu promocionar una cultura
d’alimentació sana, de qualitat i de proximitat a la població local a través de l’escola.



ORIENTACIÓ, INTERMEDIACIÓ I INSERCIÓ

SERVEI D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
 
A través del Servei d'Orientació i Inserció Laboral oferim un acompanyament personalitzat a totes aquelles persones que es troben en un
procés de recerca de feina.

Si tu també et trobes en procés de recerca de feina pots contactar amb nosaltres a través de:
Telèfon:  972704499
Correu electrònic: insercio@ripollesdesenvolupament.com
 

 

OFERTES DE FEINA ACTUALITZADES CADA SETMANA
 

Des de l'Agència cada setmana publiquem l'actualització de les ofertes de feina vigents que gestionem des de la borsa de treball.

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
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Per a més informació pots contactar amb nosaltres a:
Tel. 972.70.44.99
insercio@ripollesdesenvolupament.com

 

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/
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EMPRESA I EMPRENEDORIA
 

EN AQUESTS MOMENTS HI HA UN DESPATX DOBLE LLIURE AL VIVER DEL CENTRE
D'EMPRESES DEL RIPOLLÈS

En aquests moments, en el viver del Centre d'Empreses del Ripollès, hi ha lliure un despatx doble de 28,45 m2.

 
El Viver del Centre d'empreses del Ripollès està situat al Polígon Industrial del Pintors, a les instal·lacions de l'Agència. Consta de 6
despatxos i 6 naus. 
 



L'objectiu principal és promoure activitats de nova creació o en procés de consolidació, oferint un període d'estada al viver d'entre 3 i 5 anys
segons la modalitat.
  

Si teniu necessitat d'espai per a desenvolupar la vostra idea de negoci podeu contactar amb nosaltres aquí a l'Agència



a emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com o bé al telèfon 972704499.
 

ETS UNA EMPRESA I NECESSITES GENT PER A TREBALLAR?
 

 
Contacta amb nosaltres i posarem al teu servei la nostra BORSA DE TREBALL
SERVEI GRATUÏT

El Servei d’Intermediació Laboral de l’Agència, amb la borsa de treball, ofereix:

Preselecció de persones candidates: seleccionem aquelles persones que s’ajusten al lloc de treball a cobrir.
Informació i suport en tràmits sobre ajuts a la contractació.
Publicació opcional de les ofertes de feina a la nostra pàgina web.
Publicitat opcional de les ofertes a les xarxes socials.

 

Fotos de capçalera i peu de pàgina de Pixabay 

Agència de Desenvolupament del Ripollès
Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró, 2-4.    17500 Ripoll

POSA'NS LA TEVA OFERTA AQUÍ
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