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DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA 2012 DEL RIPOLLÈS  
 
 
1. Abast geogràfic: la comarca del Ripollès  
 
El Ripollès és una comarca de muntanya del Pirineu oriental amb una extensió de 956,2 km2. 
Pel nord limita amb la Cerdanya i les comarques franceses del Conflent i el Vallespir; a l’oest 
amb el Berguedà; a l’est amb la Garrotxa, i pel sud amb la comarca d’Osona. 
 
Els municipis que conformen la comarca del Ripollès són 19 amb una població l’any 2011 
que sumava 26.393 habitants. Deixant de banda la capital, Ripoll, i els municipis de 
Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon i Ribes de Freser, la resta de 
municipis tenen menys de 500 habitants amb trets clarament rurals. 
 
El territori s’estructura bàsicament en tres grans àrees i la població, en general, està 
concentrada en pocs nuclis, tot i que al tractar-se d’un territori rural hi ha un important 
nombre de població dispersa en cases de pagès i en alguns nuclis disseminats. 
 
Les tres unitats geogràfiques que es diferencien al Ripollès són les següents: 
 

a) Vall de Ribes, al nord-oest de la comarca. Zona d’alta muntanya i que pateix un fort 
procés de despoblament durant els darrers anys. Per les seves característiques 
geogràfiques i paisatgístiques, hi predominen bàsicament activitats agrícoles i, 
concretament, ramaderes i el turisme de muntanya. Els municipis inclosos en aquest 
àmbit territorial són: 

 
• Campelles 
• Pardines 
• Planoles 
• Ribes de Freser 
• Queralbs 
• Toses 

 
b) Vall de Camprodon se situa al nord-est de la comarca. També hi predominen les activitats 
ramaderes i el turisme, i també ha patit, tot i que de manera no tant acusada com la Vall de 
Ribes, un fort despoblament en els darrers anys. La indústria també hi té una certa 
importància, sobretot en els municipis més importants: Sant Pau de Segúries i Camprodon. 
Els  municipis que l’integren són: 
 

- Camprodon 
- Llanars 
- Molló 
- Sant Pau de Segúries 
- Setcases 
- Vilallonga de Ter 

 
El Baix Ripollès, zona situada al sud de la comarca del Ripollès, és on s’hi concentren els 
municipis més grans de la comarca, entre ells la capital Ripoll, i on s’hi ubiquen bona part de 
les activitats industrials i que atorguen a la comarca l’etiqueta de comarca industrial. Els 
altres municipis importants són Sant Joan de les Abadesses i Campdevànol. Els municipis 
són: 
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• Campdevànol 
• Gombrèn 
• Les Llosses 
• Ogassa 
• Ripoll 
• Sant Joan de les Abadesses 
• Vallfogona del Ripollès 

 

 
 
 
 
2. Ordenació del territori i model de desenvolupame nt  
 
Des de l’òptica del planejament territorial, ens hem de remetre al Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines, aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya el 14 de 
setembre de 2010 (DOGC 5735 de 15 d’octubre de 2010). 
 
Aquest instrument de planificació determina les estratègies de desenvolupament territorial de 
les comarques gironines per als propers anys. L’estructura del pla es base en tres tipus de 
sistemes: el sistema d’assentaments, el sistema d’espais lliures (sòl no urbanitzable) i les 
infraestructures de mobilitat. El planejament urbanístic de rang inferior que s’aprovi, ja siguin 
Plans Ordenació Urbanística Municipal (POUM) o Plans Directors Urbanístics, s’han de 
cenyir a les normes i directrius que marca el Pla territorial parcial. 
 
Òbviament, l’escala de treball d’aquest tipus de planejament territorial és supracomarcal, i el 
que es pretén és que els desenvolupaments urbanístics municipals acabin incorporants les 
estratègies definides en els respectius POUMs. 
 
Les propostes d’ordenació del Pla per la comarca del Ripollès prenen de referència els tres 
àmbits geogràfics: Vall de Ribes, Vall de Camprodon i sistema urbà de Ripoll o Baix Ripollès. 
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Les propostes, molt genèriques, es fan individualment pel sistema d’assentaments, el 
sistema d’espais oberts i el sistema d’infraestructures de mobilitat. 
 
A un nivell de planejament més baix, cal destacar el Pla Director Urbanístic de les Colònies 
del Ter i Freser, aprovat definitivament el 20 de setembre de 2010 (DOGC 5724 de 29 de 
setembre de 2010). Aquest instrument de planejament incorpora ja trets més propis del 
planejament urbanístic, si bé l’àmbit territorial d’actuació és supramunicipal. En aquest cas, el 
que es fa és una proposta d’ordenació urbanística d’un element del patrimoni industrial propi 
de la comarca: les colònies i fàbriques de riu vinculades al sector tèxtil. Al Ripollès, les 
colònies tèxtils són nombroses i es troben repartides per diferents municipis riberencs del Ter 
i el Freser. La crisi del tèxtil que ja es ve arrossegant de fa anys ha suposat un tancament 
progressiu de les fàbriques, amb la qual cosa la major part de les colònies industrials de la 
comarca estan tancades a dia d’avui. A més, força d’elles es troben en un estat de 
conservació força precari. L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla es cenyeix als següents municipis: 
Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Ogassa, Ripoll, 
Campdevànol, Campelles, Ribes de Freser i Les Llosses. 
 
La manca d’una ordenació territorial supramunicipal, sobretot a nivell comarcal, fa que el 
disseny i l’estratègia de desenvolupament s’hagi basat en el planejament urbanístic 
municipal. En última instància, ha estat aquest tipus de planejament el que veritablement ha 
definit i zonificat quines zones del territori s’havien de destinar a usos industrials, quines a 
usos residencials i quina part del terme s’havia de considerar no urbanitzable. En relació al 
sòl industrial, el planejament urbanístic municipal ha planificat àrees industrials a municipis 
com Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser i 
Campelles. El sòl industrial s’ha ubicat, en força casos, a redós d’antigues colònies tèxtils ja 
presents al territori, i això sempre s’ha fet des de la perspectiva local. En cap cas hi ha hagut 
una planificació conjunta o supramunicipal del sòl industrial.  
 
Les figures de planejament urbanístic dels 19 municipis que conformen la comarca són 
diverses. Com s’ha dit, una bona proporció de municipis tenen característiques rurals i no 
sobrepassen els 500 habitants. Per aquests, les figures de planejament urbanístic són les 
anomenades Normes Subsidiàries de Planejament. Amb l’aprovació de la nova Llei 
d’Urbanisme, que introduïa la figura dels POUMs, alguns d’aquests municipis s’ha acollit a 
les ajudes de la Generalitat de Catalunya i han posat al dia el planejament adaptant-lo als 
nous POUMs. L’altre grup de municipis està integrat pels que tenen més població i actuen de 
pols d’atracció territorial de la comarca; en aquest cas, les figures de planejament són els 
antics Plans Generals d’Ordenació Urbanística o els POUMs. 
 

Planejament urbanístic municipal (desembre 2011) 

MUNICIPI 
Població 

2009 
Superfície 

(ha) 
Figura 
planej. Sòl urbà (ha) 

Sòl 
urbanitzable 

(ha) 
Campdevànol 3.501 3.283 PGr 70,44 18,79 
Campelles 128 1.916 NSb 29,24 28,07 
Camprodon 2.578 10.299 PGr 76,80 19,08 
Gombrèn 239 4.384 NSa 7,46 0,00 
Llanars 571 2.480 NSb 31,00 4,80 
Les Llosses 234 11.405 NSb 0,00 83,29 
Molló 349 4.358 POUM 12,83 - 
Ogassa 266 4.573 NS 19,39 12,04 
Pardines 168 3.109 NSb 4,33 0,72 
Planoles 282 1.396 NSb 43,79 1,51 
Queralbs 192 9.381 NSb 8,82 4,12 
Ribes de Freser 2.006 4.215 NSb 46,76 25,04 
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Ripoll 11.012 7.346 POUM 170,40 - 
St. Joan 
Abadesses 

3.589 5.341 PGr 66,80 21,92 

Sant Pau Segúries 699 898 POUM 23,97 - 
Setcases 165 4.891 NSb 8,80 2,50 
Toses 150 6.218 NSb 10,89 0,00 
Vallfogona 
Ripollès 

225 3.888 NSb 3,55 1,57 

Vilallonga de Ter 477 6491 NSa 24,78 2,00 
 
 
NSa: Normes Subsidiàries tipus A 
NSb: Normes Subsidiàries tipus B 
PGr: Pla General d’Ordenació Urbana 
POUM: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Com a comarca de muntanya que és, al Ripollès resulta d’aplicació la Llei 2/1983, de 9 de 
març, d’alta muntanya. L’article 4.1 defineix el Pla comarcal de muntanya com la principal 
eina d’aplicació de la llei. Actualment està vigent la quarta generació de plans comarcals de 
muntanya, que abraça el període 2009-2012.  
 
El programa d’actuacions del Pla comarcal de muntanya del Ripollès 200-2012 aplega 
seixanta-quatre línies agrupades en trenta-nou programes, amb implicació de diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya.  Sectorialment, hi ha un clar predomini de les 
infraestructures, que s’enduen més del 78% de la despesa.  
 
Des de la perspectiva del paisatge, s’ha de dir que en els darrers anys la Generalitat de 
Catalunya ha legislat sobre la matèria i han aparegut un seguit d’instruments i eines de 
planificació per a l’ordenació i gestió del paisatge.  
 
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya crea la 
figura del catàleg del paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius 
paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya. El seu abast territorial es correspon 
amb els de cadascun dels àmbits d’aplicació dels Plans territorials parcials. El Catàleg del 
paisatge de les comarques gironines fou aprovat definitivament el 23 de novembre de 2010 i 
l’edicte publicat al DOGC 5776 (16/12/2010). 
 
