
 

 

160 persones formades des de l ’Àrea d ’Agroalimentari  
Un curs pràctic sobre disseny i màrqueting del producte 
agroalimentari ha tancat les formacions d’enguany de l’ Àrea. En 
total s’han fet sis cursos, pels quals han passat 158 persones, 
sobre normativa, nous productes carnis, experiències en el sector 
oví, canals de xai i producte i restauració. 
 

DESTAQUEM... EL CEINR 
 

 
 
L’Àrea de Turisme ha promocionat 
el Ripollès a l’Illa Diagonal  de 
Barcelona (12/11), on va dur tallers 
del Museu Etnogràfic de Ripoll per a 
nens (foto), i al Festival de Cinema 
de Muntanya de Torelló (16/11), on 
va donar a conèixer propostes 
lligades a la muntanya. 

L’ús energètic de la biomassa 
(estella forestal) pot suposar un 

estalvi econòmic del 60-75% 
respecte del gasoil 
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ACTUALITAT LA IMATGE 

LA XIFRA 

L’USUARI 
 

 
L’Enric Rocha Robinson (35 anys. 
Bcn-Ripoll) ha participat en el 
programa  del SOC Ocupació per a 
persones aturades de llarga durada, 
coordinat des del CRD. Ha fet la 
formació professionalitzadora de 
forestal i actualment s’ha inserit 
laboralment amb un contracte de 6 
mesos per fer treballs forestals. 
 

EL SOCI 

 
L'Associació d'Hostaleria del Ripollès 
representa el sector de l'hostaleria i la 
restauració del Ripollès. Vetlla pels 
interessos dels socis i els dóna suport 
administratiu, fa formació i activitats per a 
un turisme de qualitat i representa el 
sector fora del Ripollès.  

 

Què?  El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès es va crear 
l’any 2004. El formen els 19 ajuntaments del Ripollès,  la 
Mancomunitat dels Monts Privats de Castellar de N’Hug, el Consell 
Comarcal del Ripollès, el Consorci Ripollès Desenvolupament, la 
Diputació de Girona i el Departament d’Agricultura (DAAM). 

Com? A través de tres àmbits d’actuació: la gestió dels boscos 
públics de titularitat municipal amb la planificació, gestió dels 
treballs forestals i suport tècnic als ajuntaments (projectes i 
tramitació d’ajuts); la gestió d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
inclosos a la Xarxa Natura 2000 (suport als ramaders, actuacions 
d’ús públic, seguiments i protecció de la flora, fauna i hàbitats); i 
l’aprofitament forestal sostenible per a la producció de biomassa 
forestal  fent tot el procés: obtenció de la fusta, trituració, assecatge, 
control de qualitat i distribució de l’estella. 

On i qui? S’ubica al carrer Sant Miquel de Ribes de Freser i està 
format per un equip de 5 persones que inclou una brigada que fa les 
feines forestals. En aquests moments, també hi ha contractada 
temporalment una brigada de 3 persones finançada pel SOC. 

Per què? Per cobrir les necessitats dels ajuntaments a l’hora de fer 
una gestió més eficient dels boscos públics i dels Espais d’Interès 
Natural del Ripollès. En el cas de la biomassa, per netejar boscos, 
prevenir incendis, millorar la biodiversitat, reduir les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle i generar llocs de treball. 

 

 

 

 

 

 

 
Eines senzilles i innovadores per emprendre i 
millorar la teva empresa. Jornada impartida per 
la Fundació CEDRICAT. 3 de desembre, de 9 a 
13 h, al Castell de Montesquiu.  
 
Quin perfil de joves busquen els empresaris 
del Ripollès? Taula rodona amb empresaris de 
la comarca, en el marc del projecte PATT. 10 de 
desembre, a les 7 de la tarda, a l’Aula 
d’Hostaleria del Ripollès. 
 
+ info: www.ripollesgesbisaura.org    

Cambrer /a 
Vall de Camprodon 
Ripoll 
 
Cap de cuina i cambrer/a  
Vall de Ribes 
 
Cuiner/a  
Vall de Ribes 
 
+ info:  
www.ripollesdesenvolupament.com  

 
Més informació a www.ripollesdesenvolupament.com o a premsa@ripolles.cat  – Busca’ns també a Facebook i Twitter 

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  

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

FORMACIÓ BORSA 

 

Organitza: 

El Servei de Menjador de l ’Aula d ’Hostaleria envia diners a les Filipines  
L’Institut Abat Oliba de Ripoll i el CRD destinaran els beneficis del Servei de Menjador 
de l’Aula de dues setmanes (25 i 26 de novembre i 2 i 3 de desembre) en un compte 
canalitzat des de Creu Roja, que servirà per enviar ajuda als afectats pel pas del tifó 
Haiyan a la regió central de les Filipines. Durant la primera setmana es van servir  39 
menús i, per tant, es van recaptar 429 euros. 
 
Mes de formacions del Leader Ripollès Ges Bisaura  
Aquest novembre l’Associació ha organitzat fins a vuit formacions per divulgar els seus 
projectes amb temàtiques diverses com l’emprenedoria jove, la gestió energètica, 
masies més sostenibles, producció de biomassa o les Smarts Grids rurals. 
 

 


