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1.1- El CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT 
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament és una entitat pública de caràcter associatiu 
que té l'objectiu de promocionar, donar suport i participar en activitats econòmiques i 
socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic del Ripollès i 
a la potenciació d'iniciatives generadores de riquesa i ocupació. El Consorci també 
treballa per prestar serveis i funcions d'assessorament al teixit empresarial, fomentar i 
millorar l'ocupació i la formació, promocionar la comarca a l'exterior, vetllar la 
planificació estratègica del territori i fomentar la cooperació entre el sector públic i el 
sector privat per al desenvolupament de la comarca. 
 
Amb aquests objectius de fons, el treball del Consorci es divideix en les àrees 
següents: 

• Aula d'Hostaleria del Ripollès 
• Àrea d'Empresa i Emprenedoria 
• Observatori del Desenvolupament Local 
• Àrea d'Orientació i Inserció laboral 
• Àrea Agroalimentària 
• Àrea de Turisme 
• Àrea de Dinamització forestal 

Formen part del Consorci entitats públiques, com ajuntaments i el Consell Comarcal 
del Ripollès i entitats del sector privat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector públic 
 
Consell Comarcal del Ripollès 
Ajuntament de Campdevànol 
Ajuntament de Campelles 
Ajuntament de Gombrèn 
Ajuntament de Les Llosses 
Ajuntament d’Ogassa 
Ajuntament de Ribes de Freser 
Ajuntament de Ripoll 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès 
Ajuntament de Planoles 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon 

Sector privat 
 
Cambra de Comerç de Girona 
Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès 
Sindicat CCOO 
Sindicat UGT 
Associació Independent de Joves 
Empresaris del Ripollès 
Fundació Eduard Soler 
Associació d’Hostaleria del Ripollès 
Cooperativa Ramadera de Molló 
Cooperativa Sant Isidre 
Cooperativa de Sant Joan de les Abadesses 
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AULA D’HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS  

 
 
 
L’Aula d’Hostaleria del Ripollès es va crear amb la intenció de donar una formació que 
no s’impartia a les comarques veïnes i alhora volia donar valor afegit al sector de 
l’hostaleria i la restauració. Des de la seva obertura els eixos vertebradors de l’Aula 
d’Hostaleria han estat ben definits: la formació, la potenciació de la gastronomia i els 
productes del territori i el suport als empresaris del sector de l’hostaleria i la restauració 
del Pirineu de Girona. 
 
La ubicació de l'aula es va fer en tres naus del viver d'empreses del Consorci Ripollès 
Desenvolupament i es va finançar amb un fons Feder. L’any 2003 es va inaugurar 
oficialment l’Aula d’Hostaleria del Ripollès i es va iniciar l’activitat formativa impartint el 
Programa de Garantia Social d’Auxiliar de Cuina i Serveis de Restauració i els cursos 
de gran públic. 
 
A finals de 2012 i principis de 2013, coincidint amb els 10 anys d'activitat de l'Aula, es 
fa una segona ampliació i reforma. Es tracta d’una ampliació (60m2 més) i adequació 
d’espais i de l’adquisició de nova maquinària per tal de complir amb els nous requisits 
per impartir formació (així s’han pogut obtenir fins a quatre certificats de 
professionalitat del Servei d’Ocupació de Catalunya, el SOC). Entre d’altres, ara es 
compta amb un nou magatzem de mercaderies, una sala de bar o un espai formatiu 
amb 15 cuines individuals. 
 
 
 
ÀREA D’EMPRESA I EMPRENEDORIA  

 
 



                                                                       
 

 - 3 -  

Memòria 2012 

L’àrea d’empresa i emprenedoria del Consorci Ripollès Desenvolupament treballa els 
següents aspectes: 
 

• Assessorament i informació a les empreses i per a la creació de noves 
empreses en el territori  

• Informació i tramitació de subvencions  

• Realització de plans d’empresa 

• Promoció i Dinamització empresarial  

• Suport a entitats i associacions de la comarca 

• Assessorament en la gestió empresarial 
 

Es tracta d’una àrea transversal que es treballa des de totes les altres àrees sectorials 
que, entre els seus objectius, tenen el de donar suport i assessorament al teixit 
empresarial respectiu: ja sigui en el sector turístic, en el sector agroalimentari o en 
qualsevol altre àmbit en què incideix i treballa el Consorci en el seu dia a dia. 
 
Dins d’aquesta àrea s’ofereixen i es dinamitzen espais a mida per a empreses i 
emprenedors: es tracta dels despatxos i les naus del Centre d’Empreses del Ripollès. 
 
 
 
OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL RIPOLLÈS 

 
 
L’Observatori de Desenvolupament local del Ripollès recopila, organitza, genera i difon 
informació territorial d’interès per a la presa de decisions, amb l’objectiu principal 
d’impulsar el desenvolupament econòmic local. Integra les dimensions estratègica, 
prospectiva i territorial en els objectius específics d’anàlisi i diagnosi, suport a la 
planificació, definició i identificació de projectes territorials considerats estratègics, etc.  
 
L’Observatori de Desenvolupament Local té el seu origen en el marc del projecte de 
dinamització comarcal “Treball a les 7 comarques” al Ripollès, que està gestionant el 
Consorci Ripollès Desenvolupament des del desembre de 2008. Tot aquest treball 
necessari de disposar de dades socioeconòmiques actualitzades i informació amb 
indicadors territorials esdevé important per a la correcta planificació de les polítiques i 
actuacions de promoció econòmica que ha de liderar el Consorci amb la cooperació 
d’altres agents socioeconòmics i entitats locals de la comarca.  
 
Per tant, aquesta àrea esdevé així el punt de recollida i anàlisi de dades 
socioeconòmiques; aglutina els principals indicadors que incideixen en el mercat de 
treball del Ripollès i periòdicament elabora la diagnosi territorial de la comarca. 
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ÀREA D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 

 
 
El Servei que es realitza des del Consorci Ripollès Desenvolupament va destinat a 
totes aquelles persones de la comarca del Ripollès que estan en situació d’atur i es 
troben en un procés de recerca de feina, però sobretot es fa èmfasi en aquells 
col·lectius que tenen una major dificultat d’inserció.  
 
L’objectiu del Servei d’Orientació Laboral és informar i assessorar,  orientar, motivar i 
donar les eines i  l’autonomia necessàries a les persones participants el seu camí cap 
a la inserció laboral, amb intervencions individualitzades i col·lectives adaptades a les 
necessitats de cada persona. L’objectiu final és elaborar un Itinerari d’Inserció 
Específic per a cada participant per tal de millorar les seves possibilitats de trobar feina 
i que  es puguin incorporar en el món laboral en el mínim de temps possible. 
 
Per altra banda, s’estableixen actuacions destinades a establir un contacte més directe 
entre l’empresari i les persones demandants d’ocupació. A les empreses es realitzen 
accions de prospecció del mercat laboral, així com també de diagnosi de les seves 
necessitats, tant pel que fa referència als recursos humans de què disposen com  
d’una previsió de possibles vacants. 
 
 
 
ÀREA AGROALIMENTÀRIA 

 
 
L’àrea de dinamització del sector agroalimentari del Consorci Ripollès 
Desenvolupament té com a objectiu dinamitzar el sector agroalimentari basat en la 
producció agrícola i ramadera comarcal, tot assegurant la viabilitat de les explotacions 
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mitjançant l’aposta per la qualitat, i potenciant la indústria transformadora per tal que el 
valor afegit es quedi a la comarca.  
 
S’està treballant per a la promoció i diferenciació del producte local mitjançant la 
creació i seguiment de diferents tipologies de marques de qualitat, totes elles 
agrupades sota la marca de garantia Producte del Ripollès. 
 
 
 
ÀREA DE TURISME 

 
 
L’Àrea de Turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament treballa per al 
desenvolupament turístic del Ripollès, amb l’objectiu d’estructurar una oferta turística 
de qualitat, augmentant així la xifra de visitants i generant activitat econòmica als 
empresaris turístics i del comerç de la comarca.  
 
Les directrius i línies estratègiques de treball de l’àrea estan incloses en el “Pla 
Estratègic de Turisme de les Comarques de Girona 2011-2015” i el Pla d’acció 2011-
2021 del Consorci Ripollès Desenvolupament. Els principals objectius de l’àrea són: 
 

• Fomentar el desenvolupament de l’activitat turística integrada i sostenible a la 
comarca, és a dir, en equilibri amb la població local, l’entorn i el medi natural, el 
patrimoni, i els recursos. 

• Promocionar el Ripollès com a destinació turística. 

• Estructurar l’oferta i crear un ventall de productes diversificats i 
especialitzats. Diversificar la demanda segons la procedència geogràfica i 
segons les motivacions. 

• Recuperar, potenciar i difondre els elements propis de la comarca a tots nivells: 
tradicions, artesania, productes agroalimentaris, formes de producció... 

• Promoure la participació activa del sector privat en el desenvolupament turístic 
de la comarca. 

• Millorar la competitivitat dels negocis turístics de la comarca. 

• Millorar la capacitat de comercialització 
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ÀREA DE DINAMITZACIÓ FORESTAL 

 
 
L’objectiu principal d’aquesta àrea és promoure i aconseguir que s’instal·lin calderes 
de biomassa, tant en l’àmbit públic com privat. Actualment diversos estudis ja han 
demostrat la gran disponibilitat de fusta per a biomassa que tenen els boscos del 
Ripollès. També ens trobem en un moment on a Catalunya ja hi ha diverses empreses 
que produeixen i distribueixen estella i altres biocombustibles.  
 
