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ACTUALITAT  LA IMATGE 

ELS SOCIS 
 Auxiliar de cuina. Ripoll. 

 

Socorrista. Planoles. 
 

Peixater/a. Ribes de Freser. 
 

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 

 

 
 

Del 15 al 19 de juny el Ripollès ha 
participat en dos Press-trips 
emmarcats en l’acció Meet the press  
de la marca Pirineus. Un dels press-
trips ha estat de senderisme. Hi han 
participat mitjans d’Alemanya, 
Benelux, França i Espanya; alguns 
d’ells coneguts com El mundo de los 
Pirineos, Easy Voyage o Madame 
Figaro. Al seu pas pel Ripollès han 
pujat a Vall de Núria, baixant després 
pel camí vell fins a Queralbs. I el 2n 
press-trip ha estat dedicat al turisme 
familiar amb mitjans de França, Israel, 
Benelux i Espanya, com Viajar con 
hijos. Aquests han realitzat activitats 
familiars a Vall de Núria, una visita al  
Museu Etnogràfic de Ripoll on han 
pogut fer 2 tallers: “Fem un xai” i “Fes 
de monjo copista” tal i com es pot 
veure a la foto. I també han visitat el 
Molló Parc a la Vall de Camprodon. 
 

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

 
 
 

 
 

DESTAQUEM... Enegest i la 1a edició del Benvinguts a pagès.  
 

L’USUARI/ÀRIA 
 

 
 

A la foto Anuar Zerri, veí de Ripoll, de 
20 anys i participant del Programa 
Joves Per l’Ocupació. Deprés de 
realitzar la formació d’Operacions 
bàsiques de bar i restaurant i havent 
realitzat les pràctiques al bar El Cocut 
de Camprodon, aquesta empresa l’ha 
decidit contractar 6 mesos.  

LA XIFRA 
 

mençar a treballar en la constitució  de la Taula d’empresa i emprenedoria del Ripollès, 
proposada per l’Agència. La trobada ha servit per explicar els serveis que actualment 
l’Agència pot oferir a les persones emprenedores i a les empreses i l’Associació Leader 
Ripollès Ges Bisaura ha informat dels ajuts Leader, el programa Odisseu, la promoció del 
producte local i altres projectes de cooperació com la eina Eneges.  L’objectiu principal de 
la Taula és esdevenir un espai de concertació entre el sector públic i el privat per 
identificar i potenciar projectes/accions en benefici del teixit empresarial del Ripollès. Es 
vol que la taula tingui una visió compartida i conjunta a partir de la coordinació, la 
participació, la definició dels plans d’acció comarcals i de les estratègies; podent així 
detectar noves necessitats i  promoure noves propostes, situant totes les parts implicades 
en un nivell d’igualtat. + Info a http://goo.gl/HAvOLH  
 

Enegest, la una nova eina dissenyada per avaluar d’una 
manera àgil i senzilla tots els consums energètics de 
l’activitat gestionada. Amb les dades obtingudes es 
podran establir objectius reals de millora en estalvi i efi- 
ciència energètica, poder-ne avaluar els resultats obtin- 
 

La pagesia del Ripollès obre les seves portes per ensenyar com i on es produeix 
allò que mengem. Durant el cap de setmana del 17 al 19 de juny la comarca del Ripollès 
ha participat a la primera edició de Benvinguts a pagès. Veure com i on es produeixen els 
aliments que ens arriben a taula, saber com treballen els pagesos, visitar granges, 
ramats, productors… Aquest és l’esperit de la primera edició de Benvinguts a pagès.  

  
 

 

L’ADR treballa per 
constituir la taula 
d’empresa i 
emprenedoria del 
Ripollès. Aquest 
mes de juny 
empreses i entitats 
de la comarca s’han  
trobat  per  tal de co- 

Han trobat feina el 25% de les 
persones a l’atur, ateses per l’Agència 
durant el 1r trimestre del 2016. 

 
guts i millorar la competitivitat de l’activitat econòmica. L’aplicació permet fer el seguiment 
de tots subministraments energètics que es disposa d’una manera integrada. Cal 
introduir-hi les dades dels subministres energètics i de les factures. Enegest permet 
avaluar els consums d’electricitat, gasoil, gas natural, propà, butà, glp i biomassa. Permet 
alhora observar l’evolució dels consums, els imports dels subministraments energètics i el 
preu de cada font d’energia al llarg del temps. L’aplicació també ofereix el càlcul de la 
petjada de carboni energètica per conèixer l’impacte que genera l’activitat a nivell 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. L’Enegest permet calcular ràtios energètiques i 
establir relacions entre factors energètics, així com un seguit d’indicadors anuals de 
l’empresa per tal de conèixer l’eficiència energètica de l’activitat desenvolupada. 
 
 

Més informació: 
www.campdevanol.org 

 

L’Agència ha estat la delegada a la nostra 
comarca, en una acció conjunta a tot el país. Al 
Ripollès s’han adherit les explotacions: 
Formatgeria Palou, Mas el Lladré, Mas Pinós i 
Formatges del Pujol Orra; els restaurants: 
Restaurant El Pont 9, Hotel Restaurant Calitxó, 
Cat Can Guetes i Restaurant Can Jepet i els 
allotjaments: Allotjaments Rurals Can Puntí, 
Can Janpere, Hotel Restaurant Calitxó, La 
Cabanya de Cal Forn de Serrat, Mas La 
Casanova i Mas Regort. 
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