
 

 

Cap a un nou model de gestió turística comarcal 
Els alcaldes de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses i el president 
del Consorci han fet balanç del primer any de gestió conjunta del 
projecte cultural i turístic Terra de Comtes i Abats. Ara s’ha 
completat una primera fase d’estructuració d’una oferta unificada i 
de qualitat al Baix Ripollès, que s’estendrà a tota la comarca en una 
segona fase. “Ha de ser una porta d’entrada al turisme comarcal”, 
va dir Josep Maria Farrés. Durant el primer any els equipaments del 
projecte a Ripoll, Sant Joan i Gombrèn han rebut 25.270 visites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUEM...  ITINERÀNNIA I EL CLIENT INTERNACIONAL 

 
L’11 d’abril, El Matí de Catalunya 
Ràdio es va emetre en directe des de 
la Sala Abat Senjust de Ripoll. El 
programa, dirigit per Mònica Terribas, 
va difondre els actius culturals, 
turístics i econòmics de la comarca 
gràcies al patrocini del Consorci i els 
ajuntaments de Ripoll i Sant Joan de 
les Abadesses, en el marc del projecte 
turístic Terra de Comtes i Abats. La 
imatge del matí va ser l’entrevista 
davant mateix de la portalada del 
monestir, candidata a ser declarada 
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Els Consorci també treballa amb i 
per les tres entitats d’hostaleria de la 
comarca. En un vessant 
promocional, s’ha establert un 
calendari de temporades gastronò-
miques per poder degustar produc-
tes autòctons als restaurants 
adherits. En un vessant formatiu, es 
concerten pràctiques per als 
alumnes de l’Aula d’Hostaleria, des 
de PQPI fins a Cicles Formatius. 
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Més informació: 

www.ccripolles.cat   
 

 

Què és? És la xarxa de senders implantada a les comarques del 

Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà des de l’any 2008, amb més 
de 2.500 quilòmetres de camins marcats i senyalitzats. 
 
El client internacional? El 2013 uns 4.772 persones han viatjat 

amb alguns dels productes de senderisme oferts. El tipus de 
client europeu que visita Itinerànnia és una persona de més de 55 
anys, que ve amb parella o en grup, de nivell cultural i adquisitiu 
mig-alt. Amant de la natura i amb gran interès per la gastronomia 
local i per rebre un tracte proper i familiar. 
 
Dades 2013:  S’ha passat de 36 productes comercialitzats a 

través d’operadors, a 91 i de 5 països que operen en aquesta 
zona (França, Alemanya, Regne Unit, Holanda, Bèlgica) a 7 
(s’han incorporat Noruega i Estats Units).  
 
Impacte econòmic: l’estimació de xifra de negoci que han 

suposat els clients europeus durant l’any 2013 a les tres 
comarques és de 3.263.645 euros. 
 
Novetat 2014: una nova aplicació per a mòbils que permet 
consultar els itineraris i els serveis turístics més propers. Més 
informació: www.itinerannia.net  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El poltre de muntanya pirinenc català. 5 de maig, 15h a 
20.30h a El Mariner de Sant Pau, Camprodon.  
Inscripcions: r.auquer@ripollesdesenvolupament.com o tcolell@gencat.cat  

 
Gestió forestal sostenible. Del 5 al 10 de maig, al Centre 
de Formació Forestal Especialitzada, Montesquiu. 
Inscripcions: www.formacioforestal.cat  

 
Costos i viabilitat econòmica per a la petita empresa. 14, 
21 i 28 de maig a la seu de l’Associació Leader Ripollès Ges 
Bisaura, al CRD, Ripoll. 
Inscripcions: emprenedors@ripollesdesenvolupament.com   
 

Peó forestal per brigada 
Ripollès 

 
Personal piscina municipal 
Molló 

 
Comercial projecte turístic 
Ripollès 

 
Tècnic producte postvenda 
Ripoll 

 
Més informació 
www.ripollesdesenvolupament.com 
 

Més informació a www.ripollesdesenvolupament.com o a premsa@ripolles.cat - Segueix-nos també per Facebook, Twitter i Instagram 

És un producte creat pel Servei de Comunicació* del Consorci Ripollès Desenvolupament. PI. Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17.500 Ripoll – 972 70 44 99 

 

 

FORMACIÓ OFERTES 

 

 
*Aquesta actuació forma part del projecte "Treball a les 7 comarques" i està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu 

 

 
 

 
 

 

Inici de noves formacions per a persones en situació d’atur 
A finals d’abril s’han iniciat tres cursos adreçats a persones en 
situació d’atur amb l’objectiu de dotar-les de competències en 
sectors que són generadors d’ocupació al Ripollès o a comarques 
veïnes: el 22 d’abril va començar el Curs de sacrifici i preparació 
de les canals (boví, equí, porcí i oví). La part pràctica es farà a 
l’Escorxador del Ripollès; el 24 d’abril va començar el curs 
d’Especialització en comerç fresc: carnisseria, xarcuteria i 
peixateria i, el 28 d’abril, el curs de Perruqueria, estètica i imatge 
personal. Consulteu l’oferta de cursos del 2014: 
http://ripollesdesenvolupament.com/images/Notis/Formacions_CRD_2014bo.pdf 
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