Un altre instrument d’ordenació del paisatge el conformen les anomenades Cartes del 
paisatge, també contemplades a la Llei 8/2005. Les Cartes del paisatge són instruments de 
concertació d’acords entre agents d’un territori per tal de promoure accions i estratègies de 
millora i valoració del paisatge. Les cartes poden ser impulsades per la Generalitat de 
Catalunya, per les administracions locals  (consells comarcals, mancomunitats i municipis) i/o 
entitats. Al Ripollès en tenim un exemple a la Vall de Camprodon, on la Mancomunitat de la 
Vall de Camprodon ha impulsat la redacció de la Carta del paisatge d’aquesta zona. La firma 
entre els agents i actors del territori va tenir lloc el 4 de setembre de 2009. 
 
Pel que fa referència al tractament de les àrees urbanes i viles, cal esmentar la Llei 2/2004, 
de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. 
Aquesta llei inclou un seguit d’instruments per tal d’intervenir en les millores dels barris, àrees 
urbanes i viles que, per les seves condicions, requereixen especial atenció per part de 
l’administració pública. 
 
Els projectes susceptibles d’ésser finançats han de preveure intervencions en alguns dels 
camps següents: la millora de l’espai públic i la dotació d’espais verds, la rehabilitació i 
l’equipament dels elements col·lectius dels edificis, la provisió d’equipaments per a l’ús 
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col·lectiu, la incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la 
sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l’eficiència energètica, 
l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus, l’equitat de gènere en l’ús de l’espai 
urbà i dels equipaments, el desenvolupament de programes que comportin una millora social, 
urbanística i econòmica del barri, i l’accessibilitat i la supressió de les barreres 
arquitectòniques. 
 
Les diferents convocatòries que han anat sortint des de 2004 han subvencionat projectes a 
diversos municipis del Ripollès. Són els següents: 
 

I- Ripoll (Barri Vell, amb 1.335 persones). Convocatòria 2005. 
II- Sant Joan de les Abadesses (Vila Vella, amb 790 persones). Convocatòria 2007. 
III- Campdevànol (Nucli original, amb 2.055 persones). Convocatòria 2010. 
IV- Ribes de Freser (Barri del Pavelló i connexió carrer Fonderia, amb 290 persones). 

Convocatòria 2010. 
 
Finalment, la Generalitat de Catalunya ha engegat el programa Viure al Poble, a través del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals. Es tracta d’un instrument d’intervenció 
integral per a contribuir a l’equilibri territorial de les zones que pateixen desavantatges pel fet 
d’estar escassament poblades, entre elles el Ripollès.  
 
Viure al Poble impulsa l’execució de projectes que afavoreixen la instal·lació de nova activitat 
econòmica o d’iniciatives emprenedores que permeten la dinamització i l’augment del 
desenvolupament local fent ús dels recursos endògens. A més de diversificar l’activitat de 
l’entorn local, es pretén millor la qualitat de vida i el benestar de la població a les zones 
rurals. Aquest programa s’adreça als municipis de fins a 2.000 habitants. 
 
Els objectius del programa Viure al Poble s’insereixen en les directrius comunitàries en 
matèria de política de cohesió, tal com estableix el marc de la competitivitat regional i 
l’ocupació de Catalunya pel període 2007-2013. La revitalització dels municipis i el conjunt de 
mesures van dirigides a potenciar els atractius del patrimoni cultural i natural, les 
infraestructures de caire turístic o econòmic i la regeneració integral de zones degradades. 
 
Pel Ripollès, el municipi que s’ha acollit a aquest programa és Pardines, municipi d’alta 
muntanya amb una població censada de 168 habitants.  
 
 
3. Estratègies de desenvolupament territorial: ante cedents  
 
La realització del present Pla d’execució anual s’ha fet prenent en consideració altres plans i 
programes, alguns d’ells no executats, i els altres en funcionament. Aquests són bàsicament 
els antecedents que s’han tingut en compte en el moment de definir l’estratègia territorial per 
a la comarca del Ripollès. Aquests tres programes realitzen un exercici de prospectiva 
territorial a considerar i/o reformular en el Pla d’Acció del Consorci Ripollès 
Desenvolupament 2011-2021. 
 
a) Pla estratègic del sector terciari del Ripollès. Projecte de futur Ripollès 2020 
 
El Projecte de futur Ripollès 2020 va néixer de la voluntat de crear una base sòlida per 
construir el futur de la comarca des d’una perspectiva molt àmplia: definir l’escenari ideal en 
termes de gestió territorial i ambiental, en termes de desenvolupament econòmic, en termes 
de cohesió social i en termes de desenvolupament cultural. 
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El Pla estratègic del sector terciari del Ripollès, elaborat entre els anys 2003 i 2004, va ser 
fruit de diferents sessions de treball amb diversos actors socioeconòmics de la comarca, 
seguint la metodologia de la prospectiva estratègica. Tot i definir un seguit d’actuacions a 
realitzar, el cert és que avui en dia aquest pla és poc operatiu. 
 
b) Programa de desenvolupament territorial del Ripollès i Vall del Ges, Orís i Bisaura (2007-
2013). 
 
L’estratègia territorial que defineix aquest programa té com a àmbit territorial la totalitat del 
Ripollès i la Vall del Ges, Orís i Bisaura, a la comarca d’Osona. Està vinculat al programa 
europeu Leader de desenvolupament de zones rurals i a Catalunya un dels anomenats 
Grups d’Acció Local (GAL) es troba en aquesta zona. 
 
Leader és un programa d’ajuts per fomentar el desenvolupament de les zones rurals. Neix 
com a iniciativa pilot europea i actualment és una metodologia d’aplicació dels Programes de 
Desenvolupament Rural en estats o regions de la Unió Europea. A Catalunya, el gestiona el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
c) Pla d’acció del Consorci Ripollès Desenvolupament 2011-2021 
 
El Pla d’acció del Consorci Ripollès Desenvolupament 2011-2021 és el full de ruta del CRD 
per als propers anys. Aquest pla s’ha aprovat aquest 2011 i té una vigència de deu anys i 
defineix els principals eixos estratègics de desenvolupament econòmic del Ripollès a 
potenciar en els següents anys i a treballar des del CRD. 
 
El principal objectiu del Pla pel territori del Ripollès és aconseguir que la comarca sigui una 
zona generadora de noves oportunitats de negoci i activitats productives, ja sigui a partir de 
la valorització dels recursos endògens, tant naturals com humans, com amb la implantació de 
noves iniciatives externes que s’hi puguin establir. 
 
Per fer-lo operatiu, el Pla s’estructura en diferents àmbits sectorials, els quals inclouen 
projectes estratègics pel territori i que s’han de portar a terme amb actuacions concretes. Els 
anomenats plans d’acció sectorials són els següents: 
 

a) Dinamització del sector forestal 
 
b) Dinamització del sector agroalimentari 

 
c) Foment i consolidació del Ripollès com a destinació turística de qualitat 

 
d) Millora de l’ocupació i qualificació professional 

 
e) Empresa i comerç 
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4. Situació poblacional 
 
Distribució de la població 
 
El poblament es distribueix pel territori de forma irregular. En aquest sentit, els principals 
nuclis s’ubiquen als fons de les valls. En són bons exemples Ripoll (10.913 habitants), Sant 
Joan de les Abadesses (3.492 habitants), Campdevànol (3.477 habitants) i Camprodon 
(2.450 habitants). El cas de Ripoll és paradigmàtic, doncs aglutina el 41% de la població 
comarcal. Per contra, la resta de municipis són de caire essencialment rural, amb efectius 
que no superen els 500 habitants. Aquests es troben ubicats a les zones altes de les valls i 
apartats de les principals vies de comunicació. L’any 2011, la distribució geogràfica de la 
població comarcal estava repartida de la següent manera: 
 
 

Municipi  2011 Km 2 Percentatge (%)  

Campdevànol 3.477 32,83 13,1 

Campelles 136 19,16 0,51 

Camprodon 2.450 102,99 9,28 

Gombrèn 209 43,84 0,79 

les Llosses 221 114,05 0,83 

Llanars 561 24,80 2,12 

Molló 358 43,58 1,35 

Ogassa 251 45,73 0,95 

Pardines 159 31,09 0,60 

Planoles 309 13,96 1,17 

Queralbs 186 93,81 0,70 

Ribes de Freser 1.941 42,15 7,35 

Ripoll 10.913 73,46 41,3 

Sant Joan de les Abadesses 3.492 53,41 13,23 

Sant Pau de Segúries 694 8,98 2,62 

Setcases 176 48,91 0,66 

Toses 161 62,18 0,61 

Vallfogona de Ripollès 223 38,88 0,84 

Vilallonga de Ter 476 64,91 1,80 

Total Ripollès  26.393 956,2 100 
                     Font:Programa Xifra de la Diputació de Girona. 
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Distribució de la població per àmbits geogràfics (2011) 

18786; 71%

2892; 11%

4715; 18%

Baix Ripollès

Vall de Ribes

Vall de Camprodon

 
                 Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT.  

 
Dels 19 municipis de la comarca, només un, Ripoll, supera els 10.000 habitants. 
Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadesses es troben 
compresos entre la franja de 1.000 a 5.000 habitants. Entre 500 i 1.000 habitants n’hi ha dos: 
Sant Pau de Segúries i Llanars. La resta de municipis tenen una població inferior a 500 
habitants. Són Campelles, Gombrèn, les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, 
Queralbs, Setcases, Toses, Vallfogona del Ripollès i Vilallonga de Ter. 
 

Distribució de la població segons tamany municipi  

Municipis < 500 habitants 2.865 

501-2.000 habitants 3.196 

2.001-5.000 habitants 9.419 

5.000- 12.000 habitants 10.913 

TOTAL RIPOLLÈS  26.393 

 
 
Evolució demogràfica 
 
Els municipis que configuren l’actual comarca del Ripollès, han anat patint a partir dels anys 
seixanta del segle passat una important i constant davallada de la seva població, passant de 
tenir 30.920 habitants l’any 1.960 als  26.393 de l’any 2011. Aquest fet és degut en bona part 
pel signe negatiu del moviment natural que aquesta presenta (diferència entre les defuncions 
i els naixements). La capital comarcal també pateix un cert despoblament en els darrers anys 
(més acusat, no obstant, en aquest cas, a causa del moviment migratori). En els darrers 
anys, no obstant, lligat a l’augment de les activitats turístiques, s’observa un cert alentiment 
d’aquesta pèrdua de població i fins i tot certs signes de recuperació.  
 
