
 

 

Tancament de la convocatòria d’ajuts i noves formacions del Leader 
El dia 2 d’octubre es tanca l’última convocatòria d’ajuts per a la diversificació 
econòmica de les zones rurals del programa Leader del període 2007-2013, que 
compta amb una dotació de 446.905,11 euros a la zona del Ripollès, Vall del Ges, 
Orís i Bisaura. Mentrestant, l’Associació continua el treball en el marc de diferents 
projectes de cooperació catalana: el 24 d’octubre hi haurà una taula rodona amb 
emprenedors (projecte ODISSEU) i el dia 28 d’octubre es farà la jornada de cloenda 
del projecte Energia i Forest, coordinat des de l’Associació. Els dos actes tindran 
lloc a Ripoll. Més informació: www.ripollesgesbisaura.org   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUEM... INICI DE CURS A L’AULA  
 

Es preveu que 160 alumnes es 
formin a l’Aula d’Hostaleria del 
Ripollès durant el curs 2014-15  

CRD INFORMA 
Butlletí de notícies mensual 

 
Núm. 11 - Setembre de 2014 

 

ACTUALITAT LA IMATGE 

LA XIFRA 

L’USUARI 
 

 
Kevin Hernández, veí de Torelló, de 
20 anys, fa el segon curs del Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i 
Gastronomia. Combina els estudis 
amb una feina en un restaurant els 
caps de setmana. Li agrada molt tot el 
relacionat amb la professió i no 
descarta continuar formant-se amb el 
nou Cicle de Grau Superior de 
Direcció en Cuina. 

 
ELS SOCIS 

 
 
 
 
Més informació: 
www.vallfogona.cat 

 

 
                    Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior 
Enguany els cicles formatius compten amb 70 alumnes. El centre titular dels 
cicles, l’Institut Abat Oliba de Ripoll, explica que funciona molt bé l’oferta 3x2 
per treure’s els dos cicles mitjans que s’ofereixen, en cuina i pastisseria, en 
tres anys. El nou cicle de Grau Superior de Direcció en cuina en Format FP 
Dual ha començat amb 10 alumnes, que combinen dos dies de pràctiques a 
l’Aula amb quatre a l’Institut. Durant el segon any, aquests alumnes es 
formaran directament a l’empresa (hotel, restaurant, etc.) i percebran una 
beca salari o un sou amb contracte laboral. 
 
Cursos subjectes al programa Acord Marc 
De setembre a novembre, 30 alumnes, la majoria en situació d’atur, cursen 
Operacions bàsiques de cuina i Operacions bàsiques de pastisseria. Es tracta 
d’unes formacions subjectes a Certificats de Professionalitat. 
 
Servei de Menjador 
El Servei de Menjador tornarà a finals d’octubre, un cop els alumnes estiguin 
preparats per posar en pràctica tot allò après. 

 
Més informació: aula@ripollesdesenvolupament.com  
                            http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/aula-hosteleria/  

 

 

 

 
 

 
 

 

. Producció agrícola ecològica i la seva cuina en zones de 
muntanya. 7 d’octubre. 9.30h. Ribes de Freser (seu CEINR)  
. Costos i viabilitat de la venda de proximitat. 13 octubre. Ripoll 
. Pla d’empresa i fiscalitat per autònoms. 15 octubre. Ripoll 
. Les eines de gestió energètica a l’empresa agroalimentària. 16 
octubre. Ripoll 
. Distribució del producte local a la restauració: com ho fem? 27 
d’octubre. Aula d’Hostaleria del Ripollès. Ripoll 
. Jornades de Turisme 2014: 21 i 28 octubre, 4 i 11 novembre 
. Tributació bàsica per a professionals i pimes. 30 octubre. Ripoll  
 

+ info: http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/formacio/  
             

Cuiner/a. Sant Pau de Segúries 
 
Cuiner/a i ajudant cuina. Torelló 
 
Cambrers/es  
Ripoll, Ribes de Freser i Pardines 
 
Comercial sector alimentació 
Campdevànol 
 
+ info: www.ripollesdesenvolupament.com 
 
 

 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 

*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 

FORMACIÓ OFERTES 

Més de 1.200 fotografies a la xarxa amb Instagram your city 
Ripoll, Vallfogona de Ripollès, Sant Joan de les Abadesses i Ribes de Freser 
són els quatre municipis que han acollit trobades d’instagramers de la 
iniciativa promoguda pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, 
amb el suport del CRD a la comarca. Els resultats obtinguts han estat molt 
positius: hi han participat 145 usuaris, que han penjat un total de 1.283 
fotografies a la xarxa. L’última trobada va tenir lloc el dia 7 de setembre en 
motiu del Concurs Internacional d’Habilitat de Gossos d’Atura. 
 

 

 

 

 

El passat dia 9, un equip d’informatius 
de TV3 es va interessar per la tasca 
que realitza el CRD en matèria 
d’orientació, formació i inserció laboral 
arran de l’aprovació de l’avantprojecte 
de reforma del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). En la notícia es va 
entrevistar una usuària del Servei 
d’Orientació i Inserció Laboral i el 
director tècnic de l’ens. Mireu-la aquí: 
 
http://www.324.cat/video/5233812/altres/Govern-
aprova-reforma-Servei-Ocupacio-de-Catalunya 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

L’Aula d’Hostaleria del Ripollès ha iniciat el curs 2014-2015 
amb 95 alumnes i la previsió és que arribin a uns 160, ja que de 
cara a gener de 2015 es començaran nous cursos en el marc 
del Programa de Formació i Inserció (PFI), que substitueix el 
fins ara PQPI, i de Formació Ocupacional (FOAP). 

Continuïtat de la tasca en matèria d’orientació i inserció laboral de cara al 2015 
El CRD ha sol·licitat la renovació de programes amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
bàsicament destinats a l’orientació i inserció laboral i a la formació de les persones en situació 
d’atur, com el Treball a les 7 comarques, el Joves per l’Ocupació i, conjuntament amb el Consell 
Comarcal del Ripollès, el Treball Mixt Formació. A més, durant l’octubre, el CRD, com a Agència de 
Col·locació, farà orientació laboral a 68 persones en situació d’atur del Ripollès. 

 

 
Ajuntament de 

Vallfogona de Ripollès 
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