
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

El CEINR està subministrant 
600 tones  anuals d’estella 
del Ripollès , repartides en 11 

calderes públiques. 

CRD INFORMA 
Butlletí de notícies mensual 

 
Núm. 25 – Novembre de 2015 

ACTUALITAT   LA IMATGE  

LA XIFRA 

L’USUARI/ÀRIA 
 

EL SOCI 
 Assessor/a en normativa 

sanitària alimentària . Ripollès. 
 

Cambrer/a . Ribes de Freser. 
 

Perruquer/a . Sant Joan de les 
Abadesses. 
 
 

Més ofertes a:  
http://goo.gl/1o4EsChttp://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* del Consorci Ripollès Desenvolupament. PI. Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17.500 Ripoll – 972 70 44 99 

 

FORMACIÓ OFERTES 

 
 

Durant el mes de setembre del 2016 
es publicarà un article sobre el 
Ripollès, centrat en els boscos de 
tardor a la revista Experiències, del 
Descobrir. Una parella de l’àrea 
metropolitana ha realitzat diferents 
activitats (visites culturals, natura i 
gastronomia) per la comarca. En 
aquesta imatge es pot veure el 
fotògraf recollint imatges de la 
parella   caminant per un dels 
boscos del Ripollès. A partir de la 
seva visita i les seves experiències 
s’elaborarà el reportatge, pensat per  
a qui li agradi la natura, la 
gastronomia, la tranquil·litat. 
  

*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. 

    
 

. Jornada Idees d’elaboracions amb xai del 
Ripollès  per a carnisseries i restaurants.  
Dilluns 14 de desembre, de 16.00 a 20.00h a 
Ripoll.  +info a:  http://goo.gl/XzfPYX    
  

. Jornada Com elaborar el pla d’empresa i el 
de viabilitat . Dijous 17 de desembre a les 
Càpsules d’Emprenedoria, de 9:30 a 13:30h. 
+info a empresa@ripollesdesenvolupament.com 
i al 972.70.22.09   

Jornada:  Joves i emprenedoria  (10/12/2015). Dirigida 
a joves amb idees de negoci. Es tractaran conceptes 
com les capacitats de la persona emprenedora, 
valoració de la idea i viabilitat, pla d’empresa, formes 
jurídiques, ajuts a l’emprenedoria, etc. + info:  
https://goo.gl/2KNRZI  
Jornada: Bonificacions i incentius a la contractació  
(16/12/2015). Dirigida a empreses i gestories.  + info:  
https://goo.gl/XFCD66  
 

 
 
 

 

 

13 persones s’insereixen a través del programa Treb all 
i Formació 2015 – 2016.  El dilluns 16 de novembre es van 
incorporar 13 persones a ajuntaments del Ripollès, al 
Consell Comarcal i al CEINR, per fer tasques d’auxiliar 
administratiu/va durant 6 mesos, en el marc del programa 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) Treball i 
Formació. L’objectiu és afavorir la inserció laboral i millorar 
l’ocupabilitat de les persones aturades, prioritàriament 
majors de 45 anys, que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació i/o el subsidi. El programa l’ha sol·licitat el 
Consell Comarcal del Ripollès i es gestiona amb la 
col·laboració del CRD. 
 

Es presenta a Ripoll el Club d'Enogastronomia del 
Patronat Costa Brava Pirineu de Girona . Un nou club 
temàtic destinat a potenciar el turisme enogastronòmic 
com a producte d’interès estratègic. Aquest organisme 
pretén aglutinar les empreses del sector turístic 
(restauració, allotjaments, productors agroalimentaris, 
associacions i col·lectius de cuina,...) i aquests dies s’està 
presentant arreu del territori gironí. 
 

 

DESTAQUEM... entrega de certificats als alumnes de programes ocu pacionals  
 

Aquest mes de novembre s’ha fet entrega dels 
diversos certificats de formació als alumnes dels 
programes ocupacionals. 
FOAP (Formació d’oferta en Àrees Professionals 
Prioritàries): Operacions bàsiques de cuina. 
Operacions bàsiques de pastisseria. Operacions 
bàsiques de càtering. Operacions bàsiques de 
restaurant i bar.   
Joves per l’Ocupació : Operacions bàsiques de 
restaurant i bar. Electromecànic/a de 
manteniment.    Formació  per  a  persones  que  
 

 

estan a l’atur:  Anglès turístic i hoteler. Operari/ària de màquina fresadora manual i de 
CNC. Neteja integral i bugaderia industrial. Comerç Fresc: carnisseria, peixateria, 
especejament, forneria industrial i fruiteria. L’acte d’entrega va comptar amb la Cap del 
Servei de Coordinació dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona, la Sra. 
Marta Casacuberta i Solà, el President del CRD, el Sr. Josep Maria Farrés i Penela i el 
Conseller de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Comarcal del Consell 
Comarcal del Ripollès, el Sr. Miquel Rovira i Comas. 
 

 

A la foto, Núria Calvo, veïna de Ripoll 
de 46 anys i alumna del curs 
d’Operacions bàsiques de cuina de 
l’Aula d’Hostaleria del Ripollès. 
Després de fer les pràctiques al 
Restaurant Els Amigos de Ripoll,  l’han 
contractada fins al mes de març. 

 

 
 

Associació Independent de Joves 
Empresaris del Ripollès 

+ info: http://goo.gl/VhEKlg  

 

 