Però per desenvolupar el sector forestal al Ripollès, generar ocupació i dinamitzar el 
territori en aquest àmbit, actualment la mancança més important amb què ens trobem 
és la falta d’instal·lació de calderes. És a dir, falta consum de biomassa. Falten 
calderes. Falta demanda de producte. I aquest és l’element clau a dinamitzar ja que és 
el que ajudarà i provocarà una crescuda sensible i notable de l’activitat empresarial i 
ocupacional al sector forestal a la comarca del Ripollès. 
 
La biomassa forestal per a usos energètics ha de contribuir a: 
 

• La generació de llocs de treball en treballs forestals, indústries de la fusta, 
transport, manteniment, etc. 

• L’estalvi econòmic per a la reducció de fins el 80% de la despesa actual en 
calefacció 

• El manteniment dels boscos en bones condicions, millorant el paisatge i reduint 
el risc d’incendi. 

 
La biomassa forestal per a usos energètics és actualment un dels sectors o àmbits 
amb major recorregut territorial al Ripollès.  
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1.2- ORGANIGRAMA 
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1.3- FONTS DE FINANÇAMENT 

 
Les principals fonts de finançament del Consorci Ripollès Desenvolupament pel 2012 
han estat les següents: 
 

- Projecte “Treball a les 7 comarques” al Ripollès”: projecte subvencionat pel 
SOC en un 90% amb un import finançat de 217.949,90€. 

 
- Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI): projecte subvencionat pel 

SOC en un 100% amb un import de 67.181,25€. 
 

- Formació ocupacional (FOAP): subvencionada pel SOC en un 100%, amb un 
import de 99.993,75€. 

 
- Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL): programa subvencionat 

pel SOC en 80% amb un import finançat de 54.000,00€. 
 

- Cicles Formatius de Grau Mig de Cuina i Pastisseria: finançat pel Departament 
d’Ensenyament amb un import de 33.000,00€. 
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2.1- SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
2.1.1- FORMACIÓ 
 
Al llarg del 2012 un total de  204 alumnes han passat per les diverses formacions 
ofertes pel Consorci Ripollès Desenvolupament a través de les diverses àrees de 
treball. 
 
CURSOS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR:  
La formació que s’ha realitzat al llarg de l’any 2012 estava enfocada a donar 
l’oportunitat de reconversió a diferents sectors que encara a la comarca són 
generadors d’ocupació. 
 
Curs de Manteniment Bàsic I: 
Van realitzar la formació, de 74 hores, 18 alumnes . 
Es cursos de manteniment han tingut l’objectiu d’especialitzar l’alumne en la seva 
professió i millorar les seves competències i qualificacions a través de la formació 
especialitzada, la motivació a l’alumne i l’aplicació pràctica. Durant les sessions 
pràctiques els alumnes han manipulat amb diferents eines en l’entorn adequat. 
 

   
 
Curs de Manteniment Bàsic II. Branca Maquinària: 
Van realitzar la formació, de 79 hores, 12 alumnes . 
 

   

2- ACCIONS 2012 
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Curs de Perruqueria i Imatge Personal: 
Van realitzar la formació, de 74 hores, 12 alumnes . 
Formació  pensada  pels i per les joves que han decidit no continuar una formació 
reglada i que es volen incorporar al mercat de treball com a ajudants en aquest sector, 
tot i que a la pràctica, també hi han participat alumnes de més edat però que ja havien 
estat treballant en perruqueria. 
 

   

Curs de Cambrer/ Menjador col·lectius:  
Van realitzar la formació 22 alumnes . 
Els participants han realitzat  les tasques pròpies del desenvolupament del servei en la 
sala, tant en els establiments de restauració i bars, així com també en menjadors 
col·lectius, on no només es tracta de servir aliments i begudes sinó de millorar la 
qualitat educativa i efectiva en l’espai i en el temps de l’estona de dinar en els 
menjadors escolars, cases de colònies, casals, residències geriàtriques, centres de 
salut mental... 
 
Complement formatiu als cursos d’Operacions bàsique s de restaurants bars/ 
menjadors col·lectius, de Cambrer/Monitor de menjad ors col·lectius i de 
Manipulador d’Aliments: 
Van realitzar la formació 24 alumnes . 
Accions de 2 hores de durada en Manipulació d’Aliments relacionada amb el mòdul 
professional d’operacions bàsiques de restaurants / bars / menjadors col·lectius, però 
també en general, ja que a la comarca i a les comarques veïnes van sorgint ofertes 
laborals de l’àmbit de l’hostaleria, el comerç fresc i la indústria alimentària, i tenir 
aquesta formació representa una millora de les competències professionals i un 
aspecte valorat i exigit  per les empreses del sector. 
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Curs d’Atenció al Client: 
Han realitzat la formació un total de 14 alumnes . 
Amb l’objectiu d’orientar als usuaris en el tracte amb el client. 
 

   
 
Cursos de Formació d’Oferta de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès: 
Els cursos de Formació Professional Ocupacional  que s’han dut a terme el 2012 han 
estat dirigits a persones en actiu o situació d'atur i han comptat amb 42 alumnes  (s’ha 
donat preferència a les dones majors de 45 anys). Són programes formatius teòrico-
pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat 
d'inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les 
competències professionals de les persones treballadores. 
 
Línies formatives  que s’han seguit:  
Sommelier : 15 alumnes. 425 hores formatives. 
Pastisser/a : 14 alumnes. 475 hores formatives 
Processador/a d’un servei d’àpats : 13 alumnes. 520 hores formatives. 
 

 
 
La mitjana d’edat dels alumnes ha estat entre 40 i 45 anys amb un nivell d’estudis 
bàsics i sense experiència laboral en el món de l’hostaleria i les indústries alimentàries. 
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Una vegada finalitzada la formació s’ha derivat l’alumnat al Servei d’Inserció Laboral, 
ubicat en el propi Consorci,on se’ls ha ajudat a fer recerca activa de feina. 

  
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQP I): 
Enguany han seguit el programa un total de 17 alumnes .  
 
Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als nois i les noies 
que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el 
títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO). Han de tenir 16 anys o 
complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa. 
 
La finalitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional 
que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, 
especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la 
prova d'accés. Els programes també donen opció, als joves que ho desitgin, de fer una 
formació complementària per tal d'obtenir el títol de graduat/ada en ESO.  
 
En el marc del programa s’han dut a terme les formacions següents: 
Pla formatiu d’operacions bàsiques de cuina  
Pla formatiu d’operacions bàsiques de restaurant i bar  
 
 

 
 
Cadascun dels alumnes ha realitzat 200 hores de pràctiques en empreses 
(preferentment socis de l’Associació d’Hostaleria del Ripollès, que alhora és membre 
de la junta del Consorci Ripollès Desenvolupament).  
 
Del conjunt de tots els alumnes, que han cursat les diferents accions del PQPI, 5 van 
superar les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.  
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CICLES FORMATIUS 
 
Pel curs 2011-2012 hi ha han passat un total de 43 alumnes . 
 
 

 
 

 
 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia :  
S’imparteix en una durada de dos anys acadèmics, els quals 1.650 hores al centre 
educatiu i 350h en pràctiques en empreses del sector. 
 
Cicle Formatiu de Pastisseria, Forneria, Rebosteria  i Confiteria: 
S’imparteix amb una durada de dos anys acadèmics, els quals 1.617hores al centre 
educatiu i 383 hores en pràctiques en empreses del sector. 
 
El Cicle Formatiu està dividit per Mòduls Formatius i aquests per Unitats Formatives 
(UF) per hores. L’alumne pot estudiar tot el cicle complert i i obtenir el Títol de Tècnic 
en Cuina i Gastronomia o bé pot escollir aquells mòduls o UF que més l’interessin 
aprendre i obtenir un certificat educatiu dels mòduls cursats o UF del món de la salut i 
de les associacions.  
 
Els cursos són totalment gratuïts i estan cofinançats pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Ripollès Desenvolupament i l’Associació 
d’Hostaleria del Ripollès. Aquesta formació està en consonància amb la línia 
estratègica 2 de l’àmbit d’ocupació i qualificació professional del Pla d’acció 2011-2021 
del CRD.  
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2.1.2- ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL  
 
El Servei d’Orientació i Inserció Laboral del Consorci Ripollès Desenvolupament ha 
atès 260 persones en situació de d’atur i en procés de recerca de feina durant el 
2012. 189 del Baix Ripollès, 43 de la Vall de Camprodon i 28 de la Vall de Ribes 
 
204 persones han seguit un itinerari d’inserció lab oral . 153 del Baix Ripollès, 27 de 
la Vall de Camprodon i 24 de la Vall de Ribes. A aquestes persones se’ls ha fet 
actuacions d’atenció individual (acollida i atenció personalitzada, acompanyament, 
tècniques de recerca de feina, millora de l’autonomia, tutories i seguiments 
personalitzats, etc.). El 2012 s’han destinat unes 2.900 hores a l’atenció individual. 
 
També han rebut actuacions d’atenció grupal:  
 

• Sessions grupals adreçades a millorar l’ocupabilitat de les persones usuàries 
través de dinàmiques de grup en què es treballa en la presa de consciència 
dels recursos i mancances de la persona. S’han realitzat al llarg de l’any 2012 
48 sessions de grup  i han participat un total de 97 persones . 

 
• Tallers de recerca de feina per Internet realitzats en l’Aula Activa per a 

l’Ocupació. S’han realitzat 4 tallers  de 12 hores respectivament hi han 
participat un total de 36 alumnes . 

 
• Taller de Competències personals, automotivació i habilitats de comunicació. 

Realitzat per experts externs en coaching: Durant aquest any 2012 s’han portat 
a terme 4 tallers  de 12 hores de durada respectivament, amb un total de 44 
alumnes  participants. 

