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ACTUALITAT  LA IMATGE 

ELS SOCIS 
 

Cambrer/a. Ribes de Freser. 
 

Quiromassatgista i esteticista. 
Camprodon. 
 

Cuiner/a. Camprodon.. 
 
 
Més ofertes a: http://goo.gl/1o4EsC   
 
 
 
 
 
 

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* de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. PI. Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17.500 Ripoll – 972 70 44 99 

 

FORMACIÓ OFERTES 

 

 
 

Imatge dels tiquets del 15% de 
descompte a les següents visites: 
Conjunt Monàstic de Ripoll, Centre 
d’Interpretació del Mite del Comte 
Arnau de Sant Joan de les 
Abadesses i Museu Etnogràfic  de 
Ripoll. En el marc del producte turístic 
de Terra de Comtes i Abats, l’Agència 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Ripoll, l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses, el Bisbat de Vic i el 
Patronat del Monestir de Santa Maria 
de Ripoll,  han posat a disposició de 
tots els allotjaments del Ripollès els 
tiquets descompte d’aquesta nova 
campanya promocional. Descompte  
aplicable als adults que vulguin fer 
visites als equipaments de Terra de 
Comtes i Abats i als infants se’ls aplica 
la tarifa infantil. 
 

*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. 

 

  
 

 

. Formació per a persones a l’atur: 
 

• Neteja integral i bugaderia industrial 
(setembre / octubre) 

• Mosso de magatzem (octubre/ 
novembre)  

+info a http://goo.gl/Y6ZB2i    i  al 972.70.22.09   
 
 
 

 
 

DESTAQUEM... Les millors propostes per aquest estiu al Ripollès. 
 

L’USUARI/ÀRIA 
 

 
 

A la foto Maria Carme Maza de 19 
anys i participant del Programa Fem 
Ocupació per Joves. A través del 
programa l’han contractada durant 6 
mesos en una empresa del sector de 
l’hostaleria i està acabant la formació 
d’Operacions bàsiques de cuina a 
l’Aula d’Hostaleria del Ripollès.  

LA XIFRA 
 

Continua oberta la participació de joves al programa Fem 
Ocupació per a joves. Una sortida laboral dirigida a joves, d’entre 
18 i 29 anys, amb ESO, CFGM i/o CFGS o batxillerat i que no 
estiguin ni estudiant ni treballant. Qualsevol persona jove amb 
aquests requisits encara és a temps de participar-hi fins el 26 
d’agost! + informació al 972.70.44.99 i a 
fhamda@ripollesdesenvolupament.com 
 
 

24 activitats guiades de descoberta del patrimoni cultural al 
Ripollès a www.elripolles.com  i 
http://blogscat.com/agendaripolles/category/general/  

El Ripollès també és família! Si teniu nens la nostra comarca és 
ideal per gaudir d’un ampli ventall de possibilitats. Descobreix i 
programa les teves sortides i activitats divertides a 
http://goo.gl/fBOlpE i també a http://goo.gl/p2AO6w  

Paquets turístics que incorporen atractius culturals, naturals i 
gastronòmics de la Vall de Ribes, la Vall de Camprodon i el Baix 
Ripollès. + info a http://goo.gl/oO0l4Z  

Si esteu buscant rutes BTT aquí teniu l’enllaç a ZONA BTT 
RIPOLLÈS www.zonabtt.com  

I si voleu caminar, deixeu-vos seduir per la xarxa de senders 
ITINERÀNNIA. Creant les vostres pròpies rutes o descobrint les 
més de 20 propostes i viatges organitzats a www.itinerannia.net  

Totes les dates i programacions de les nostres festes majors, 
fires, mercats, festivals de música,... a 
http://blogscat.com/agendaripolles/ 

 

 

 

El portal turístic www.elripolles.com  
ha rebut més de 311.527 visites 
durant el 1r semestre del 2016. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Associació d’Hostaleria del Ripollès 

 

XXXVII Festival Internacional de Música de Ripoll. + info a: 
http://goo.gl/kfSMMK  

 
 

XXI Festival del Comte Arnau a Sant Joan de les 
Abadesses. + info a: www.santjoandelesabadesses.cat 
 

 

XXXI Festival Internacional de música Isaac Albèniz a 
Camprodon. + info a: http://albeniz.cat/festival-2015/  
 

 

 

Us destaquem propostes i activitats per  fer durant l’estiu: 

guiades pel patrimoni cultural de la comarca i els pobles: Ripoll, St. 
Joan de les Abadesses, Dòrria, Ribes de Freser, Molló, 
Camprodon, Beget..., fins a les activitats del Museu Etnogràfic de 
Ripoll i l’Scriptorium, o tota la programació del Trenet turístic de la 
Vall de Camprodon... totes elles molt interessants i diverses. + info 
a http://goo.gl/0KmV7V    
  

Nou fulletó de visites guiades culturals al Ripollès – Pirineu de 
Girona. S’hi poden trobar 24 activitats diferents,  des  de  visites 
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