
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Neix Zona BTT Ripollès , un nou projecte creat per l’empresa 
Bikexperience de Camprodon i l’Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, amb col·laboració del Consorci Ripollès 
Desenvolupament  i  el Patronat  de Turisme Costa Brava Girona. 
 

DESTAQUEM... Itinerànnia i el nou alumne de l’Escola de Pastors   
 

68.750 persones han 
caminat per algun tram de la 
xarxa de senders Itinerànnia.  

CRD INFORMA 
Butlletí de notícies mensual 

 
Núm. 18 – Abril de 2015 

ACTUALITAT  LA IMATGE  

LA XIFRA 

L’USUARI 
 

EL SOCI 
 

 

Mecànic/a d’autocars . Ripoll 
 
Carnisser/a i elaborador/a 
productes carnis . Ribes de 
Freser 
 
Delineant projectista . Ripoll. 
 
Ajudant de carnisseria . Sant 
Joan de les Abadesses. 
 
 

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

 

FORMACIÓ OFERTES 

 
 

Belén Rodríguez, guanyadora del 
projecte Grifone de los Pirineos 
2015, ha estat els dies 24, 25 i 26 
d’abril al Ripollès . A la foto, la Belén 
en BTT per la Vall de Camprodon  
acompanyada  dels  Guies NordSud. 
Es pot consultar el blog del viatge a: 
http://www.grifonepirineos.com 
 

Consultable l’estratègia de l’Agència de Desenvolup ament del Ripollès . Durant el 
2014 el Consorci ha treballat en un procés de revisió del Pla d’Acció de l’entitat, per tal 
d’adequar-lo al nou format d’Agència de Desenvolupament Del Ripollès , amb la 
participació del principals agents econòmics i socials de la comarca. S’han revisat totes 
les estratègies sectorials dels diferents àmbits de treball: agroalimentari, turisme, 
empresa i emprenedoria i oferta formativa. L’estratègia global consta de 20 línies 
estratègiques  pe r tots  els àmbits  de  treball  i 7 línies estratègiques transversals.   
 

 

 
 

Toni Casals, de 18 anys i veí de 
Sant Joan de les Abadesses, és 
alumne  d’Operacions bàsiques de 
bar i restaurant  dins del programa 
Joves per l’Ocupació 2014  del 
CRD. Aquest mes d’abril ha finalitzat 
amb èxit les pràctiques de cambrer 
a l’Hotel Calitxó de Molló. En breu 
es preveu la seva contractació en 
aquest mateix hotel durant 6 mesos i 
l’empresa es podrà bonificar el salari 
mínim interprofessional a través 
d’aquest programa. 

. Jornada tècnica + visita. Experiències de  
producció i consum ecològic i local . 1 de 
juny, de les 9:30 a les 18h, al Consorci 
Ripollès Desenvolupament i al Mas 
Fogonella de Sant Joan de les Abadesses.  + 
info al 972704499  

 

*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. 

 
El Mas Pujol de Dachs acull un nou alumne de pràctiqu es 
de l’Escola de Pastors . Un any més, el Consorci Ripollès 
Desenvolupament és delegació de l’Escola de Pastors de 
Catalunya. Aquest mes d’abril, en Bernat Abad, començava les 
practiques de ramader i formatger al Mas el Pujol de Dachs 
(Les Llosses). Aquesta explotació ramadera és membre de 
l’Associació de Petits Elaboradors Agroalimentaris  del Ripollès. 

Itinerànnia, un recurs turístic cada vegada més uti litzat.  Es 
comptabilitzen 2.750 mapes venuts  de la xarxa de senders, 
això dóna una estimació de 68.750 persones que han caminat 
per algun tram de la xarxa, 4.000 més que l’any anterior . 

Aquest projecte convertirà el Ripollès en una de les grans destinacions turístiques d’oci 
per als amants de la bicicleta de muntanya. La Zona BTT Ripollès, amb el centre 
neuràlgic a Sant Joan de les Abadesses, ofereix més de 1000 quilòmetres senyalitzats 
per fer amb bicicletes tot terreny, per a tots els nivells i també per a diverses disciplines 
com cross country i enduro, que se sumen a la Via Verda de la Ruta del Ferro i del 
Carbó. Compta amb un centre d’acolliment i tots els serveis: lloguer de bicicletes, 
transports especialitzats, guies, lloguer de gps… Dins d’aquests 1000 quilòmetres també 
estan inclosos els 477 quilòmetres de les 21 rutes BTT del Centre BTT del Ripollès. Tota 
la informació a http://www.zonabtt.com/ca/  

Operari/ària de màquina fresadora manual i CNC . Inici 18 de 
maig. Formació per a persones desocupades. +info: al 
972704499 o insercio@ripollesdesenvolupament.com  
 

Mas el Pujol té vaques de llet i elabora formatges i mantega, Formatges del Pujol – Orra, 
certificats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). En Josep Orra 
és el seu tutor professional durant 2 mesos i des del Consorci es realitza el seguiment 
de les pràctiques. En Bernat Abad, realitzarà dos mesos de pràctiques com a ramader i 
elaborador de formatges al Ripollès i els altres dos de pastor de muntanya a l’Estat 
francès.  
 

 

 
 

 

 
La web ( www.itinerannia.net ) ha rebut 133.180 visites  i l’apartat de propostes 
d’itineraris 54.176, al que s’hi sumen les 2.600 baixades de l’aplicació pel mòbil.  S’han 
detectat 27, 9 productes de senderisme al Ripollès que transcorren per camins 
d’Itinerànnia, 41% més que a l’any anterior.  + info a http://ves.cat/mdrL  
 

 

Podeu  consultar  l’estratègia   de  l’Agència  en  el  següent  link: 
http://ves.cat/mdzt 