 
El grau d’inserció laboral  de les 204 persones que han seguit un itinerari d’inserció 
laboral ha estat del 49%: 100 persones han trobat feina . 75 del Baix Ripollès, 15 de 
la Vall de Camprodon i 10 de la Vall de Ribes. 
 
La majoria d’insercions han estat en el sector terciari (70), sobretot en serveis (27) i 
hostaleria i restauració (17) i amb contractes temporals per obra i servei (82). 
 
Veure més dades a l’apartat 3- El Consorci en xifres. 
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2.2- SERVEIS A LES EMPRESES I ALS EMPRENEDORS 
 
 
2.2.1- FORMACIÓ CONTÍNUA, JORNADES I CONFERÈNCIES  
 
Al llarg del 2012,  un total de  304 persones  han passat pels cursos i jornades oferts 
pel Consorci Ripollès Desenvolupament a professionals i treballadors a través de les 
diverses àrees de treball. 
 

Curs de gestió i maneig per a emprenedors del secto r oví . 2a edició: 
Hi han participat un total de 29 alumnes . S’ha fet per tal de millorar les competències 
professionals i s’ha adreçat a titulars d’explotacions agràries i persones interessades a 
muntar la seva pròpia explotació. S’han impartit 3 mòduls formatius de 30 hores de 
durada cadascun, combinant teoria i pràctica. Les instal·lacions que el van acollir van 
ser les del Castell de Montesquiu (Osona). 
 
Mòdul d’Alimentació (novembre 2011): 12 alumnes.  
Mòdul de Reproducció i genètica (gener i febrer 2012. A la foto):10 alumnes.  
Mòdul del Part i cria de xais (novembre de 2012): 7 alumnes.. 
 
 

 
 
 
Joves, emprenedoria i ramaderia. La ramaderia com u na opció de futur?: 
Hi ha participat 14 persones . Es va fer el 19 d'octubre de 2012 a Ripoll. Es va 
organitzar conjuntament amb el Departament de Joventut del Consell Comarcal del 
Ripollès, seguint el fil del programa ODISSEU de la Fundació del Món Rural i 
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) de retorn i inserció laboral de 
joves al medi rural, per lligar ramaderia, en especial el sector oví, i la joventut, com a 
possibles nous ramaders del territori. A la jornada hi van assistir 14 joves que estaven 

2- ACCIONS 2012 
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interessats en l'emprenedoria en el sector ramader com una opció de futur per als 
joves. 

 

 
 
 

Participació a la 1a Jornada d’Energies Renovables a la Vall de Camprodon:  
La jornada ha comptat amb 71 participants . Ha tingut lloc el 16 de juny de 2012 amb 
l’objectiu de parlar sobre la biomassa, sota el lema Com escalfar-nos dels nostres 
boscos?. 
 
El Consorci hi va participar a través del Consorci d’Espais d’Interès Natural, amb dues 
presentacions sobre Gestió forestal per a producció d’estella i Paràmetres de qualitat 
de l’estella per a bioenergia.  
 
 
Jornades de Turisme al Ripollès 2012:   
Hi ha participat 162 empresaris turístics  i s’han fet a diversos municipis del Ripollès 
(dies 6, 14, 21 i 27 de març i 17 d’abril).  
 
En el marc del Pla de Dinamització del Producte Turístic Terra de Comtes i Abats, 
s'han programat aquestes cinc jornades adreçades al sector turístic i a tot aquell que 
consideri són del seu interès. 
 
El seu objectiu ha estat donar unes quantes pinzellades sobre diferents temes 
vinculats al món del turisme: la categorització amb espigues dels establiments de 
turisme rural, l'aplicació d'energies renovables als equipaments turístics, les diverses 
empreses de turisme actiu que ofereixen multitud d’activitats a la comarca i els nous 
equipaments de Terra de Comtes i Abats per tal que el mateix sector turístic del 
Ripollès pugui ser el principal coneixedor i prescriptor dels nostres visitants i 
recomanar-los així diferents activitats i diversos llocs  a visitar al Ripollès. 
Aquestes jornades de turisme s’han convertit també en un fòrum de debat i d'intercanvi 
d'experiències i de foment de la complicitat i la col·laboració entre els diversos 
prestataris de serveis turístics al Ripollès: 
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Jornada 1 feta el 6 de març a Camprodon: Vols saber quines activitats oferir als clients 
que vénen a la Vall de Camprodon? (foto: visita al Golf de Camprodon) 
 

 
 
Jornada 2 feta el 14 març a Vall de Núria: Fes el teu negoci turístic sostenible amb 
energies renovables  (foto: visita caldera de biomassa de Vall de Núria) 
 

 
 
Jornada 3 feta el 21 de març a Campdevànol/Gombrèn/Montgrony: Vine a conèixer els 
nous equipaments de Terra de Comtes i Abats  
 
Jornada 4 feta el 27 març a Ribes de Freser: Vine a conèixer l’Associació de Turisme 
Actiu de la Vall de Ribes (foto: formació al Consorci d’Espais d’Interès Natural del 
Ripollès) 
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Jornada 5 feta el 17 d’abril a Les Llosses: Saps què són les espigues en turisme rural?  
 
 
Formació en màrqueting digital i en noves tecnologi es (NTIC) per a la millora del 
sector agroturístic del Ripollès: 
Hi han participat 28 empreses . La formació ha consistit en sis mòduls formatius 
adreçats al sector agroturístic de la comarca, que s’han fet entre setembre i desembre 
de 2012a Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Ribes de Freser. L’objectiu ha estat  
proporcionar les eines i els coneixements en noves tecnologies per dotar de major 
competitivitat les empreses del sector: 
 
Mòdul 1 : El teu web està al dia ?` 
Mòdul 2: Internet i les seves eines per promocionar el nostre negoci 
Mòdul 3: On trobar la informació digital dels recursos i productes turístics del Ripollès 
Mòdul 4: Com omplir de clients el meu establiment turístic ? 
Mòdul 5 : Millora l’administració del teu establiment utilitzant un programari de gestió. 
El nostre establiment està adaptat a les TIC ? 
Mòdul 6 : Millora la comercialització de productes agroalimentaris utilitzant les NTIC 
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2.2.2. SUPORT EN LA CREACIÓ D’EMPRESES  
 
Durant l’any 2012 el personal tècnic del Consorci Ripollès Desenvolupament ha 
assessorat un total de 61 emprenedors  que volien iniciar el seu propi projecte 
empresarial: 42 del Baix ripollès, 13 de la Vall de Camprodon, 3 de la Vall de Ribes i 3 
de fora de la comarca. 

Aquest servei s’ha adreçat a les persones que volen crear la seva empresa o estan en 
procés de fer-ho. Assessorament personalitzat en el procés de desenvolupament de la 
idea de negoci. S’ha ofert acompanyament en l’elaboració del pla d’empresa, 
orientació sobre formes jurídiques i fiscals i informació sobre els tràmits de constitució i 
posada en marxa. 

 
 
DINAMITZACIÓ D’ESPAIS PER A EMPRENEDORS  
 
Al llarg d’aquest any s’ha continuat dinamitzant el Centre d’Empreses del Ripollès, que 
ofereix diferents tipologies d’espais per a emprenedors i professionals que volen iniciar 
el seu projecte empresarial. Els espais que ofereix el Consorci Ripollès 
Desenvolupament són els despatxos i les naus industrials. 
 
Durant aquest 2012, s’han instal·lat 4 noves empreses  al Centre d’Empreses del 
Ripollès, totes elles del sector serveis. 
 

 
 
També s’ha millorat la senyalització de les empreses acollides al Centre d’Empreses 
del Ripollès. S’han dissenyat i col·locat cartells d’identificació per a cada empresa 
allotjada i un cartell vertical amb informació de totes les empreses davant del Consorci 
Ripollès Desenvolupament. 
 
El Centre d’Empreses del Ripollès s’ha integrat a la Xarxa Gironina de Vivers 
d’Empreses de la Diputació de Girona. Per promocionar conjuntament tots els vivers 
de la demarcació s’ha posat en funcionament la pàgina web de la Xarxa Gironina de 
Vivers d’Empreses: www.viversgi.cat 
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El Centre d’Empreses del Ripollès també ha participat en el projecte de cooperació 
transfronterer Creamed, Xarxa de Vivers d’Empreses de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània. Les regions participants són Catalunya, Balears, Midi-Pyrénées i 
Languedoc-Roussillon. El projecte Creamed pretén respondre a les necessitats 
expressades pels principals vivers d’empreses situades a les quatre regions 
impulsores d’aquest. La pàgina web del projecte és: www.eurocreamed.eu/ 
 

 
 
 
 
2.2.3. SUPORT A LES EMPRESES I DINAMITZACIÓ DEL TEI XIT 
PRODUCTIU 
 
Des de les diferents àrees de treball del Consorci Ripollès Desenvolupament s’ha 
donat suport i assessorament a 289 empreses i emprenedors  al llarg del 2012. 
 
Prospecció d’empreses: 
Al llarg del 2012 es van contactar 179 empreses , 104 de les quals són noves i 75 
d’anys anteriors: 94 del Baix Ripollès, 28 de la Vall de Camprodon, 17 de la Vall de 
Ribes, 9 de La Garrotxa, 17 d’Osona i 14 d’altres municipis. 
 
De les 179, se n’han visitat 111, la resta s’ha mantingut o fet el contacte a través de 
trucada telefònica i/o correu electrònic. En els contactes previs al 2012, se'ls ha 
recordat el Dispositiu d'inserció laboral. També, s'ha fet arribar informació de jornades i 
altres activitats organitzades per les diferents àrees de Ripollès Desenvolupament o 
d’altres entitats de la comarca, informació de bonificació en la contractació i alguna 
ajuda per a empresa o comerç. 
 