Així, si entre els anys 1950 i 1986 les valls de Ribes i de Camprodon es mostraven com les 
zones més regressives demogràficament, el Baix Ripollès presentava una dinàmica positiva, 
degut a l’impacte de la industrialització.  



 
 

11 

 
Evolució demogràfica al Ripollès 1950-2011 
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Font:Idescat. 
 
 
Es pot constatar, doncs, que des del punt de vista demogràfic el Ripollès és una comarca 
recessiva. Un cas força preocupant és el de Ribes de freser, que de 1975 a 2011 ha vist 
reduït el seu cens en 992 persones. El 1975 tenia censats 2.932 habitants i el 2011 les dades 
oficials eren de 1.940 habitants. 
 
La tònica dels darrers cinc anys és d’un cert estancament poblacional, fins i tot es pot parlar 
de nul creixement demogràfic. El cens es manté més o menys en les mateixes xifres, si bé 
s’ha constatat darrerament una davallada d’efectius, la qual cosa es pot atribuir als efectes 
de l’actual conjuntura econòmica, que empeny gent a buscar alternatives professionals fora 
de la comarca. A tall d’exemple, el cens de 2009 atribuïa a la comarca un total de 26.821 
persones; el 2011 era de 26.393. Una reducció, per tant, de 428 efectius. 
 
 
Estructura de la població 
 
Un dels aspectes més rellevants que presenta la població del Ripollès és la seva estructura 
altament envellida, amb una elevada proporció de població d’edat superior a 65 anys. En 
aquest sentit, i segons dades de l’any 2011, el percentatge de població de 65 anys i més de 
la comarca representa un 23 %, quant a nivell de Catalunya aquest era del 16,3%. En canvi, 
la franja d’edat de 0 a 14 anys, el percentatge comarcal (11,7%) està força per sota de la 
mitjana catalana (15,0%). Si bé a nivell de comarca l’envelliment de la població és un fet 
evident, s’ha de comentar que aquest fet és més intens en els petits municipis rurals de 
muntanya, que no solen sobrepassar els 500 habitants.   
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Estructura d’edats de la població ripollesa per al 2011 
Estructura d'edats 

 

 
 

Població per grups d’edat l’any 2011 (en %) 

Grups d’edat De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys Més de 65 anys Total 

Ripollès 11,7 65,3 23,0 100 

Catalunya 15,0 68,7 16,3 100 

        Font:IDESCAT 

 
 
Prenent en consideració l’estructura de la població per grups d’edat, l’evolució que s’ha 
seguit en les darreres dècades mostra aquest progressiu grau d’envelliment. Així, les dades 
del cens de 1981 mostren com la població jove, entre 0-14 anys, representava una 19,8%. 
Deu anys més tard, el 1991, la davallada era evident i es passà al 15,1%. Les dades de l’any 
2009 mostren com el percentatge ha baixat fins a la xifra de l’ 11,7%. Per contra, la tendència 
dels efectius demogràfics majors de 65 anys no ha parat d’augmentar des de 1981 a ençà. 
L’any 1981, aquest segment de població representava el 13,9% i el 2009 ja era del 23,0%, 
molt per sobre de la mitjana catalana (16,3%).  
 

 Evolució de l’estructura de la població al Ripollès per grups d’edat 1981-2009 (en %) 

 1981 1991 1996 2009 

0-14 anys 19,8 15,1 12,4 11,7 

15-64 anys 66,3 65,0 65,6 65,3 

> 65 anys 13,9 19,9 22,0 23,0 

        Font:IDESCAT 
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Població estrangera 
 
El pes de la població estrangera sobre el total de població del Ripollès l’any 2010 
representava el 8,87% del conjunt de la comarca. Tot i que el Ripollès continua tenint el 
percentatge més baix de població immigrada de les comarques gironines, aquesta xifra ha 
augmentat considerablement respecte l’any 2000, quan la població estrangera representava 
tan sols un 1,6% del total. El percentatge de població estrangera per a la província de Girona 
l’any 2010 era del 22,02%. 
 
En el cas concret de la comarca, la procedència de la població estrangera és la següent: 
 

• Un 44% procedeix del continent africà, majoritàriament dels països del Magreb 
 
• Un 30% procedeix del continent americà, en concret de països d’Amèrica del Sud 

 
• Un 22% d’Europa, sobretot estats de l’Europa de l’est. 

 
• Un 4% del continent asiàtic 

 
Població estrangera al Ripollès  per continents el 2010  (en %) 
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                 Font:Programa Xifra de la Diputació de Girona. 

 
 
Els municipis amb un percentatge més elevat de persones d’origen estranger són Ripoll 
(10,11%), Setcases (10,30%), Llanars (12,08%) i Vilallonga de Ter (14,25%), aquests darrers 
a la Vall de Camprodon. 
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Nivell d’instrucció de la població 
 

Població de 10 anys i més. Nivell d’instrucció (any 2007) 

 Ripollès % Catalunya % 

Sense titulació 1.400 5,8 568.900 8,8 

Primer grau 6.200 25,5 1.578.200 24,4 

Segon grau 12.900 53,0 3.303.300 51,0 

Ensenyament 
universitari 

3.800 15,7 1.015.000 15,6 

Total 24.300  6.465.200  

      Font:IDESCAT. 
 
 
Com a rellevant de la taula destaca el percentatge elevat de població amb estudis de segon 
grau (53%), per sobre la mitjana catalana (51%). Així mateix, són molts els joves de la 
comarca que han cursat estudis universitaris. No obstant, molts que han estudiat a fora i un 
cop han acabat els estudis, no tornen al Ripollès per treballar. Acaben ocupant llocs de 
treball qualificats, ja sigui a Barcelona i l’àrea metropolitana o bé a Girona. 
 
 
Idees clau del vector demogràfic 
 

• El Ripollès ha perdut població de 16 a 64 anys entre 2008 i 2011 (-3,1%), mentre que 
Catalunya n’ha guanyat (+0,4%). 

 
• Un 71% de la població es troba al Baix Ripollès, la zona més poblada de la comarca. 

Ripoll aglutina prop d’un 40% de la població comarcal. 
 

• Dels 19 municipis que té la comarca, 12 tenen menys de 500 habitants. El Ripollès és 
territori amb un caràcter marcadament rural. 

 
• El segment de població de més de 65 anys és més elevat que a Catalunya. Ens 

trobem amb una comarca amb una població molt envellida. 
 

• La població estrangera representa un 8,87% del conjunt, per sota la mitjana de la 
província de Girona (22%). 

 
• Un 53% de la població té estudis de segon grau; un 15,7% té estudis universitaris; i 

un 25,5% estudis de primer grau. 
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5. Situació socioeconòmica 
 
El Producte Interior Brut 
 
El 2010, l’evolució econòmica del Ripollès va avançar un 1,4%, davant el 0,1% de Catalunya. 
Aquest increment del PIB comarcal reflexa els avanços del primari, la indústria i els serveis, 
del 2,2, el 7,4 i el 0,7%, respectivament, mentre que la construcció va continuar el retrocés (-
4,2%). 
 
 

Creixement del PIB comarcal per sectors el 2010 (%) 
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Font:IDESCAT. 
 
Si es compara l’estructura del PIB comarcal amb la de Catalunya, s’observa com la indústria, 
el primari i la construcció tenen un pes per sobre la mitjana catalana. En canvi, el sector 
serveis està força per sota. 

 
Estructura del PIB (%) 
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Treballadors per sectors d’activitat 
 
Un tret essencial de l’ecnomia del Ripollès és la diversificació dels sectors productius. El 
sector serveis és el que està prenent més força; un sector molt vinculat al turisme. La 
indústria, per la seva part, ha anat perdent pes progressivament, com ha passat en el context 
català. Destacar, també, la importància del sector primari, per sobre de la mitjana catalana.   
Veient això, doncs, l’estructura de l’ocupació al Ripollès és la següent: 
 

Treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social al Ripollès (segon semestre 
2012) 
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Font:Programa Xifra de la Diputació de Girona.. 

 
 

Treballadors afiliats al règim d’autònoms de la Seguretat Social al Ripollès (segon semestre 
2012) 
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Font:Programa Xifra de la Diputació de Girona. 

 
 
En els darrers vint anys, l’economia ripollesa ha sofert canvis estructurals importants; ha 
passat de ser un territori industrial a esdevenir una comarca de serveis.  El següent gràfic 
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mostra l’evolució de la població ocupada per sectors d’activitat, on es veu de forma clara com 
bona part dels treballadors treballen en el sector serveis. 
 

Evolució de la població ocupada per sectors d’activitat, 1991-2011 (%) 
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                    Font:IDESCAT. 
 
 
Activitat econòmica 
 
L’actual conjuntura econòmica està afectant negativament el teixit empresarial. La 
conseqüència més evident és el tancament d’empreses. Es constata una davallada notòria 
dels centres de cotització entre el 2011 i el que portem de 2012, amb la desaparició de 36 
empreses. En els darrers quatre anys, la tònica també ha estat negativa, amb un lent però 
continuat decreixement. 
 

Centres de cotització (RGSS), 2009-2012 

1033

1017

1006

970

930

940

950

960

970

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

2009 2010 2011 2012

 
Font:Programa Xifra de la Diputació de Girona. 
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Els sectors d’activitat econòmica  
 
El sector primari 
 
La gran majoria de persones que treballen en el primari a la comarca ho són en el règim 
d’autònoms, en concret 298, tal com s’observa en l’anterior gràfic. Només 21 persones es 
troben assalariades. Les dades de l’evolució del nombre d’assalariats i autònoms en el sector 
primari són força rellevants. Destaca, sobretot, la davallada d’autònoms, on es passa de 337 
l’any 2008 als 306 de l’any 2011. Tot i així, hi ha un 88”% del treballadors del sector primari 
que són autònoms. 
 
Tot i està per damunt de la mitjana catalana, el sector primari a la comarca també es troba 
immers en la tònica de pèrdua d’efectius i tancament d’explotacions agràries. Així, i segons 
les dades oficials, s’ha passat de  502 explotacions l’any 1999 a 460 censades en el darrer 
cens, el de 2009. D’aquestes 460, n’hi ha 415 que tenen ramaderia. 
 

