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Persones a l'atur en 
recerca de feina i/o 
formació 

Joves entre 16 i 25 
anys amb o sense 
ESO 

25 joves formats 
com a cambrer/a i 
mosso de 
magatzem 

El 64% han realitzat 
pràctiques  

20 joves inserits 

Joves entre 18 i 29 
anys amb batxillerat 
o CFGM 

10 joves inserits 

Persones majors de 
45 anys sense dret 

a percebre cap 
prestació 

6 persones  
inserides com a 

auxiliars 
administratius/ves 

8 persones 
inserides com a 
peons de neteja 

Persones majors de 
30 anys amb baixa 

formació 

10 persones  
inserides majors de 

45 anys 

10 persones 
inserides entre 30 i 

45 anys 

Persones majors de 
30 anys 

163 persones 
orientades 

79 persones han 
trobat feina 

El 31% han realitzat 
mesures formatives 
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Servei de comunicació 
Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Tel. 972 70 44 99 
consorci@ripollesdesenvolupament.com 

Formació a l'Aula 
d'Hostaleria del Ripollès 

12 persones a l'atur 
formades en cuina 

11 persones a l'atur 
formades com a 

cambrer/a 

45 alumnes a CFGM i 
CFGS en cuina i 

pastisseria 

35 professionals de la 
restauració formats en 

cuina de muntanya 

Persones 
emprenedores i/o 

empreses 
assessorades 

264 empreses 
prospectades 

266 ofertes laborals 
gestionades 

332 llocs de treball 
vacants 

80 persones 
emprenedores 
assessorades 

7 empreses creades 

11 empreses 
assessorades en la 
millora de la gestió 

empresarial 

23 persones 
assessorades en 

traspassos de negoci 
8 traspassos de 
negoci amb èxit 
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