S'ha contactat també amb empreses de fora la comarca del Ripollès, sobretot d'Osona  
(17) i la Garrotxa (9), però aquestes estan més tancades a rebre informació i 
atendre'ns, ja sigui perquè disposen de borsa pròpia, treballen a través d'ETT i, 
sobretot, perquè prefereixen contractar persones del mateix municipi i comarca.    

Mitjançant la prospecció d’empreses, es realitzen visites individualitzades a les 
empreses per detectar necessitats, problemes i suggeriments; interrelació d’oferta i 
demanda d’ocupació. A les empreses se’ls ofereix un servei d’intermediació laboral 
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amb oferiment de borsa de treball, preselecció de candidats, acompanyament de la 
persona una vegada incorporada a l’empresa i gestió de pràctiques formatives i 
laborals. 
 
 
Biomassa: 
Durant el 2012 s’ha realitzat assessorament a 2 empreses i 1 emprenedor  i diversos 
particulars interessats a iniciar una activitat econòmica dins el sector de la biomassa 
per a usos energètics o per l’aposta d’aquesta energia per a calefactar les seves llars 
i/o seus empresarials. 
 
També s’han realitzat un inventari d’empreses de serveis energètics (ESE) que puguin 
finançar grans instal·lacions de biomassa, un inventari d’empreses venedores i 
instal·ladores de calderes de biomassa i un inventari d’empreses subministradores de 
biomassa (estella i pèl·let). 
 
 
Organització del workshop sobre Producte del Ripoll ès: 
Es va fer el dia 11 de desembre de 2012 a la masia El Mariner de Sant Pau de 
Segúries i va comptar amb 19 productors participants  (11 del Baix Ripollès, 6 de la 
Vall de Camprodon i 2 de la Vall de Ribes) i 31 restauradors assistents  (9 de la Vall 
de Camprodon, 8 del Baix Ripollès, 7 d’Osona, 5 de la Garrotxa, 1 de la Vall de Ribes i 
1 del Berguedà). 
 

 
 
El workshop va sorgir de l’Estudi i execució d’accions per a una millor comercialització 
i difusió dels productes agroalimentaris de qualitat del Ripollès. Es tracta, en essència, 
d’un mercat de productors agroalimentaris del Ripollès on els compradors són 
exclusivament restaurants, tant de la comarca com de comarques properes, 
interessats a incorporar productes de proximitat a les seves cartes. 
 
L’objectiu principal d’aquest workshop o mercat ha estat el de propiciar nous contactes 
comercials per tal de potenciar la comercialització dels productes agroalimentaris 
ripollesos i ampliar el volum de negoci entre el sector de la restauració. 
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Projectes turístics: 
Durant el 2012 s’ha donat suport a la creació i comercialització de paquets turístics a la 
comarca del Ripollès a través de les accions següents: 
 

• Suport i acollida al Consorci Ripollès Desenvolupament del taller de formació  
Disseny de productes turístics innovadors, enfocats al turisme experiencial 
arran de l’acord entre Patronat Turisme Costa Brava Pirineu de Girona i 
Rumbo.es del 25 d’abril de 2012. 

• 1a Jornada de creació de paquets turístics pel Ripollès amb 33 participants . 
22 de maig de 2012. 

• 2a Jornada de creació de paquets turístics pel Ripollès amb 24 participants . 
19 de juny de 2012.          

• Recerca i acords amb touroperadors i empreses/agències de viatges emissores 
i packs creats durant les jornades La Bombolla / Treck&Ride. 

• Reunions amb empresa Transversal per arribar a acords per la gestió, 
promoció i comercialització del producte turístic Terra de Comtes i Abats. 

 
 

 
2.2.4- SUPORT A ENTITATS I ASSOCIACIONS EMPRESARIAL S 
 
Al llarg del 2012 s’han realitzat accions de dinamització, suport tècnic, gestió i altres 
tràmits per a 5 entitats i associacions empresarials del Ripoll ès: 

 

Associació de Ramaders del Ripollès :  
Al llarg de l’any 2012, s’han convocat 3 reunions per organitzar actuacions 
promocionals vinculades a fires, etc.  

 
S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la certificació 
dels animals sota cadascuna de les marques propietat de l’Associació de Ramaders 
del Ripollès: Vedella de Ramaders del Ripollès i Vedella Blanca de Muntanya de 
Ramaders del Ripollès. 

S’ha fet el seguiment i control de la marca de qualitat Vedella de Ramaders del 
Ripollès. 

En total s’han certificat 257 animals  sota la marca Vedella de Ramaders del Ripollès 
de 12 explotacions  incloses a la marca. 
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S’ha fet el seguiment i control de la marca de qualitat Vedella Blanca de Muntanya de 
Ramaders del Ripollès. 

En total s’han certificat 58 animals  sota la marca Vedella Blanca de Muntanya de  
Ramaders del Ripollès de 12 explotacions  incloses a la marca. 

 

Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès : 
S’han convocat 6 reunions al llarg de l’any per organitzar diferents actuacions per 
promocionar la Llangonisseta del Ripollès i els embotits, entre d’altres. 
 

S'ha creat la marca Embotits elaborats amb carn de porc engreixats al Ripollès i s'ha 
fet la certificació per part de l'Entitat de Certificació i Inspecció Girona, S.L. 

   

S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la creació de la 
marca de qualitat i per la participació en fires. 

 
Associació de Petits Elaboradors Agroalimentaris de l Ripollès:  
S’han convocat 3 reunions al llarg de l’any per organitzar diferents actuacions per 
promocionar la Coca del Ripollès i  els derivats làctics. 

 
S'ha creat la marca Llet i derivats làctics i Coca del Ripollès i s'ha procedit a la  
certificació per part de l'Entitat de Certificació i Inspecció Girona, S.L. 

S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per la creació de la 
marca de qualitat . 
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Associació de Pastors del Ripollès : 
S’han convocat 5 reunions al llarg de l’any per organitzar actuacions promocionals 
vinculades a fires, i varis. 
 

S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la certificació 
dels animals comercialitzats sota la marca  propietat de l’Associació de Pastors del 
Ripollès: Oví i Cabrum de l’Associació de Pastors del Ripollès. 

S’han editat 20 talonaris de 50 etiquetes per identificar cadascuna de les canals de xai 
comercialitzades sota la marca i 16 talonaris per identificar les canals de cabrit 
comercialitzades sota la marca i així arribar al punt de venda mantenint la traçabilitat. 

També s'han editat 500 flyers de l'Associació de Pastors. 

 

En total s’han certificat 2.622 animals  sota la marca de qualitat Oví i Cabrum de 
l’Associació de Pastors del Ripollès de 10 explotacions  incloses a la marca. 

 

Associació d’Hostaleria del Ripollès:  
S’han convocat 4 reunions al llarg de l’any per organitzar diferents actuacions per 
promocionar l’associació i els seus membres. 
 
S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la realització 
de formació específica pels seus membres. 
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2.3- SERVEIS AL TERRITORI 
 
2.3.1- PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 
Producte turístic cultural Terra de Comtes i Abats:  
Inauguració del Centre d’Interpretació Montgrony Any 0,  Otger Cataló i els orígens 
llegendaris de Catalunya en el marc de Terra de Comtes i  Abats (inaugurat el 30 de 
març de 2012). 
 

   
 

Adequació de l’antic Camí Ral de Campdevànol a Gombrèn. 
 

Castell de Mataplana i Museu del Comte Arnau a Gombrèn: 
• Renovació dels plafons informatius. 
• Creació de l’audiovisual del Museu del Comte Arnau. 
• Creació de l’audiovisual del Castell de Mataplana. 

 
Accions de comunicació i difusió: 

• Dinamització del Monestir de St. Joan de les Abadesses amb: l’edició del llibre 
del Monestir, fulletó, guia, material didàctic per escoles, guia interactiva, web 

• Aplicació per a mòbils (android i iphone). 
• En 4 idiomes: recull de pistes, reptes, llocs a visitar, i establiments. 

 

 

2- ACCIONS 2012 
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Realització de jocs de descoberta del territori: 

• Material didàctic... 
• Recull d’activitats per fer amb escolars. 
• Planificació per a professors. 
• Dossiers d’activitats. 
• Web www.terradecomtes.cat 
 

 
Promoció d’esdeveniments: 

• Cicle de Representacions del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadesses. 
• Mercadal del Comte Guifré de Ripoll. 
• Festa del Cavall del Comte Arnau de Gombrèn. 
• Campodavandali de Campdevànol. 

 
 
Promoció d’Itinerànnia, xarxa de senders Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà: 

• Gestió del manteniment de la xarxa de senders (2.500 quilòmetres senyalitzats) 
• Pla de comunicació per l’usuari final. 
• Actualització del web www.itinerannia.net amb  23.770 visites durant el 2012 

amb un increment de 16.109 visites comparant l’any 2011 amb el 2012. 
• Venda de mapes cartogràfics: 490 unitats al Ripollès, 687 unitats a la Garrotxa i 

462 unitats a l’Alt Empordà. 
• Estimació de gent que ha utilitzat Itinerànnia: 40.975 persones . 
• 75% increment en la presència a catàlegs des de 2008. 

 
 
Participació en fires de turisme:  

• Fira de turisme especialitzada en senderisme i cicloturisme Fiets en 
Wandelbeurs d’Amsterdam. Febrer de 2012 (foto) 

 

 
 
• Fira multisectorial comarcal de les Fira de les 40 Hores de Ripoll. Del 23 al 25 

de març de 2012.  
• Mercat del Ram de Vic. Del 31 de març a l’1 d’abril de 2012.   
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• Promoció turística del Ripollès juntament amb la Vall de Núria a l’Espai 
Provença de Barcelona. 18 de juny de 2012.  

• Participació, a través de l’Agència Catalana de Turisme, a la fira especialitzada 
de senderisme Tournatur (Alemanya). 