Evolució del nombre d’assalariats i autònoms en el sector primari (2008-2011) 

44
27 29 40

337
316 308 306

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011

Assalariats

Autònoms

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT. 

 
 
La ramaderia, sobretot l’extensiva, és la principal font de riquesa agrària del territori. 
Actualment l'economia ramadera es fonamenta en el bestiar boví, més en la vaca de carn 
que en la de llet, després del canvi d'orientació que es va produir amb l'entrada a la Unió 
Europea. L'existència de marques de qualitat i de certificació ecològica donen un alt valor 
afegit a aquestes produccions. Cal destacar en el cas del boví de carn,  les marques 
d’etiquetatge facultatiu propietat de l’Associació de Ramaders del Ripollès: 
 
-  Vedella de Ramaders del Ripollès 
 - Vedella Blanca de Muntanya de Ramaders del Ripollès 
 
Altres productes agroalimentaris de qualitat del territori són els següents: 
 

- Carn de poltre de muntanya  
- Ovella ripollesa 
- Trumfa de la Vall de Camprodon 
- Coca del Ripollès 
- Llangonisseta del Ripollès, elaborada a partir de la carn de porcs criats a la comarca. 
- Llet i derivats làctics 
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A través del Consorci Ripollès Desenvolupament s’ha creat una marca de qualitat  “Producte 
del Ripollès” que engloba els productes agroalimentaris de qualitat produïts, transformats i/o 
elaborats a la comarca i amb característiques superiors a la mitjana. 
 

 
 
 
Per potenciar aquests productes del territori, des del Consorci Ripollès Desenvolupament 
també s’ha treballat en la creació d’associacions del sector agroalimentari. Són les següents: 
 

1- Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès  
 

2- Associació de Ramaders del Ripollès 
 

 
 
 
 

3- Associació de Pastors del Ripollès 
 

 
 

4- Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès 
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5- Associació de Petits Elaboradors Agroalimentaris del Ripollès 

 

 
 
El cooperativisme està força arrelat, i prova d'això és l'existència de tres cooperatives 
agràries:  
 

- Cooperativa Ramadera de Molló 
- Agropecuària de Vallfogona del Ripollès, SCCL 
- Cooperativa de Sant Joan de les Abadesses 

  
Part de les oportunitats del creixement i millora del sector estan lligades a la indústria 
agroalimentària, en el sentit que es pot donar valor afegit als productes de autòctons de 
qualitat que en aquests moments s’estan produint a la comarca. A més, cal esmentar també 
les oportunitats que es deriven d’activitats relacionades o complementàries com el turisme 
rural, el desenvolupament de projectes d’artesania alimentària, els canals de distribució dels 
productes, la venda directa, etc. A tot això, és important treballar en la millora de la 
competitivitat de les empreses del sector. En aquest sentit, es constata la necessitat que els 
productors del Ripollès i, arrel de l’estudi actual sobre la millora de la difusió i 
comercialització dels productes de la terra, coneixin altres experiències reeixides sobre el 
tema. De la mateixa manera, es tracta d’un sector que requereix d’accions de reforç, 
essencialment a nivell formatiu i de difusió, per tal de millorar en la gestió, innovació i 
consolidació de les seves respectives empreses. 
 
 
El sector industrial 
 
Tradicionalment la indústria ha estat el sector locomotor de l'economia ripollesa. Actualment, 
però, la tendència és a la disminució del seu pes en l'economia en detriment d'altres sectors, 
sobretot els serveis. Es tracta d'una tendència que també afecta de manera generalitzada 
Catalunya i que a la comarca encara no és tant acusada. Només dir que entre el 1996 i el 
2001, el percentatge d'ocupats a la indústria va passar del 43,8% al 37,1%, aquesta darrera 
xifra encara molt per sobre de la mitjana catalana el 2001 (25,2%). 
 
Actualment la indústria amb més pes al territori ripollès és la del metall-mecànic, ubicada 
sobretot a les poblacions de Campdevànol i Ripoll. Cal dir que la indústria tèxtil, tan important 
només fa unes dècades, ha desaparegut quasi per complert de la comarca. 
 
La indústria del metall-mecànic es caracteritza per la presència de grans empreses que es 
poden qualificar de tractores, amb més de 250 treballadors. Així, estem parlant d’empreses 
com Soler i Palau, Casals, Comforsa i Ripleg. Alhora, existeix una atomització de tallers 
auxiliars totalment depenents d’aquestes empreses i una alta rivalitat entre les empreses del 
negoci de la ventilació industrial. 
 
Bona part de la mà d’obra d’aquest subsector està integrada per feines referents a les 
tasques de pròpies de la cadena de producció. Amb l’objectiu de millorar la qualificació 
professional del capital humà d’aquest tipus d’indústria,  la Fundació Eduard promou la 
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formació dels futurs professionals del sector, així com la formació continuada per a 
treballadors en actiu. 
 
En menor mesura, hi ha altres tipologies d’industries al Ripollès. És important la indústria 
agroalimentària, essent l’empresa Fibran una de les més importants del seu sector i que té 
una plantilla de més de 200 treballadors. En l’àmbit del cautxú i el plàstic, destaca l’empresa 
Max Plàstic, ubicada a Ribes de Freser. Finalment, i en l’àmbit de l’aigua i activitats 
extractives, s’ha d’esmentar Aigua de Ribes, que té la planta embotelladora a Ribes de 
Freser. 
 
L’empresa que predomina al Ripollès és la petita i mitjana empresa, de no més de 50 
treballadors. També estem parlant d’empreses familiars, que han passat d’una generació a 
una altra. Empreses de més de 300 treballadors són casos força excepcionals i, com s’ha dit, 
són molt poques. 
 
L’actual conjuntura econòmica ha afectat molt negativament el sector industrial. En els 
darrers anys hi ha hagut expedients de regulació d’ocupació que han implicat la destrucció 
de llocs de treball. Paral·lelament, hi ha hagut empreses que també han hagut de finalitzar la 
seva activitat. 
 

Evolució del nombre d’assalariats i autònoms en el sector industrial (2008-2011) 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT. 

 
 
La construcció 
 
El sector de la construcció al Ripollès ha estat molt vinculat a la construcció de segones 
residències, sobretot a la Vall de Camprodon i, en menor mesura, a la Vall de Ribes. 
 
Tradicionalment, s’ha fornit de mà d’obra molt poc qualificada, en especial immigrants. 
 
Un 40% del treballadors del sector per a l’any 2011 són autònoms. 
 
A causa de la crisi econòmica, el sector de la construcció ha sofert una forta davallada, tant 
en el nombre d’habitatges construïts de nova planta com també en la reducció dels efectius 
humans. En el cas dels habitatges construïts de nova planta, si el 2007 van ser 475, l’any 
2011 van ser de 234, segons dades oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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En termes d’ocupació, l’impacte de la crisi s’ha fet notar. A tall d’exemple, s’ha passat del 822 
treballadors assalariats del 2008 a 539 assalariats comptabilitzats l’any 2011. Hi ha hagut, 
per tant, una reducció de 283 llocs de treball.  
 

Evolució del nombre d’assalariats i autònoms a la construcció (2008-2011) 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT. 

 
 
Sector serveis 
 
El sector terciari ha experimentat un fort creixement gràcies al desenvolupament turístic 
d’algunes zones del Ripollès i amb el desplegament d’equipaments d’abast comarcal i el 
desenvolupament de serveis per part de les institucions públiques. De fet, la terciarització de 
l’economia productiva, al Ripollès i a la resta del Principat, és un fet evident. 
 
Tot i aquest creixement del sector, l’estructura del PIB per a l’any 2010 mostra com el 
percentatge comarcal és força inferior (no arriba al 60%) a la mitjana catalana, que és del 
69%. 
 
El nombre d’assalariats el segons semestre de 2012 és de 4.414 persones, que representen 
el 60,06% del total d’assalariats de la comarca. Així mateix, es tracta també d’un sector amb 
una forta presència de professionals autònoms, 1.413, que suposa un un percentatge del 
63,03%. 
 
La tipologia d’empreses del sector és, per tant, de petita dimensió. Es tracta de petites i 
mitjanes empreses de menys de 50 treballadors. A aquest fet cal sumar-hi que molts 
professionals autònoms tenen la seva pròpia empresa; això és especialment vàlid pel sector 
del comerç i professions liberals. 
 
El creixent pes del sector en el context econòmic comarcal es tradueix en un lleuger 
increment del nombre d’assalariats, tal com es pot observar en el següent gràfic. 
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Evolució del nombre d’assalariats i autònoms en el sector serveis (2008-2011) 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT. 

 
 
La indústria turística 
 
L’auge dels serveis al Ripollès es troba relacionat amb la implantació del turisme, sobretot a 
partir de les darreres dècades. En efecte, el paisatge de la comarca ha gaudit de sempre 
d’admiradors fidels que ja a les primeries del segle XX van colonitzar amb els seus xalets 
d’estiu petites àrees de Camprodon i Ribes de Freser. En una primera instància, l’atractiu es 
va anar estenent als pobles de les respectives valls, que, amb la consolidació de Vallter 2000 
i Vall de Núria com a estacions de muntanya, van desestacionalitzar l’estiueig tradicional. 
Més endavant, també al Baix Ripollès, de dinàmica més industrial, està desenvolupant una 
oferta pròpia de turisme cultural, Terra de Comtes i Abats, fonamentalment al voltant del 
monestir de Santa Maria de Ripoll i del Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses i 
del Santuari de Montgrony, a Gombrèn. 
 
Les característiques del sector turístic són diferents segons les zones. Així, mentre que a les 
Valls de Ribes i Camprodon existeix una llarga tradició i vocació turística, la zona del Baix 
Ripollès l’opció del turisme no acaba de ser assumida plenament. 
 
El turisme de segona residència esdevé important, essencialment a la Vall de Camprodon i la 
Vall de Ribes, i ha experimentat un fort creixement des del començament dels anys setanta 
fins fa pocs anys, abans de la crisi actual. 
 
