
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

134 persones  han trobat feina,  
del total de persones orientades i/o 
formades al Consorci fins a 30 de 
setembre de 2015.  
 

CRD INFORMA 
Butlletí de notícies mensual 

 
Núm. 23 – Setembre de 2015 

ACTUALITAT   LA IMATGE  

LA XIFRA 

L’USUARI/ÀRIA 
 

EL SOCI 
 Auxiliar de cuina . Setcases. 

 

Operàries càrnies . Ripoll. 
 

Fuster . Sant Joan de les 
Abadesses. 
 

 

Més ofertes a:  http://ves.cat/k9fr 
 

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 

 
 

A la imatge els alumnes de la 
penúltima part del mòdul formatiu de 
comerç fresc, concretament la de 
forneria industrial , desenvolupada 
a Rupsa aquest mes de setembre. 
Ara només quedarà per 
complementar la part de fruiteria que 
finalitzarà el proper 5 d’octubre. 
Aquesta formació pertany al 
dispositiu d’orientació laboral. 

*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. 

Temporada Gastronòmica de la Trumfa . Els Col·lectius de 
Cuines de la Vall de Camprodon, Fogons de la Vall de Ribes 
i l’Associació d’Hostaleria del Ripollès s’han unit un any més 
per promocionar la Trumfa de la Vall de Camprodon, 
‘Producte del Ripollès’. Han apostat per la trumfa, més enllà 
de la gastronomia, donant suport a la pagesia que contribueix 
a mantenir el paisatge com un territori rural, viu i ric. La 
temporada començava el 19  de  setembre i s’allargarà fins el 

 

pertany a les Capçaleres del Ter i del Freser (85%)  
i un altre espai d'interès natural -Serra Cavallera- (1%). També incorpora zones fins ara 
no incloses en el Pla d'Espais d'Interès Natural (14%) i enclavaments importants per 
l'excursionisme i el turisme familiar, com són les estacions de Vallter i Núria. Es tracta 
d'un espai típic de l'alta muntanya pirinenca oriental. És un territori que s'estén entre 
1.280 i 3.000 m d'alçada, i conserva molt bé els sistemes naturals alpins i subalpins. 
Acull espècies de vertebrats delicades, nombrosos invertebrats de gran interès i una 
flora d'alta muntanya rica i diversa. Al marge de l'esport i el turisme, l'activitat més 
destacable dins l'àmbit protegit és la ramaderia extensiva, que es vol afavorir i 
consolidar El Parc comptarà amb una xarxa d'equipaments i serveis per acollir els 
visitants i turistes i per facilitar la gestió administrativa. Els principals accessos seran des 
de Queralbs, Setcases i Espinavell.  
 
 

    
 

. Jornada Modificació de la normativa de l’impost 
de societats i mòduls 2015/2016.  Dilluns 5 
d’octubre, de 16.30 a 19.30h a Ripoll.  +info a:  
http://www.ripollesgesbisaura.org/    
. Jornada Formes jurídiques. Dilluns 19 d’octubre, 
de 9 a 12h. +info al 972.70.44.99 i  
empresa@ripollesdesenvolupament.com  

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del 
Freser. El Govern ha declarat el Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser. El parc ocupa 
14.750 hectàrees del Ripollès, que s’estenen entre 
Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Pardines, 
Vilallonga de Ter, Setcases i Molló. Es tracta del 
catorzè parc de la Xarxa de Parcs Naturals de 
Catalunya.    El  nou  parc  inclou  la  superfície  que 

 
 

 

L'Associació de Petits Elaboradors 
Agroalimentaris del Ripollès  està 
formada per 5 formatgers que 
elaboren productes làctics sota la 
marca de garantia 'Producte del 
Ripollès'.  Aquests elaboradors són:  

 Mas el Lladré (vaca).  
 Formatges del Pujol 

Orra (vaca ecològica).  
 Formatgeria Mas Palou 

(cabra). 
 Formatges Roura Soler 

(vaca, cabra i ovella). 
 Formatgeria Herbacol 

(vaca). 
 

DESTAQUEM... Temporada de la Trumfa i Fira Europea del Formatge  
 

 
4 d’octubre. Hi participen 15 restaurants: 10 de la Vall de Camprodon, 2 de la Vall de 
Ribes i 3 del Baix Ripollès. En ells es pot gaudir de diferents plats elaborats amb la 
trumfa. + info a: http://scur.cat/DEYYND  
 Fira Europea del Formatge . Els dies 3 i 4 d’octubre, la plaça de la 

Lira de Ripoll, acollirà la primera edició de la Fira Europea del 
Formatge, organitzada per l’Ajuntament de Ripoll en col·laboració amb 
el Consorci Ripollès Desenvolupament i l’Associació Ruta Europea del 
Formatge. La fira reunirà 12 parades de productors de formatge: 
formatges del Ripollès, DO Idiazábal, DO Maó-Menorca, DO Torta del 
Casar, DO Cabrales, Formatge de Peñamellera Alta i DO Cantal. 
+ info a:  http://scur.cat/2PEME9  

 
 
972 74 10 01 

Cooperativa Ramadera 
de Molló . Agrupa els 
principals productors de la 
Vall de Camprodon. El 
principal producte que 
cultiva i comercialitza és 
la Trumfa. 

El Servei d’Intermediació Laboral. Des del Consorci s’ofereix el 
Servei d’Intermediació Laboral dirigit a totes aquelles empreses que 
necessitin cobrir una vacant laboral. Es proporciona un servei 
gratuït per ajudar a buscar la persona candidata qu e millor 
s’ajusti en el lloc de treball vacant.   Es gestionen les ofertes de 
feina, s’ofereix borsa de treball i es fa una pre-selecció de 
candidats/es segons els requisits que l’empresa ens demana. 
 

 
Durant el primer semestre del 2015 s’han gestionat 144 ofertes laborals . Si la vostra 
empresa necessita algú per treballar contacteu amb nosaltres a través del tel. 
972.70.44.99 o bé a insercio@ripollesdesenvolupament.com  
 

 

 

 