• Participació, a través de l’Agència Catalana de Turisme, a la fira a l’Illa 
Diagonal, a Barcelona. Del 12 al 18 de novembre. 
 

Agenda mensual d’Activitats Turístiques: 
S’ha realitzat una actualització mensual de l’Agenda d’Activitats Turístiques del 
Ripollès, visible des de la pàgina d’inici de la pàgina web del Consell Comarcal del 
Ripollès i amb un enllaç des del portal turístic del Ripollès www.elripolles.com.  
Informació a mitjans de comunicació: 

• Volcano Grup – Vent a Favor. Suport al guió del programa promocional del 
Ripollès de 30 minuts de durada, que s’emet per la Xarxa de TV Locals de 
Catalunya.  

• Suport a la campanya promocional El Fricandó Matiner – Rac 105 de les 
estacions d’esquí del Pirineu de Girona. 

• Suport a l’edició d’un reportatge promocional del Ripollès a la revista Cap 
Catalogne.  
 
 

Concurs fotogràfic del Ripollès, Vall del Ges, Orís  i Bisaura:   
Constava de 7 categories: Paisatges, Turisme actiu, Paisatge humà, Activitat forestal, 
agrícola, ramadera; Patrimoni cultural, Flora i fauna i Gastronomia. El concurs ha tingut 
una durada d’un any, de setembre 2011 a setembre 2012, i s’han rebut un total de 173 
fotografies. La fotografia guanyadora del concurs va ser feta al torrent de la Masica, a 
Vallfogona de Ripollès, per Marc Cargol Alonso, de Sant Joan de les Abadesses. 
 

 
 
 
Difusió a través del web i les xarxes socials: 

• Actualització de continguts del portal turístic del Ripollès www.elripolles.com 
(522.780 visites el 2012)  

• Facebook: català i anglès 
• Twitter: català i anglès 
• Wikiloc: tracks dels itineraris BTT (4402 consultes i 207 descàrregues) 
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• Youtube: audiovisuals promocionals del Ripollès: 4 videos - 8478  
visualitzacions 

• Slideshare: presentacions d’imatges promocionals del Ripollès 
 
 

Edició de material divers:  
• Material promocional que remeti al portal turístic: www.elripolles.com   
• Guia de Serveis Turístics i Agroalimentaris del Ripollès 2013/2014. 
• Mapa turístic El que no et pots perdre del Ripollès.  
• Fulletó El Ripollès és pedalar: 1000 km de propostes i calendari anual de 

curses BTT per la comarca del Ripollès. 
• Edició en castellà de 20 rutes en pdf per la xarxa de senders Itinerànnia pel 

Ripollès.  
• Realització del NewsTurisme Ripollès: enviament mensual a 400 adreces  de 

correu electrònic del sector turístic públic i privat de les principals novetats i 
notícies turístiques, l’entrevista del mes, el recull de dades estadístiques de 
ocupació a la comarca del Ripollès. 

 
 
Organització i acompanyament en viatges professiona ls:   
Fam-Trips (viatges tour-operadors), press-trips (viatges periodistes), Workshops 
(taules de treball), blogtrips (viatges periodistes especialitzats en turisme a Internet): 

• Acompanyament touroperador israelià Il Travel pel ripollès. 6 de març.  
• Participació en la taula de Buy Catalunya. 7 de juny de 2012.  
• Participació al 2n blogtrip #InPyrenees del 24 al 30 de setembre de 2012, 

organitzat pel Patronat de Turisme de Girona per projectar l’oferta turística 
d’interior a través de les xarxes socials arreu del món. Les dades d’impactes 
resultants a les xarxes socials i  dels posteriors blogtrips #InCostaBrava i 
#InPyrenees, en el període comprès entre el 16 d’agost i el 30 de setembre, 
recull que s’han generat 147.280.979 impressions arribant un total de 63 
països.  

• Participació al workshop Pirineus el 25 d’octubre a Cercs (Berguedà).  
• Realització d’un workshop Itinerànnia  pel Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà 

del 22 al 26 d’octubre de 2012. 10 operadors  (2 Anglaterra, 1 Paisos Baixos, 2 
Noruega, 3 incomings nacionals i 2 agències de viatges emisores). Entrevistes 
generades entre operadors i  empresaris del sector turístic: 140 entrevistes al 
Ripollès , 150 entrevistes a la Garrotxa i 190 entrevistes a l’Alt Empordà (foto). 
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Promoció del producte agroalimentari: 
Durant el 2012 s’han estat realitzant diferents campanyes promocionals dels productes 
de qualitat tant a nivell de material gràfic, com mitjançant la realització de tastets, 
organitzant jornades gastronòmiques, assistència a fires, etc: 

• Disseny i edició de la Guia dels productors i productes agroalimentaris de 
qualitat del Ripollès (500 unitats). (SOC FDL i Diputació de Girona). 

• Edició dels videos promocionals dels productes agroalimentaris locals finançats 
amb el projecte Gustum (veure apartat 7 de dinamització del marc de 
cooperació). 

• Dinamització del facebook: http://www.facebook.com/productesdelripolles 
• Suport als membres de l’Associació de Carnissers i Xarcuters Del Ripollès per 

celebrar el Dijous Llarder.  
• Assistència a la Fira de les 40 Hores de Ripoll i organització de diverses 

activitats juntament amb les associacions del sector agroalimentari en el marc 
d’aquest esdeveniment. 

 

 
 

• Suport als membres de l’Associació de Carnissers i Xarcuters Del Ripollès per 
la Fira Biennal del Metall de Campdevànol els dies 4, 5 i 6 d’Octubre, es va 
realitzar la primera Fira Biennal del Metall a Campdevànol, on els membres de 
l’Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès van assistir-hi per organitzar 
uns tastets de degustació de la Llangonisseta i embotits del Ripollès.  

 
 
 
2.3.2. ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS I ENTITA TS LOCALS  
 
En matèria d’espais d’interès natural i biomassa: 
Al llarg del 2012 s’han dut a terme un total de 37 tramitacions  (12 per ajuntaments del 
Baix Ripollès, 9 per ajuntaments de la Vall de Camprodon, 12 per ajuntaments de la 
Vall de Ribes i 4 per ADF).  Bàsicament s’han tramitat sol·licituds i gestionat les 
subvencions següents: 
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• Tramitació dels ajuts de la Diputació de Girona “Convocatòria de les 
subvencions per a actuacions en matèria forestals. Any 2012” (BOP Girona 
núm. 18 de data 26 de gener de 2012). 

 
• Tramitació dels ajuts del DAAM “Convocatòria per a l’any 2012 dels ajuts a la 

gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la gestió 
forestal, la recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis, la 
diversificació de l’economia rural i transformació i la comercialització dels 
productes forestals “ (DOGC núm 6147 de data 12 de juny de 2012). 

 
• Tramitació de la sol·licitud de subvenció per a la instal·lació d’una caldera de 

biomassa municipal a Campelles (Agenda 21). 
 

• Suport a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura en la tramitació d’ajuts per al 
Proyecto CLIMA, ajuts convocats pels Fons d’Energia Sostenible (FES-CO2). 

 
 
En matèria d’orientació, inserció i formació: 
El 2012 ha continuat l’aposta per apropar el servei d’atenció individualitzada a les 
persones en situació d’atur d’altres poblacions per tal que no s’hagin de desplaçar fins 
a Ripoll.  
 
La comarca del Ripollès no disposa de molta afluència de transports públics (molt 
espaiats en el temps) i molts dels usuaris que s’atenen no disposen dels mitjans per 
desplaçar-se i es troben en una situació econòmica força precària.  
 
D’aquesta manera, s’ofereix atenció des de dependències municipals a Campdevànol 
(des de l’abril de 2010 al Centre Cívic La Confiança), a Sant Joan de les Abadesses 
(des del maig de 2010 a l’Ajuntament), a Ribes de Freser (des de desembre de 2010 a 
l’Ajuntament) i a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, nova incorporació d’aquest 
2012.  
 
A Camprodon, l’atenció es fa des de la seu de la Mancomunitat i amb un any s’han 
doblat les persones ateses de la Vall de Camprodon, que han passat de 13 el 2011 a 
27 el 2012. Es demostra l’eficàcia de treballar en cooperació amb altres entitats i 
administracions de la comarca  per acostar al màxim el servei a les persones. 
 
 
 
2.3.3. REDACCIÓ D’INFORMES SOCIOECONÒMICS D’ABAST M UNICIPAL 
I COMARCAL  
 
Durant el 2012 s’ha continuat treballant en la redacció i actualització d’informes 
socioeconòmics per tal de conèixer la realitat de l’entorn i poder traçar les actuacions 
més idònies per donar resposta a les diferents necessitats: 
 

• Actualització i redacció de la diagnosi estratègica territorial de la comarca del 
Ripollès. La diagnosi territorial del Ripollès, que s’actualitza amb una 
periodicitat anual, cal entendre-la com la síntesi d’informació i procés 
d’interpretació que analitza les debilitats i fortaleses, les amenaces i 
oportunitats futures d’un determinat territori. 
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• Elaboració i redacció dels informes semestral i anual de l’activitat portada a 

terme pel Servei d’orientació, formació i inserció laboral del Consorci Ripollès 
Desenvolupament pels principals municipis (Ribes de Freser, Campdevànol, 
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses) i àmbits territorials de la comarca (Vall de 
Camprodon). 

 
• Identificació de punts d’elevat consum calorífic per a instal·lar calderes de 

biomassa: aquesta acció ha tractat d’identificar punts d’elevat consum que 
puguin acollir una caldera de biomassa de gran potència o una xarxa de calor. 
De tots ells se n’ha fet l’estudi de consums energètics, consum potencia de 
biomassa, estalvi anual en combustible i amortització de les instal·lacions: 
s’han estudiat 3 xarxes de calor de gran consum a Ripoll i 2 equipaments de 
gran consum a Campdevànol. 