A dia d’avui, el Ripollès disposa de 57 establiments hotelers (2 EMAS i 2 Distintiu de 
Garantia de Qualitat Ambiental), amb 2.269 places, aquests es localitzen sobretot a 
Camprodon, Ribes de Freser i Setcases, els municipis amb més tradició turística. En 
l’actualitat hi ha 14 hotels de més de tres estrelles.  Els càmpings han passat de 8 
establiments l’any 1995 a 14 el 2011 (1 EMAS), amb 4.939 places.  
 
En quant al turisme rural, es disposa de 79 allotjaments, que sumen un total de 1.106 places. 
Els apartament turístics són 21, amb capacitat per a 600 places. Els albergs i cases de 
colònies són 13, amb una capacitat de 1.152 places. Finalment, els refugis guardats, 
modalitat força extesa a l’alta muntanya ripollesa, són 6, que es tradueix en 215 places. 
 
La indústria turística del Ripollès és generadora d’ocupació. Si bé manquen dades al 
respecte, cal dir que l’hostaleria i restauració, molt present al territori, les persones afiliades a 
la Seguretat Social a mes de desembre de 2011 eren 862, la qual cosa representava la xifra 
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del 8,2%, segons dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Modalitats d’allotjament turístic al Ripollès (2011) 

Modalitat d’allotjament  
 

Número 
d’establiments  

 

 
Places  

 
Hotels i hostals 57 2.269 

Càmpings 14 4.939 

Turisme rural 79 1.106 

Apartaments turístics 21 600 

Albergs i cases colònies 13 1.152 

Refugis guardats 6 215 

TOTAL 190 10.281 

                             Font:  Àrea de Turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament. 

 
 

Evolució del número d’establiments turístics al Ripollès. Període 2000-2011 

 Any 
2000 

Any 
2011 

Nous 
establiments  

% 
increment  

Hotels i pensions 41 57 +16 39 

Càmpings 7 14 +7 100 

Albergs i cases de colònies 8 13 +5 63 

Turisme rural i apartaments 

turístics 
17 100 +83 488 

Restaurants 34 162 +128 376 

Empreses i guiatges de turisme 

actiu i cultural 
5 18 +13 260 

Museus i centres interpretació 4 12 +8 200 

Hípiques 1 8 +7 700 

Oficines de turisme 5 10 +5 100 

TOTAL  122 394 272  
           Font:  Àrea de Turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament. 

 
 
L’associacionisme és present en el sector. En aquest sentit destaca l’Associació d’Hostaleria 
del Ripollès, que agrupa establiments i professionals del sector. El treball que realitza l’entitat 
va en la línia de dignificar la professió, treballar en la millora formativa dels professionals del 
sector i establir canals de cooperació amb diferents actors del territori. 
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La importància del Ripollès com a destí turístic de qualitat es plasma en el número de visites 
anuals al portal turístic www.elripolles.com: 
 

Número de visites anuals al portal turístic del Ripollès (1997-2011) 
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Font:  Àrea de Turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament. 
 
 
El comerç 
 
Si el turisme és una part important del sector serveis, nogensmenys ho és l’activitat 
comercial. El comerç és un element estratègic per l’economia i vitalitat social dels municipis. 
 
L’oferta comercial de la comarca es concentra a Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, 
Camprodon i Sant Joan de les Abadesses, els principals municipis de la comarca. 
 
El dinamisme del sector és divers, i no és el mateix el comerç de Ripoll, amb força 
mancances,  que el de Camprodon, aquest darrer molt vinculat a la presència de visitants i 
turistes en caps de setmana i períodes vacacionals. 
 
Es detecta la forta influència que exerceixen altres centres comercials molt més potents que 
Ripoll, com són Vic, Olot i fins i tot Girona. No és gens estrany comprovar com un segment 
important de ripollesos es desplacen a tals ciutats per efectuar les seves compres. 
 
En termes d’ocupació i per a l’any 2011, el nombre d’afiliats del subsector comerç al detall a 
la Seguretat Social era de 987, xifra que representava el 9,3% del total d’afiliats de la 
comarca, que era de 10.590. 
 
L’associacionisme en el sector és força extès per la comarca. En aquests moments, al 
Ripollès hi ha cinc unions de botiguers: Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser, 
Campdevànol i Camprodon.  
 
La Unió de Botiguers de Ripoll té 105 establiments associats, els quals representen el 40% 
dels establiments totals del municipi. El 80% dels associats són comerços, el 5% restauració 
i hoteleria i el 15% restant, serveis varis. 
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La Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Joan de les Abadesses té 78 establiments 
adherits, els quals representen el 60% dels establiments totals del municipi. El 70% dels 
associats són comerços, el 15% restauració i hoteleria i el 15% restant, serveis varis. 
 
La Unió de Botiguers de Ribes de Freser té 45 establiments associats, que representen el 
80% dels establiments totals del municipi. El 80% dels associats són comerços, el 15% 
restauració i hoteleria i el 5% restant, serveis varis. 
 
L’Associació de Comerç i Turisme de Camprodon té 114 establiments adherits. Representen 
el 70% dels establiments totals del municipi. El 40% dels associats són comerços, el 30% 
restauració i hoteleria i el 30% restant, serveis varis. 
 
Finalment, la Unió de Botiguers de Campdevànol té 53 establiments associats, que 
representen aproximadament el 70% dels establiments totals del municipi. Es tracta de 
l’associació més jove, ja que l’any 2009 la van registrar al Registre d’Entitats de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
Idees clau situació socioeconòmica 
 

• Un 61% dels treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social provenen del 
sector serveis. 

 
• Tot i la davallada d’efectius, el sector primari a la comarca té un pes força superior a 

la mitjana catalana. 
 

• Progressiva terciarització de l’economia del Ripollès, en detriment, bàsicament, del 
sector industrial, que en les darreres dècades ha perdut molt de pes. 

 
• El sector de la construcció ha estat el més afectat per l’actual crisi econòmica. Un 

40% dels treballadors del sector són autònoms. 
 

• S’ha passat de 122 establiment turístics l’any 2000 a 394 l’any 2011. 
 

• Al Ripollès predomina la petita i mitjana empresa, amb menys de 50 treballadors. 
 

• Els principals productes agroalimentaris del Ripollès són: carn de vedella, xai i poltre, 
trumfa i derivats làctics. 

 
• S’ha passat de 1.033 centres de cotització (RGSS) el 2009 a 970 el primer semestre 

de 2012. 
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6. Situació ocupacional 
 
Atur 
 
Evolució de l’atur registrat 
 
Actualment, el principal problema del territori derivat de l’actual conjuntura socioeconòmica 
l’encapçala l’atur, el qual afecta un segment no gens mensypreable de la població ripollesa. 
La taxa d’atur de la comarca del Ripollès el setembre de 2012 era del 12,82%, que 
representa un total de 1711 persones. Es tracta d’un percentatge elevat, si bé es troba per 
sota de la taxa d’atur registral catalana (17,7%). 
 
En el període 2007-2012, l’atur registrat a la comarca s’ha doblat, passant dels 857 aturats el 
2007 al 1711 censats en data setembre de 2011. 
 

Evolució de l’atur registrat al Ripollès, 2007-2012 
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Font: Programa Xifra de la Diputació de Girona. 
 
 
Dels tres àmbits geogràfics de la comarca, al Baix Ripollès hi ha un augment constant de les 
persones aturades, passant de 1.233 el setembre de 2011 a 1.340 el setembre de 2012. 
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Evolució de l’atur pels tres àmbits geogràfics del Ripollès 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 
 
 
Distribució territorial de l’atur 
 
El municipi amb més aturats és Ripoll, amb 874. El segueixen Sant Joan de les Abadesses 
(215), Campdevànol (211), Camprodon (139), Ribes de Freser (94), i Sant Pau de Segúries 
(44). 
 
Del total d’aturats, el percentatge més elevat el trobem al Baix Ripollès (79%, 1340 aturats); 
el segueix la Vall de Camprodon, amb un 14% (243 aturats); finalment, la Vall de Ribes té 
128 aturats, que representa el 7%. 
 
 

Atur al Ripollès per municipis (setembre 2012) 
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Font: elaborarció pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 
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Distribució territorial de l’atur al Ripollès (setembre de 2012) 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 
 
 
Perfil de les persones aturades 
 
De les 1711 persones aturades el setembre de 2012, 858 són homes i 853 són dones. La 
taxa d’atur dels homes és del 11,57% i la de les dones és del 14,39%. Cal notar com s’ha 
incrementat el nombre d’homes en situació d’atur; s’ha passat dels 787 del 2011 als 858 
actuals. 
 
En relació a l’edat del col·lectiu d’aturats, cal fer esment a la franja d’edat entre 35 i 39 anys, 
amb un nombre de 233. Representen el 13,6% del total. L’atur també afecta especialment les 
persones incloses en la franja d’edat de 50 a 54 anys, amb un nombre de 231. A tot això, cal 
afegir-hi l’atur dels joves, bàsicament el que comprèn la franja d’edat entre 20 i 24 anys. 
 
 

Atur per grups d’edat (setembre de 2012) 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 
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Segons dades de la Diagnosi per a l’estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 elaborat 
pel SOC, i referents a l’any 2010, un 47% dels demandants d’ocupació no ocupats tenen un 
nivell d’estudis inferior als obligatoris.  Un 27% tenen estudis secundaris obligatoris; un 
19,4% posseeixen estudis secundaris postobligatoris, i un 6% tenen estudis superiors 
universitaris. 
 

Atur i nivell formatiu al Ripollès (dades de 2010) 

47%

27%

19%

6% 1%

Inferior als obligatoris

Secundaris obligatoris

Secundaris postobligatoris

Universitaris

Persones amb discapacitat

 
Font: elaboració pròpia a partir de la Diagnosi per a l’estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020. 
 
 
Si es relacionen els sectors d’activitat econòmica i l’atur, es posa de manifest l’elevat 
percentatge de persones procedents del sector serveis, un 54,6% del total d’aturats a 
desembre de 2011. El segueixen la indústria, amb un 24,4%, molt per sobre de la mitjana 
catalana (15,4%). El sector de la construcció aporta un total de 248 aturats, el 15,3% del 
total. 

 
Atur per sectors d’activitat econòmica al Ripollès (%) 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 
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Un 19,2% del col·lectiu d’aturats a la comarca es correspon a població estrangera. En 
concret estem parlant d’una xifra de 329 persones, 200 homes i 129 dones. D’aquests 329, 
155 tenen els estudis secundaris finalitzats; en canvi, 129, no han finalitzat els estudis 
primaris. Per sectors d’activitat, un 49,5% provenen del sectors serveis i un 19,7% del sector 
de la construcció. Un 13,6% dels estrangers aturats no tenen ocupació anterior. 

 
En els darrers cincs anys el nombre de persones estrangeres aturades ha passat de 105 
l’any 2007 a 329 el setembre de 2012. Per tant, en aquest període de temps, s’ha triplicat per 
tres el nombre de persones estrangeres en situació d’atur, la qual cosa confirma que es 
tracta d’un dels col·lectius més vulnerables per tornar a inserir-se en el mercat de treball. 

 
 

Evolució del nombre de persones estrangeres aturades al Ripollès (2007-2012) 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Xifra. 
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Idees clau situació ocupacional 
 

• Tot i haver augmentat, la taxa d’atur registral és molt inferior (13,4%) a la catalana 
(17,7%). 

 
• La variació de l’atur a la comarca entre desembre de 2007 i desembre de 2011 ha 

estat menys acusada (+90,2%) que la catalana (131,1%). 
 

• Un 78% de les persones aturades provenen del Baix Ripollès. En aquest àmbit 
destaca el nombre d’aturats de Ripoll (874), que representen el 51% del total d’aturats 
a la comarca. 

 
• Increment d’aturats en el col·lectiu masculí. S’ha passat dels 787 del 2011 als 858 del 

setembre de 2012. 
 

• Per segments d’edats, la franja compresa entre els 35 i 39 anys és la que forneix més 
aturats (233, un 13,6%). 

 
• Major proporció d’aturats majors de 45 anys (46,5% al Ripollès enfront un 40% a 

Catalunya). 
 

• Un 54,6% de la població en situació d’atur prové del sector serveis. El segueix el 
sector industrial, amb un 24,5%. 

 
• Menor proporció de l’atur estranger (19,2% comarcal enfront un 22,9% a nivell 

català).  
 

• Un 47% dels demandants d’ocupació no ocupats tenen un nivell d’estudis inferior als 
obligatoris. Un 6% dels demandants d’ocupació no ocupats tenen estudis 
universitaris. 
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7. Anàlisi DAFO  

FORTALESES DEBILITATS 

 

• Creació d’associacions d'empresaris 
ramaders i carnissers, 
especialitzades en el sector 
agroalimentari 

• Incorporacions de nous joves 
empresaris a l’activitat 
agroramadera  

• Augment de les explotacions agràries 
i ramaderes inscrites al Consell 
Català de la Producció Agrària 
Ecològica 

 
• Existència a la comarca d’un 

escorxador inscrit al Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica 

• Productes alimentaris autòctons  de 
qualitat aglutinats sota la marca 
Productes del Ripollès 

• Gran potencialitat turística derivada 
de la varietat dels recursos 
paisatgístics, patrimonials i 
gastronòmics  

• Progressiva diversificació de l’oferta 
turística amb la creació de nous 
productes que donen valor afegit el 
territori 

 
• Augment dels negocis turístics 

d’allotjament i restauració en el 
darrer decenni i creació de noves 
activitats vinculades al turisme: 
empreses de guiatge, empreses de 
turisme actiu… 

• Existència d'una tradició industrial 
des del segle XVI que ha donat 
origen a la indústria metal·lúrgica 
actual 

 

 

 

• Certa estacionalitat de l’activitat turística 
que va essent la principal activitat dels 
petits municipis.  

 
• Sector de l’esquí excessivament madur. 

 
• Excessiva concentració de l’oferta 

hotelera als extrems de la comarca del 
Ripollès, en especial al Vall de Ribes i la 
Vall de Camprodon. Oferta hotelera 
limitada, sobretot al Baix Ripollès, i 
mancances en els serveis turístics 
complementaris.  

 
• Dificultats per accedir a la formació 

superior per als habitants de les zones 
més allunyades dels principals eixos de 
comunicació. 

 
• Molts col·lectius qualificats, especialment 

joves universitaris, abandonen la 
comarca en recerca d’oportunitats de 
treball fora d’aquesta. S’inverteix en 
“capital humà” i sovint aquest no retorna 
al territori. 

 
• La històrica presència d’indústries grans 

a al territori ha generat una “cultura 
d’assalariat” i una manca d’iniciatives 
empresarials autònomes. 

 
• Les explotacions agropecuàries, la 

superfície agrícola conreada així com els 
actius agraris del territori cada vegada 
són menys. 

 
• Tot i que hi ha un teixit industrial prou 

consolidat, hi ha una manca de valor 
afegit en la producció. Centres de decisió 
de les empreses sovint fora de la 
comarca. Allunyament dels centres de 
consum. 
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• Progressiva diversificació econòmica 
amb la presència de tots els sectors 
productius encara que a petita escala 

• Foment de l’ús de les noves 
tecnologies i la I+D a través de la 
Fundació Televall, el Centre 
Tecnològic de la Fundació Eduard 
Soler i empreses privades.  

• Sorgiment d’iniciatives empresarials 
en nous nínxols d’ocupació (energia, 
forestal, producció agroalimentària…) 

• Augment dels llocs de treball 
qualificats 

• Augment i diversificació de l'oferta 
formativa al Ripollès: Escola Oficial 
d’Idiomes, Fundació Eduard Soler 
amb el sector metall-mecànic, 
estudis d'hostaleria i restauració 
vinculada a l’Aula d’Hostaleria del 
Ripollès, formació d'esports de neu i 
de muntanya a l'IES Abat Oliba, 
creació del Centre de Tecnificació 
Esportiva del Ripollès.  

• Millora de l’accessibilitat exterior, 
especialment en relació a les 
infraestructures viàries (autovia C-17 
i carrretera C-26). 

• Millora de les infraestructures i 
equipaments urbans i municipals. 

• Existència d’una política de 
desenvolupament local del territori 
amb l’objectiu de diversificar 
l’economia i millorar-ne la 
competitivitat. El treball en xarxa crea 
projectes comuns que fomenten el 
desenvolupament comarcal a través 
dels òrgans implicats com: Ripollès 
Desenvolupament, Consorci del 
EINS del Ripollès, Mancomunitat de 
la Vall de Camprodon, Associació 
Leader Ripollès, Ges, Orís i Bisaura, 
Mancomunitat de la Vall de Ribes. 

 

• Manca de modernització d’alguns sectors 
industrials i forta dependència dels tallers 
auxiliars de les grans empreses. No 
disposen de producte propi. 

 
• Manca coneixement de les necessitats 

(formatives, laborals) i les perspectives 
de les empreses a curt, mig i llarg termini. 

 
• El comerç de proximitat de la comarca i, 

en concret el dels municipis més petits 
està molt centrat en productes quotidians, 
en general no ha innovat ni s’ha 
especialitzat massa en els darrers anys 
(estructura tradicional, manca de 
modernització i de relleu generacional). 
Pèrdua de competitivitat front als nous 
formats. 

 
• Tot i l’existència d’una superfície elevada 

de massa forestal, no s’aprofita 
suficientment aquest recurs. 

 
• No hi ha una bona concertació entre els 

diferents agents del territori que treballen 
en les polítiques actives d’ocupació i el 
desenvolupament econòmic. 

 
• Manca d’una estratègia de 

desenvolupament econòmic 
consensuada amb la resta d’agents del 
territori. 

 
 
• Poca capacitat de lideratge del Consorci 

Ripollès Desenvolupament 
 

• Deficiències en el transport públic 
comarcal. 

 

• Deficiències en telecomunicacions, 
sobretot en els nuclis rurals. 

 
 
• Poca capacitat de creixement demogràfic 

combinada amb anys de pèrdua neta 
d’habitants. 
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• Disponibilitat de sòl industrial més 

barat que l’existent a l’àrea 
metropolitana de Barcelona i 
comarques limítrofes. 

 

• El territori disposa de diversos vivers 
d’empreses per a emprenedors (Vila 
Icària i Centre d’Empreses del 
Ripollès) 

 
• Petit comerç amb capacitat 

d’adaptació a les noves tecnologies i 
nou centre comercial de Ripoll 
peatonal 

 
• A la comarca hi ha cinc associacions 

de comerciants (Ripoll, Ribes de 
Freser, Campdevànol, Sant Joan de 
les Abadesses i Camprodon). 

 

 

 
 

 
• Alt índex d’envelliment de la població 

ripollesa. La taxa de natalitat és molt 
baixa. Taxa d’immigració inferior a la 
mitjana de Catalunya. 

 
 

• Increment de la taxa d’atur comarcal, 
amb un 13,4%. Especial incidència de 
l’atur en el col·lectiu d’immigrants, el 
segment de població de més de 45 anys, 
i la franja d’edats entre 35 i 39 anys. 

 
 

• En general, no hi ha una ús generalitzat 
de les noves tecnologies (NTICs) en totes 
les generacions.  

 

• El Ripollès és una comarca amb poca 
cohesió comarcal. Tant la Vall de Ribes 
com la Vall de Camprodon són territoris 
amb un sentiment d’identitat propi i molt 
assumit, que els distancia de l’àrea del 
Baix Ripollès.  

 
• Alta estacionalitat turística en èpoques 

concretes de l’any. 
 

• Alt envelliment de la població, la qual 
cosa provoca dificultats en el relleu 
generacional dels negocis en determinats 
sectors d’activitat econòmica (sector 
primari, comerç...) 

 
• Manca de cooperació entre les diferents 

unions de botiguers de la comarca. 
 

 
OPORTUNITATS AMENACES 

 
• Proximitat a l’àrea metropolitana de 

Barcelona 
 
• Valoració del paisatge i el territori 

ripollès per part de la societat 
urbana. 

 
• Important interès pel turisme de 

natura i de muntanya sobretot per 
part de les famílies joves. 

 

 
• Important augment de l’oferta turística en 

d’altres destins de muntanya propers. 
 
• Gran pressió de les segones residències 

que afecten directament l’oferta 
d’habitatge i el seu preu. 