 
• Redacció d’un Pla d’Aprofitaments per a subministrar estella a la xarxa de calor 

amb central de biomassa de Ribes de Freser. 
 

• Inventari d’empreses de serveis energètics (ESE) que puguin finançar grans 
instal·lacions de biomassa. 

 
• Inventari d’empreses venedores i instal·ladores de calderes de biomassa. 

 
• Inventari d’empreses subministradores de biomassa (estella i pèl·let). 

 
 
 
2.3.4. ELABORACIÓ D’ESTUDIS SECTORIALS  
 
Durant el 2012 s’han realitzat estudis que han permès obtenir informació qualitativa 
sobre els sectors agroalimentari i forestal del Ripollès: 
 

• S’elabora l’estudi i execució d’accions per a una millor comercialització i difusió 
dels productes agroalimentaris de qualitat del Ripollès, coordinat pel Consorci 
Ripollès Desenvolupament i redactat per l’empresa Pep Palau, Von Arend & 
Associats. Fruit de la diagnosi territorial, en l’àmbit del sector agroalimentari del 
Ripollès, es posa de manifest la problemàtica d’obrir nous canals de 
comercialització dels productes agroalimentaris de qualitat, tant a dins com a 
fora de la comarca. Per intentar pal·liar aquest fet, el 2012 s’encarrega aquest 
estudi que comporta la realització de diverses taules de treball amb les 
associacions de productors i de l’hostaleria . 

 
• Redacció de l’Estudi d’avaluació de disponibilitat de biomassa en finques 

privades del Ripollès: Aquest estudi ha avaluat una superfície forestal 
aprofitable per a biomassa en finques privades al Ripollès de 31.993 ha i ha 
permès determinar que: 

 
� El potencial productiu anual de biomassa (fusta de baixa qualitat) és de 

32.802 tones seques.  
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� Els costos d’obtenció i distribució d’aquesta biomassa estarien entre els 94-
107 €/tona seca d’estella, en funció de diferents escenaris. 

 
� El potencial consum de biomassa forestal dins l’àmbit privat (sectors 

turístics i serveis) s’estima en unes 9.482 tones d’estella seca anuals. 
 

� El balanç entre el potencial productiu i el potencial consumible és de 
+23.320 tones seques anuals, fet que demostra que el bosc produeix 
suficient biomassa per abastir el consum potencial. 

 
 
 
2.3.5- ACCIONS DE COOPERACIÓ TERRITORIAL  

 
El treball en equip i la cooperació en xarxa són els eixos principals per desenvolupar 
amb èxit el els diferents Serveis del Consorci Ripollès Desenvolupament. Per això al 
llarg del 2012 s’ha treballat cooperativament tant en el dia a dia del Consorci com en el 
desenvolupament d’accions i projectes concrets: 
 
Coordinació interna amb altres àrees del Consorci: 
La coordinació comença amb el propi equip de cada àrea de treball. Un exemple és la 
reunió setmanal dels tècnics del Servei d’orientació i inserció laboral per distribuir les 
tasques de l’equip, fer el seguiment i desenvolupament dels dispositius, de determinats 
casos i de les ofertes laborals, per coordinar la formació i les pràctiques laborals i per 
avaluar el compliment dels objectius i els terminis. 
 
Alhora, cal parlar també de la coordinació entre àrees, com la d’inserció laboral amb 
l’Aula d’Hostaleria del Ripollès (gestió de pràctiques laborals, derivació de persones 
usuàries, gestió d’ofertes en l’àmbit de l’hostaleria, coordinació formativa), amb l’Àrea 
d’empresa i emprenedors (acompanyament i assessorament), amb l’Associació Leader 
o amb les àrees turístiques o d’agroalimentari (gestió d’ofertes de feina relacionades 
amb l’àmbit turístic i agroalimentari i prospecció de manera conjunta els establiments 
turístics de la comarca per tal de promocionar el servei i la seva oferta laboral). 
 
 
Coordinació amb altres agents del territori: 
Pel que fa al Servei d’orientació i inserció laboral s’ha treballat en xarxa amb: 
 

• L’Oficina de Treball de Ripoll: derivació de persones, coordinació per ofertes de 
treball... 

• El Consorci de Benestar Social del Ripollès: amb treballadores socials, amb el 
Servei d’Acollida i Immigració, amb el Servei d’Informació i Assessorament de 
la Dona... sobretot per seguiment d’usuaris que perceben la renda mínima 
d’inserció (RMI). 

• El Consell Comarcal del Ripollès: amb el Servei de Joventut. 
• Amb ajuntaments implicats en el projecte “Treball a les 7 comarques”: 

Coordinació entre els/les tècnics/ques dels ajuntaments i els representats 
polítics de Ripoll, Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses , Ribes de Freser 
i de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i les tècniques del Servei 
d’Orientació i Inserció laboral del Consorci per citar persones usuàries, 
formació, etc. 
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• Centre de Salut Mental del Ripollès i el Centre de Atenció i seguiment a les 
Drogodependències. 

• Participació activa en les Taules d’Inserció del Ripollès. En aquestes taules es 
convoquen totes aquelles entitats locals i comarcals tant públiques com 
privades que tinguin com a objectiu la incorporació en el món laboral dels 
usuaris dels seus serveis. Posem en comú quines accions s’estan realitzant 
(formació, serveis d’orientació,...) i quines es poden plantejar per millorar les 
possibilitats de trobar feina a la comarca. 

 
 
Col·laboració amb l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i el Consorci 
d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR): 
 
Projecte Gustum 
L’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, mitjançant la 
convocatòria d’ajuts de cooperació entre Gals catalans, va participar en el projecte 
GUSTUM. Aquest projecte tenia com a objectiu fomentar el desenvolupament rural a 
través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al 
territori i de la seva sinèrgia amb la restauració, el turisme i el comerç.  
 
Per part de l’Associació Leader es va demanar el recolzament en el projecte de l’àrea 
de dinamització agroalimentària del Consorci Ripollès Desenvolupament. Les accions 
desenvolupades dins aquest projecte van ser: 
 

• Diagnosi sobre l’estat actual dels productors i elaboradors del territori.  
• Audiovisual sobre productors i elaboradors del territori. 
• Dinamització taules de treball intersectorials. 
• Workshop, acte de promoció local entre restauradors i elaboradors del territori. 

Acció conjunta amb el projecte SOC “Treball a les 7 comarques”. 
• Reunions de del comitè de pilotatge, òrgan de presa de decisions. 

 
 
Projecte Gestió integral del cicle productiu de la carn fresca 
Projecte de cooperació comarcal liderat per l’Escorxador Comarcal del Ripollès, 
subvencionat pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural, i 
que va comptar amb la col·laboració entre el Consorci Ripollès Desenvolupament, 
l’Associació Leader i el CEINR. 
 
El present projecte pretenia fer front al canvi climàtic des del sector agrari mitjançant, 
en primer lloc, l’aplicació d’eines de gestió energètica per tal de reduir el consum 
elèctric i de combustibles gràcies a l’aplicació de pràctiques més eficients; i, en segon 
lloc, amb la creació d’una eina d’avaluació de la petjada de carboni. Amb aquesta eina 
es pretén poder etiquetar productes locals de qualitat per tal que la societat els valori i 
els prioritzi per davant d’altres amb una petjada més elevada.  
 
Alhora, el projecte també ha estudiat la viabilitat d’utilitzar alguna tipologia d’energia 
renovable endògena per les diferents explotacions, cooperatives i escorxadors 
implicats (preferiblement biomassa).  
 
Es va treballar amb 17 explotacions ramaderes i les seves corresponents petjades de 
carboni en pes viu, l’informe de viabilitat de canvi de font d’energia tèrmica per 
biomassa en 11 explotacions ramaderes i un informe d’estat de la contractació 
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elèctrica en 9 explotacions (16 contractes), 4 carnisseries (4 contractes), 1 escorxador 
(1 contracte) i 4 cooperatives (8 contractes). Veure distribució territorial a sota: 
 

 
 
Escuela de Pastores en Red 
L’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, mitjançant la 
convocatòria d’ajuts de cooperació entre GALS de 2011 del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, va participar en el projecte Escuelas de Pastores en 
Red. Aquest projecte té com a objectiu crear una xarxa nacional per a la transferència 
de coneixement en formació de pastors i pastores, així com afavorir la innovació i 
professionalització d’aquesta activitat com a instrument de foment de l’ocupació, la 
conservació del medi ambient i la cultura rural.  
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Per part de l’Associació Leader es va demanar el recolzament en el projecte de l’àrea 
de dinamització agroalimentària del Consorci Ripollès Desenvolupament. 
 
Les accions desenvolupades dins aquest projecte en l’anualitat 2012 van ser jornades 
formatives i de transferència de coneixements al País Basc (escola de pastors del País 
Basc) i a Cádiz. A la foto: visita de les escoles de pastors d’arreu de l’Estat Espanyol al 
Ripollès. 
 
 
Redacció de la 2a Fase del pla Estratègic comarcal de la biomassa al Ripollès 
En el marc del projecte “Energia i Forest”. En aquest projecte s’han analitzat un total 
de 65 equipaments públics que podrien acollir una instal·lació de biomassa. Per cada 
cas s’ha fet el càlcul del consum i despesa actual en calefacció, la despesa que 
suposaria amb biomassa i l’estalvi anual que suposaria fer el canvi en sistema actual 
de calefacció. 
 
 
Reunions d’assessorament pel Projecte Energia i Turisme 
 
 
Coordinació tècnica per al lideratge turístic del C onsorci:    

• Reunions amb tècnics de Turisme de les 8 comarques gironines i el Patronat 
de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.  