 
• Marques de qualitat més genèriques, 

sobretot en el cas de la carn (vedella dels 
Pirineus, vedella del Berguedà...) 
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• Percepció de la societat urbana de la 
millor qualitat de vida de les zones 
rurals, la qual cosa genera una 
tendència a establir-s’hi. 

 
• Les NTIC poden permetre noves 

formes de treball a distància 
(teletreball). 

 
• Progressiu canvi de model energètic 

global que afavoreix el 
reaprofitament dels recursos del 
territori (recursos forestals com a font 
d’energia endògena). 

 
• Tendència global a valorar cada cop 

més el producte local com a producte 
de qualitat. 

 

• Existeix una creixent demanda de  
turisme interior cada vegada més 
important. Hi ha base per a 
consolidar una oferta de qualitat per 
a fer front a aquesta demanda 
creixent. 

 

• El territori disposa del programa 
Leader de desenvolupament rural per 
al període 2007-2013. 

 
• L’actual context de crisi econòmica 

és un estímul per a l’autoocupació. 
 

• Diversos municipis són beneficiaris 
del Pla de Barris: Campdevànol, 
Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan 
de les Abadesses. 

 
 

• La comarca s’acull al projecte 
ocupacional i de desenvolupament 
local “Treball a les 7 comarques” 

 

 

• Proximitat de territoris molt més atractius i 
dinàmics (Osona i Garrotxa, 
principalment)  pel que fa a l’atracció de 
població i activitat econòmica. 

 
• Important crisi del sector agrari en el 

context català. 
 

• No hi ha solucions i idees específiques 
per a contrarestar la manca de serveis i 
d’equipaments a les zones més rurals del 
territori català. 

 
• Des del punt de vista comercial, atracció 

que exerceixen ciutats amb centres 
comercials molt potents i relativament 
pròximes: Vic, Olot i Girona. La gent de la 
comarca es desplaça a comprar en 
aquestes ciutats, on l’oferta comercial és 
molt més àmplia i variada. 

 
• Context de crisi econòmica global, que 

afecta directament a les grans empreses, 
les quals són les que generen més 
ocupació. 

 
• Incidència del canvi climàtic amb 

afectació directe a les estacions d’esquí i 
el sector primari. 
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8. Principals problemàtiques derivades de la diagno si i grau de priorització  
 
1. El nombre de persones en situació d’atur a la comarca ha augmentat.  Especial incidència 
de l’atur en el col·lectiu d’immigrants, persones de més de 45 anys, i la franja d’edats entre 
35 i 39 anys. La gran majoria tenen poca qualificació professional, per la qual cosa 
requereixen el serveis que s’integren en el marc d’un dispositiu d’inserció sociolaboral. 
 
2. No hi ha una bona concertació/cooperació entre els diferents agents del territori que 
treballen en les polítiques actives d’ocupació i el desenvolupament econòmic. En aquest 
sentit, cal treballar per posicionar el Consorci Ripollès Desenvolupament com l’entitat que ha 
de liderar les estratègies i polítiques de desenvolupament econòmic a la comarca. Cal buscar 
l’entesa amb la resta d’entitats locals. 
 
3. La prospecció empresarial ha d’anar més enllà de la prospecció associada al dispositiu 
d’inserció laboral. Es posa de manifest que cal una prospecció integrada per la totalitat de 
serveis que ofereix el Consorci Ripollès Desenvolupament al teixit empresarial del territori. 
Per tant, la prospecció s’ha de realitzar a nivell d’institució. 
 
4. Cal treballar per introduir en els circuits comercials els productes agroalimentaris de 
qualitat del Ripollès, de la mateixa manera que els productes turístics de què disposa la 
comarca. 
 
5. S’ha de reforçar una estratègia de comunicació sòlida de l’activitat duta a terme pel 
Consorci Ripollès Desenvolupament a la mateixa comarca. Cal donar a conèixer a l’opinió 
pública del territori, i també a fora, tot el treball efectuat des de l’entitat. 
 
6. El Ripollès és una comarca amb tres realitats geogràfiques diferents, amb uns trets 
d’identitat molt arrelats. En conseqüència, i a nivell turístic, la promoció turística s’ha 
estructurat per valls, tot i el treball fet pel CRD a nivell de comarca. Per evitar aquest tipus de 
duplicitats, es posa de manifest la necessitat de promocionar turísticament la marca Ripollès 
en la seva globalitat. 
 
7. El teixit productiu de la comarca, en especial les empreses dels sectors agroalimentari i 
turístic, es detecta una manca de competitivitat d’aquestes. En molts casos, això està 
associat al poc o nul grau de desenvolupament de les competències professionals de les 
persones que treballen en aquests àmbits. Per tant, es veu la necessitat de donar suport a 
les empreses d’aquest sector mitjançant la realització de seminaris i jornades de suport al 
teixit productiu. 
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9. Fonts d’informació consultades  
 
 

- Xifra, sistema d’informació socieconòmica local de la Diputació de Girona: 
www.ddgi.cat/xifra 

 
- Institut d’Estadística de Catalunya: www.idescat.cat/ 

 
- Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat/ 

 
- Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC) del Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat/ 
 

- Diagnosi per l’estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020. Servei d’Ocupació de 
Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 
- Dades aportades per diferents àrees del Consorci Ripollès Desenvolupament. 

 
- Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 

www.gencat.cat/ 
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EL PLA D’ACCIÓ DEL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMEN T 
2011-2021 
 
Objectiu general i objectius específics 
 
Objectiu general 
 
Per a la comarca del Ripollès són objectius estratègics, en consonància amb els acordats en 
el Programa de Desenvolupament Territorial definit conjuntament amb els municipis de la 
Vall del Ges Orís i Bisaura per al programa Leader 2007-2013:  
 
1) Fixació de població en un territori de muntanya, on tradicionalment la dinàmica poblacional 
ha estat d’èxode rural. 
 
2) Promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al 
desenvolupament socioeconòmic del territori. Potenciació d’iniciatives generadores de 
riquesa i ocupació. 
 
3) Millora de les condicions de vida en l’àmbit rural. 
 
4) Promoció d’iniciatives innovadores que impulsin la cohesió i el desenvolupament del teixit 
empresarial i que fomentin la competitivitat. 
 
5) Professionalització de sectors estratègics del territori. 
 
6) Foment d’energies alternatives i aprofitament de recursos naturals del territori. 
 
L’objectiu general és aconseguir que la comarca del Ripollès sigui un territori generador de 
noves oportunitats de negoci i activitats productives, ja sigui a partir de la valorització dels 
recursos endògens, tant naturals com humans, com amb la implantació de noves iniciatives 
que s’hi puguin establir. 
 
 
Objectius específics 
 

• Aconseguir que la comarca sigui un territori atractiu i competitiu per desenvolupar i 
establir-hi noves activitats econòmiques. 

 
• Mantenir i potenciar la diversificació del teixit econòmic de la comarca. 

 
 
• Millorar la competitivitat de les empreses i activitats existents al Ripollès, 

especialment en aquells sectors de forta tradició i vinculats a l’entorn (sector 
industrial, sector turístic i sector agroramader). 

 
• Disposar de capital humà suficientment qualificat mitjançant la formació professional. 

 
• Reduir el nombre d’aturats/des de la comarca 
 
• Millora de l’ocupabilitat i el mercat de treball dels sectors productius del territori 
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Plans de dinamització sectorials 
 
Per assolir aquests objectius s’han definit una tipologia de projectes considerats estratègics 
per al territori en els següents plans de dinamització sectorial: 
 

1) DINAMITZACIÓ DEL SECTOR FORESTAL 
 
2) DINAMITZACIÓ DEL SECTOR AGROALIMENTARI 

 
3) FOMENT I CONSOLIDACIÓ DEL RIPOLLÈS COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA DE 

QUALITAT 
 

4) MILLORA DE L’OCUPACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL 
 

5) EMPRESA I COMERÇ 
 
 
Per a cada pla de dinamització sectorial es defineixen un ítems comuns: 
 

Objectius del pla de dinamització sectorial 
 
Indicadors 

 
Resultats esperats 

 
Temporalització



41 
 

 
 
 

1. DINAMITZACIÓ DEL SECTOR FORESTAL 

OBJECTIUS DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ SECTORIAL  

 
� Valorització i aprofitament dels recursos forestals de la comarca. 
 
� Treballar per a la professionalització del sector, tradicionalment poc valorat. 

 
� Potenciar l’autosuficiència energètica de la comarca del Ripollès 

 
� Potenciar la creació de llocs de treball en el sector forestal de la comarca. 

INDICADORS 

 
� Número d’actuacions implantades i en funcionament 
� Número d’equipaments i instal.lacions de biomassa construïts 
� Número de municipis amb comptabilitat energètica 
� Grau d’ocupació a la comarca del sector 
� Implantació de ESE o iniciatives semblants a la comarca 

RESULTATS ESPERATS 

Consolidació i creació de nous llocs de treball 
Enfortiment del sector i dinamització entre les empreses vinculades (rematans, serradores, 

torneria...) 
Enfortiment del teixit cooperatiu i associatiu creat. 
Estalvis en la gestió energètica municipal i privada. 
Descens en la petjada de CO2 comarcal 

TEMPORALITZACIÓ 

 
� Període 2011-2021 
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2. DINAMITZACIÓ DEL SECTOR AGROALIMENTARI 

OBJECTIUS DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ SECTORIAL  

• Consolidar i crear nous llocs de treball al Ripollès fruit de l'increment de la producció, 
transformació i comercialització de productes de qualitat del Ripollès amb valor afegit. 
(especialment els ecològics i  els inclosos a la marca Producte del Ripollès”. 

 
• Adaptar el sector agrari i agroindustrial a les condicions de mercat, la promoció dels productes 

de qualitat de la comarca i la viabilitat, diversificació i promoció de l’empresa agroalimentària 
pròpia. 

 
• Donar a conèixer els productes agroalimentaris de qualitat del Ripollès i explicar el seu valor 

afegit per tal que els consumidors valorin la significació del consum d’aquests productes no 
només per la seva qualitat, sinó també per la repercussió econòmica, social, ambiental i de 
manteniment que exerceixen sobre la comarca. 