• Reunions tècnics de Turisme de la comarca del Ripollès.  
• Reunions de la taula de tècnics de Turisme dels Pirineus.  
• Creació de la Comissió de Turisme del Ripollès.  
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2.4- ACCIONS COMUNICATIVES 
 
Al llarg del 2012 s’estableix una coordinació permanent entre el Consorci i el Servei de 
Comunicació del Consell Comarcal del Ripollès que consisteix a aplicar una estratègia 
comunicativa al Consorci Ripollès Desenvolupament. 
 
Durant 6 mesos del 2012 la tècnica responsable del Servei del Consell Comarcal 
assisteix un cop per setmana a la reunió de coordinació de tècnics del Consorci per 
detectar les accions a comunicar i fer-ne notes de premsa o convocatòries.  
 
Durant 6 mesos es realitzen 25 accions comunicatives en forma de notes i 
convocatòries de premsa amb un notable ressò als mitjans de comunicació, sobretot 
als d’àmbit local i comarcal: 
 

• Segon mòdul del curs per a emprenedors de l’oví (13 de gener de 2012) 
• El Consorci Ripollès Desenvolupament realitza un programa d’assessorament 

a comerços de la comarca (31 de gener de 2012) 
• El Club de Turisme Natura Actiu de les comarques gironines es presenta al 

Ripollès (7 de febrer de 2012) 
• Torna el Dijous Gras a Ripoll (8 de febrer de 2012) 
• Producte del Ripollès, exemple de bon funcionament de marca de garantia (15 

de febrer de 2012) 
• Itinerànnia present a la fira “Fiets en Wandelbeurs” d’Amsterdam (22 de febrer 

de 2012) 
• 5 jornades per donar a conèixer els recursos turístics del Ripollès (28 de febrer 

de 2012) 
• Explotacions ripolleses acolliran alumnes per realitzar les pràctiques de l’Escola 

de Pastors del Pallars (5 de març de 2012) 
• La Vall de Camprodon es dóna a conèixer entre el sector turístic del Ripollès (7 

de març de 2012) 
• L’oferta d’esquí al Ripollès atrau el turisme israelià (7 de març de 2012) 
• Ripollès Desenvolupament aposta per negocis turístics sostenibles en una 

nova jornada a Vall de Núria (15 de març de 2012) 
• El Tastatast i promoció turística i agroalimentària del Ripollès a la Fira de les 40 

Hores (20 de març de 2012) 
• Ripollès Desenvolupament presenta el Servei d’Orientació i Inserció laboral a la 

Vall de Camprodon (13 de març de 2012). Convocatòria de premsa 
• La Vall de Camprodon se suma al Servei d’Orientació i Inserció laboral del 

Consorci Ripollès Desenvolupament (19 de març de 2012) 
• Terra de Comtes i Abats es dóna a conèixer al sector turístic del Ripollès (23 

de març de 2012) 
• Press trip a la comarca del Ripollès. Mitjans d’informació general i 

especialitzats recorren Terra de Comte i Abats (23 de març de 2012) 
• Acte d’inauguració del Centre d’Interpretació Montgrony Any 0 a Gombrèn (29 

de març de 2012) 

2- ACCIONS 
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• L’Associació de Turisme Actiu de la Vall de Ribes protagonista de la 4a jornada 
de Turisme al Ripollès (29 de març de 2012) 

• El Ripollès, exemple de bones pràctiques en agroalimentari, Leader i inserció 
laboral (30 de març de 2012) 

• Itinerànnia participa al workshop Pirineus (6 de novembre de 2012) 
• Diploma turístic pel Consorci Ripollès Desenvolupament (27 de novembre de 

2012) 
• El Consorci Ripollès Desenvolupament i l’Associació Leader organitzen un 

workshop per a productors agroalimentaris de la comarca i restaurants (9 de 
desembre de 2012) 

• Bona valoració del workshop per comercialitzar productes del Ripollès entre 
restaurants (12 de desembre de 2012) 

• Lliurament de premis per a les millors imatges del Ripollès, la Vall del Ges, Orís 
i Bisaura (11 de desembre de 2012) 

• Una imatge del torrent de la Masica guanya el concurs fotogràfic del Ripollès, 
Vall del Ges, Orís i Bisaura (18 de desembre de 2012) 
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PERSONES ATESES AL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMEN T - 2012 
 
PERSONES ATESES  

COL.LECTIUS PER SEXE 
Nº 

USUARIS 

HOME 191 

DONA 165 

TOTAL PERSONES ATESES  356 

191

165

HOME

DONA

 
 
 

PERSONES ATESES PER ÀMBITS TERRITORIALS 
   
       % 

BAIX RIPOLLÈS 250 70% 

VALL DE CAMPRODON 52 15% 

VALL DE RIBES 34 9% 

FORA COMARCA 20 6% 

TOTAL 356 

250

52

34

20

356

0 100 200 300 400

BAIX RIPOLLÈS

VALL DE
CAMPRODON

VALL DE RIBES

FORA COMARCA

TOTAL

 
 
 
 

3- EL CONSORCI EN XIFRES 
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TIPUS DE COL·LECTIUS Nº USUARIS 

PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 19 

MAJORS DE 45 ANYS 82 

JOVES AMB ESPECIALS DIFICULTATS  64 

IMMIGRANTS 64 

DISCAPACITATS 9 

DEPENDÈNCIA 0 

PERSONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE 3 

ALTRES  115 

TOTAL PERSONES ATESES 356 

19

82
64 64

9 0 3

115

1

PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
MAJORS DE 45 ANYS
JOVES AMB ESPECIALS DIFICULTATS 
IMMIGRANTS
DISCAPACITATS
DEPENDÈNCIA
PERSONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
ALTRES 

 
 
 
PERSONES ATESES PER POBLACIONS  

CAMPDEVÀNOL 49 

CAMPELLES  1 

CAMPRODON 30 

LES LLOSSES  2 

LLANARS 6 

MOLLÓ 2 

PARDINES 2 

PLANOLES 4 

RIBES DE FRESER 26 

RIPOLL 138 

SANT JOAN DE LES ABADESSES 50 

SANT PAU DE SEGÚRIES 6 

TOSES 1 

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 2 

VILALLONGA DE TER 8 
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LA CERDANYA 7 

OSONA 20 

GARROTXA 2 

TOTAL 356 
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PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN ELS CURSOS FORMATIUS  DEL 2012 
 
 
ALUMNES FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA PER ÀMBITS 
TERRITORIALS 

  % 

BAIX RIPOLLÈS 67 71% 

VALL DE RIBES 14 15% 

VALL DE CAMPRODON 13 14% 

TOTAL 94  
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ALUMNES PER POBLACIÓ  

CAMPDEVÀNOL 23 

CAMPRODON 8 

LLANARS 3 
SANT JOAN DE LES 
ABADESSES 4 

SANT PAU DE SEGÚRIES 1 

RIBES DE FRESER 14 

RIPOLL 37 
VALLFOGONA DE 
RIPOLLÈS 3 

VILALLONGA DE TER 1 

TOTAL 94 
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SERVEI D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL  
 
 
Beneficiaris del Servei: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONES ATESES PER 
ÀMBITS TERRITORIALS 

    
    % 

BAIX RIPOLLÈS 189 73% 
VALL DE 
CAMPRODON 43 16% 

VALL DE RIBES 28 11% 

TOTAL 260 

 
 

COL·LECTIUS PER 
SEXE 

Nº 
USUARIS/ÀRIES 

HOME 142 

DONA 118 
TOTAL 
ATESOS/ES  260 
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Aquestes 260 persones ateses pertanyien als següents col·lectius: 
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PERSONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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TIPUS DE COL·LECTIUS 
Nº 

USUARIS/ÀRIES 
PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 19 
MAJORS DE 45 ANYS 70 
JOVES AMB ESPECIALS DIFICULTATS  47 
IMMIGRANTS 54 
DISCAPACITATS 9 
DEPENDÈNCIA 0 
PERSONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE 3 
NO COL.LECTIU ESPECIAL 58 
TOTAL PERSONES ATESES 260 

 
 
 
 
D’aquestes 260 persones demandants d’ocupació 204 han seguit l’itinerari proposat, 
essent pràcticament el mateix el nombre d’homes (51%) que el de dones (49%). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COL·LECTIUS PER 
SEXE 

Nº  
USUARIS/ÀRIES 

HOME 104 

DONA 100 

TOTAL ATESOS/ES  204 
104

100

HOME

DONA
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Procedència territorial dels participants: 
 

 
 
Concentrant-se també de la mateixa manera la major part de les persones usuàries del 
servei en l’àmbit territorial del baix Ripollès, amb un 75% del total de les persones en 
recerca de feina. 
 
 
 

PERSONES ATESES 
PER ÀMBITS 
TERRITORIALS 

 
% 

BAIX RIPOLLÈS 153 75% 
VALL DE 
CAMPRODON 27 13% 

VALL DE RIBES 24 12% 

TOTAL 204  
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POBLACIÓ PARTICIPANTS 
Campdevànol 36 
Campelles 1 
Camprodon 14 
Llanars 5 
Molló 2 
Planoles 3 
Ribes de Freser 19 
Ripoll 89 
Sant Pau Segúries 3 
St. Joan Abadesses 26 
Toses 1 
Vallfogona de 
Ripollès 

2 

Vilallonga de Ter 3 

TOTAL 204  
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Tipus de col·lectius: 
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PERSONES ATESES  AL DISPOSITIU   

TIPUS DE COL·LECTIUS 
Nº 

USUARIS/ÀRIES 
PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 14 
MAJORS DE 45 ANYS 59 
JOVES AMB ESPECIALS DIFICULTATS  38 
IMMIGRANTS 36 
DISCAPACITATS 7 
DEPENDÈNCIA 0 
PERSONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE 2 
ALTRES 48 
TOTAL PERSONES ATESES 204 
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PROSPECCIÓ EMPRESARIAL I SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LAB ORAL 

 
Els resultats obtinguts durant el 2012 és de 179 empreses contactades, de les quals 
104 són noves i les altres 75 són d'anys anteriors.  
 
 

Àmbit 
territorial 

Empreses  % 

El Baix 
Ripollès 

94 52% 

Vall de 
Camprodon 

28 16% 

Vall de Ribes 17 9,5% 

La Garrotxa 9 5% 

Osona 17 9,5% 

Altres 14 8% 

TOTAL 179   
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ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS I EMPRESES  
 
Àmbit territorial  Empreses  % 

El Baix Ripollès 42 69% 

Vall de 
Camprodon 

13 21% 

Vall de Ribes 3 5% 

Fora comarca 3 5% 

TOTAL 61  

 
 
ESPAIS PER A EMPRENEDORS 
 

Centre 
Empreses 
Ripollès 

Espais 
llogats  

Despatxos (6) 4 

Naus (5) 2 

TOTAL 6 
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SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI  
 
S’ha donat suport als socis de les diferents associacions empresarials del sector del 
Ripollès: 
 
Àmbit territorial  Número 

socis  
% 

El Baix Ripollès 30 67% 

Vall de 
Camprodon 

7 15% 

Vall de Ribes 8 18% 

TOTAL 45  

 
S’ha donat suport al productors i restauradors a través del workshop sobre Producte 
del Ripollès:  
 
Àmbit territorial  Número 

productors  
% Número 

restauradors  
% 

El Baix Ripollès 11 58% 8 26% 

Vall de 
Camprodon 

6 32% 9 29% 

Vall de Ribes 2 10% 1 3% 

Comarques 
veïnes 

  13 42% 

TOTAL 19  31  

 
 
 
SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC 
 
Empreses participants en jornades formatives per a la millora del sector turístic: 
 

Àmbit territorial Empreses 
participants  

% 

El Baix Ripollès 66 56% 

Vall de Camprodon 24 20,5% 

Vall de Ribes 24 20,5% 

Fora de la comarca 3 3% 

TOTAL 117  
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Empreses participants a les  jornades de creació de paquets turístics: 
 

Àmbit territorial Empreses 
participants  

% 

El Baix Ripollès 14 32% 

Vall de Camprodon 20 47% 

Vall de Ribes 8 19% 

Fora de la comarca 1 2% 

TOTAL 43  

 
 
 
Participants al workshop sobre Itinerànnia: 
 
Àmbit territorial  Empreses 

participants  
% 

El Baix Ripollès 2 14% 

Vall de 
Camprodon 

9 64% 

Vall de Ribes 3 22% 

TOTAL 14  

 
 
 
PROGRAMA LEADER  
 
Inversió acumulada al territori durant el període comprès entre 2009-2011:  
 
 

VALLS 
Suma de 
INVERSIO_CERTIFICADA 

Suma de 
AJUT_CERTIFICAT 

 
Percentatge 

BAIX RIPOLLÈS                                1.714.394,57                           459.630,63    24,8% 
VALL DE CAMPRODON                                2.854.973,28                           679.379,21    36,7% 
VALL DE RIBES                                   605.781,25                           181.734,38    9,8% 
VALL DEL GES, ORÍS I 
BISAURA                                1.569.289,91                           530.514,42    28,7% 
TOTAL                                6.744.439,01                         1.851.258,64    

 
Convocatòria 2012: previsió d’inversió 
 
Baix Ripollès 1.555.856,10€ 50% 

Vall de Camprodon 1.116.917,98€ 36% 

Vall de Ribes 336.517,22€ 11% 

Vall del Ges, Orís i Bisaura 99.393,67€ 3% 

TOTAL 3.108.684,97€  
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GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LES PRÀCTIQUES NO LABORALS  
 
TIPUS DE 
PRÀCTIQUES  

Atenció client 1 

Aux. comptable 1 

Aux. laboratori 1 

Aux. perruqueria 2 

Aux.veterinària 1 

Forner/a 1 

Monitor/a  6 

Aux.de Cuina 14 

Peixater/a 1 

TOTAL 28 
 
PRÀCTIQUES PER 
POBLACIÓ   

Campdevànol 2 

Camprodon 1 

Ripoll 17 

Ribes de Freser 1 
Sant Joan de les 
Abadesses 1 

Osona 6 

TOTAL 28 
 
                    
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
PRÀCTIQUES PER ÀMBIT 
TERRITORIAL 

  
% 

Baix Ripollès 20 71% 
Vall de Camprodon 1 4% 
Vall de Ribes  1 4% 
Altres 6 21% 
TOTAL 28  
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GESTIÓ D’OFERTES LABORALS  
 
Durant el 2012 s'han rebut i gestionat 73 ofertes. 70 del sector terciari, 2 del secundari 
i 1 del primari. 
 
 
 
 

OFERTES PER 
SECTORS 

ECONÒMICS 

Primari 1 

Secundari 2 

Terciari 70 

Total 73  

Primari

Secundari

Terciari

 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTES PER 
SUBSECTORS  

Forestal 1 

Construcció 1 

Industrial 1 

Adm 8 

Comercial 5 

Comunicació 1 

Sanitari 3 

Serveis 52 

Transports 1 

Total 73  
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OFERTES PER 
TERRITORI 

% 

El Baix Ripollès 42 58% 

La Vall de 
Camprodon 

20 27% 

La Vall de Ribes 9 12% 

Osona 1 1,5% 

La Garrotxa 1 1,5% 

Total 73  
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OFERTES PER 
POBLACIONS   

Campdevànol 10 

Camprodon 2 

Olot 1 

Llanars 1 

Molló 7 

Planoles 1 

Queralbs 4 

Ribes de Freser 3 

Ripoll 28 

Sant Joan 2 

Sant Pau 9 

Setcases 1 

Sant Quirze 1 

Toses 1 

Vallfogona 1 

Vilallonga 1 

TOTAL 73 
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GRAU D’INSERCIÓ LABORAL  
 
El grau d’inserció  laboral de les persones participants al programa al llarg d’aquest 
any 2012 ha estat d’un 49%. Del total de 204 persones ateses dins del dispositiu, 100 
han trobat feina, 51 dones i 49 homes. 
 
  

Homes 49  
Dones 51  
Total insercions 100 

  

49

51

48 48,5 49 49,5 50 50,5 51

HOMES
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En procés de 
recerca 104 
Ja han trobat feina 100  
TOTAL 204 

104 100

En procés de recerca Ja han trobat feina
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Insercions per valls: 
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15
10
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INSERCIONS PER ÀMBIT 
TERRITORIAL  

% 

El Baix Ripollès 75 75% 

La Vall de 
Camprodon 

15 15% 

La Vall de Ribes 10 10% 

Total 100  

 
 
 
 
 

Insercions per edat i 
sexe HOMES 
De 16 a 24 anys 5 
De 25 a 45 anys 29 
Majors de 45 anys 15 

INSERCIONS PER 
POBLES  

CAMPDEVÀNOL 14 

CAMPRODON 10 

LLANARS 3 

MOLLÓ 1 

OGASSA 2 

PLANOLES 1 

RIBES DE FRESER 9 

RIPOLL 48 

ST. JOAN ABADESSES 10 

ST. PAU DE SEGÚRIES 1 
VALLFOGONA DE 
RIPOLLÈS 1 

TOTAL INSERCIONS 100 
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INSERCIONS SECTORS ECONÒMICS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Població de residència 

Inserció 
pròpia 

població 

Inserció en 
propi àmbit 
territorial 

Inserció en 
resta de la 
comarca 

Inserció 
fora de la 
comarca 

Número 
total 

d'insercions  
Campdevànol 28,57% 50,00% 14,00% 7,00% 14 
Camprodon 30,00% 10,00% 10,00% 50,00% 10 
Llanars 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 3 
Molló 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1 
Ogassa 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 2 
Planoles 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1 
Ribes de Freser 33,50% 22,00% 11,00% 33,50% 9 
Ripoll 64,50% 8,40% 16,60% 10,40% 48 
Sant Joan de les 
Abadesses 30,00% 30,00% 30,00% 40,00% 10 
Sant Pau de Seguries 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1 
Vallfogona de Ripollès 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 

Sector 
econòmic 

% 
Insercions 

Primari 3,00% 
Secundari 27,00% 
Terciari 70,00% 
TOTAL 100,00% 
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TEMPORAL /
OBRA I SERVEI

FIX DISCONTINUO INDEFINIT AUTÒNOMS CONTRACTE PER
SUBSTITUCIÓ

CONTRACTE DE
FORMACIÓ

INSERCIONS PER SUBSECTORS ECONÒMINCS 
 
Dins del sector primari les tres persones que han trobat feina ho han fet dins del 
subsector forestal i de la resta de sectors a continuació en mostren un resum en 
taules. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TIPUS DE CONTRACTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSECTORS SECTOR 
SECUNDARI 
Carni 1 
Construcció 9 
Industrial  17 
TOTAL 27 
 
  

SUBSECTORS SECTOR 
TERCIARI 
Administració 6 
Comercial 12 
Educatiu 2 
Hostaleria i 
restauració 17 
Sanitari 3 
Serveis 27 
Transports 1 
Turístic 2 
TOTAL 70 
 
  

TEMPORAL / OBRA I 
SERVEI 82 
FIX DISCONTINUO 1 
INDEFINIT 9 
AUTÒNOMS 4 
CONTRACTE PER 
SUBSTITUCIÓ 3 
CONTRACTE DE 
FORMACIÓ 1 
TOTAL 100 