 
• Mantenir i consolidar el nexe d'unió entre tècnics, agricultors, ramaders, petits elaboradors 

agroalimentaris i empreses i institucions  com a ens referent del desenvolupament 
agroalimentari de la comarca. 

 

INDICADORS 

 
� Número de projectes implantats 
� Número d’associacions i cooperatives actives 
� Número de marques de qualitat en funcionament 

RESULTATS ESPERATS 

 
Consolidació i creació de nous llocs de treball 
Enfortiment de les marques de qualitat creades pels productes agroalimentaris 
 Inclosos a la marca de qualitat “Productes del Ripollès” 
Enfortiment del teixit cooperatiu i associatiu creat. 
� Obtenció de recursos fruit de la cooperació público-privada. 

TEMPORALITZACIÓ 
 

� Període 2011-2021 



43 
 

3. FOMENT I CONSOLIDACIÓ DEL RIPOLLÈS COM A DESTINA CIÓ TURÍSTICA DE QUALITAT 

OBJECTIUS DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ SECTORIAL  

 
� Incrementar exponencialment el nombre de receptors de la informació turística del Ripollès 
� Incrementar el nombre de prescriptors dels recursos i paquets turístics del Ripollès 
�  Creació de paquets turístics per incrementar el nombre de visitants al Ripollès 
� Assessorament, informació i formació continuada al sector turístic públic i privat del Ripollès 
� Implicar al sector turístic públic i privat en el desenvolupament turístic del Ripollès 

 

INDICADORS 

 
� Número de nous llocs de treball creats en el sector turístic 
� Número de paquets turístics creats 
� Número de visites i consultes al portal turístic www.elripolles.com 
� Número d'agents locals implicats i reunions desenvolupades 
� Ingressos econòmics obtinguts d'origen públic i privat 
� Número de visitants a les oficines de turisme i  
� Número de pernoctacions i serveis de restauració 
� Número d'entrades venudes a equipament turístics de la comarca 
� Número de forfets venuts a les estacions d'esquí 
� Número de visitants a Vall de Núria i  Vallter 2000 
� Número de visites guiades venudes.  
 

RESULTATS ESPERATS 

Consolidació i creació de nous llocs de treball 
Creació de paquets turístics 
Creació d'una oficina de turisme virtual web 2.0 
Creació d'una xarxa d'agents locals: Comissió  turística del Ripollès 
� Obtenció de recursos econòmics  fruit de la cooperació público-privada 
� Increment exponencial del nombre visitants a la comarca del Ripollès 
 

TEMPORALITZACIÓ  
� Període 2011-2021 
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4. MILLORA DE L’OCUPACIÓ I LA QUALIFICACIÓ PROFESSI ONAL 

OBJECTIUS DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ SECTORIAL  

 
� Fomentar i promocionar l’ocupabilitat al territori, incidint essencialment en aquells col·lectius 

amb més dificultats d’inserció o incorporació al mercat laboral 
 
� Mantenir un nexe d’unió entre l’empresariat i el potencial humà del territori 

 
� Oferir formació a mida segons les necessitats particulars del Ripollès 

INDICADORS 

 
� Número de projectes implantats 

RESULTATS ESPERATS 

 
� Creació de llocs de treball 
 
� Creació de cursos de formació específics 

 
� Creació del SAE (Servei d’Atenció a les Empreses) 

 
 

TEMPORALITZACIÓ 

 
� Període 2011-2021 
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5. EMPRESA I COMERÇ 

OBJECTIUS DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ SECTORIAL  

� Consolidar les empreses i comerços existents en el territori 
� Promoure l’emprenedoria i l’autoocupació 
�  Treballar per a la sostenibilitat i qualitat de les iniciatives empresarials i arrelar l’activitat en el 

territori (RSE) 
� Assessorament, informació i formació adequada a la tipologia d’empresa majoritària 

(microempresa i pime) 
� Promoure l’establiment de sinèrgies i cooperació entre les empreses, comerços i serveis. 
� Promoure la innovació i potenciar els elements diferenciadors de l’activitat al ripollès. 
� Aconseguir una bona coordinació i concertació entre les entitats públiques i privades per a la 

promoció de l’activitat empresarial a la comarca. 
 

INDICADORS 

 
� Número d’empreses assessorades 
� Número de memòries de sostenibilitat publicades 
� Número d’empreses creades 
 

RESULTATS ESPERATS 

� Creació del SAE (Servei d’Atenció a les Empreses) 
� Constitució de la taula de treball per al suport integral a les empreses al Ripollès 
� Increment de l’autoocupació i operativitat del viver d’empreses 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 
� Període 2011-2021 
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Desplegament dels plans de dinamització sectorials:  línies estratègiques   
 
 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Línia 1.- Professionalització i innovació del sector forestal comarcal 

Línia 2.- Gestió forestal dels boscos del territori, gestió sostenible del bosc públic i contribució a la 
sostenibilitat i rendibilitat de la gestió dels boscos privats 

Línia 3.- Autosufiència energètica del territori 

 
 
 
 

1. DINAMITZACIÓ DEL 
SECTOR FORESTAL 

Línia 4.- Millora de l’ocupabilitat en el sector forestal 

 
 
 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Línia 1.- Enfortiment del teixit associatiu i cooperatiu de la comarca 

Línia 2.- Professionalització, innovació, formació i sensibilització 

Línia 3.- Comunicació, difusió i promoció dels productes agroalimentaris de qualitat del Ripollès 

 
2. DINAMITZACIÓ DEL 

SECTOR AGROALIMENTARI  

Línia 4.- Transversalitat amb altres sectors i entitats 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Línia 1.- Dinamització i promoció de la comarca com a destinació turística sostenible i de qualitat 

Línia 2.- Creació i suport a la comercialització de paquets turístics al Ripollès. 
 

Línia 3.- Professionalització i innovació del sector turístic 

 
3. DINAMITZACIÓ DEL 

SECTOR TURÍSTIC 

Línia 4.- Enfortiment Xarxa turística comarcal. Concertació agents comarcals. 

 
 
 
 
 
 
 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Línia 1.- Promoció i millora de l’ocupació al Ripollès 

Línia 2.- Realització de formació ajustada a la demanda del mercat de treball 

 
4. MILLORA DE 

L’OCUPACIÓ I LA 
QUALIFICACIÓ 

PROFESSIONAL 
Línia 3.- Noves oportunitats d’ocupació 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Línia 1.- Promoció de l’emprenedoria i suport a la creació d’empresa 

Línia 2.- Consolidació empresarial 

Línia 3.- Punt d’assessorament i informació empresarial 

Línia 4.- Sensibilització i formació del sector comercial 

Línia 5.- Dinamització de les estructures associatives del sector comercial 

 
5. EMPRESA I COMERÇ 

Línia 6.- Imatge i comunicació comercial 
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Dinamització del sector forestal  
 
Elements, processos i realitats territorials sobre els quals caldria establir una coordinació 
per tal de fer confluir interessos, objectius i sobre els quals és fàcil posar en valor les 
sinèrgies dins d’un únic procés en el marc territorial del Ripollès, la Vall del Ges i el 
Bisaura: 

 
- Centre de Formació Forestal Especialitzada amb seu a la Solana, dins del Parc del 

Castell del Montesquiu 
- Pla Estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per ús energètic a la comarca 

del Ripollès 
- Programa cooperación transnacional Eureners 2 per a la promoció de l’eficiència 

energètica i la biomassa. 
- Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon 
- Iniciatives municipals per l’aplicació de la biomassa 
- Accions de sensibilització sobre eficiència energètica, promoció d’energies 

renovables i agents del Canvi climàtic escolars – Escoles Verdes- 
- Fusteries, torneria i sector rematants forestals com sectors en risc 
- Centre integral de gestió i valoració de fusta del Ripollès 
- Pla per a l’energia Sostenible (pacte d’alcaldes) 

 
 
Agents implicats: 

- Consorci Ripollès Desenvolupament (CRD) 
- Consorci per a la gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) 
- Associació de Propietaris Forestals Serres de Bellmunt i Collsacabra (APFBC) 
- Agència Local de l’Energia d’Osona (ALEO) 
- Mancomunitat de Camprodon 
- Associació Leader Ripollès Ges Bisaura (ALRGB) 
 

 
Visió: 
 
Programa per a l’autosuficiència energètica, valorització de recursos forestals propis i 
millora de l’ocupabilitat del sector agroforestal al Ripollès Ges i Bisaura 
 
Línies estratègiques: 
 
Línia 1. Professionalització i innovació del sector  forestal  

1.1 Rehabilitació de la Masia de la Solana com a Centre de Desenvolupament Forestal, 
espai-museu interpretatiu home-bosc a la zona i innovació en la gestió Forestal 
(PROJECTE TRACTOR 1), ESPAI DEMOSTRATIU ALHORA SOBRE APROFITAMENT 
FORESTAL I DE LA BIOMASSA. 

 
1.2 Coordinació entitats públiques i privades actuants al territori pel que fa a la gestió 
forestal i ocupació en l’àmbit (DMAH, ADF, Centres de Formació, Fundació MAP...) 

 
1.3 Ampliació oferta formativa del Centre de Formació Forestal. 
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1.4 Promoure la cooperació interterritorial. Visites de benchmarking territorials 
d’empresaris del sector. 

 
1.5 Estudi de mercat del Sector Forestal, cluster de la fusta en el territori.  

 
1.6 Promoció de la R+D+I per a l’adaptació de processos de treball i maquinària 
(interacció entre clúster metall i empreses de treball forestal). 
 
Línia 2. Gestió forestal dels boscos del territori,  gestió sostenible del bosc públic i 
contribució a la sostenibilitat i rendibilitat de l a gestió dels boscos privats 

2.1 Consolidació del CEINR. Construcció de la nova seu del Consorci. 
 

2.2 Ampliació i enfortiment de l’Ass. De Propietaris Forestals, APFBC i també de les 
ADFs. 
 
2.3 Facilitació redacció dels PGMF i la seva coordinació territorial. 

 
2.4 Recuperació de zones de pastura i usos mixtes d’espais forestals. 

 
2.5 Valorització i recuperació paisatgística del territori. 

 
2.6 Inventari i compra d’equips comuns per a la gestió forestal com ara  astelladores, 
trituradores, maquinària per desbossar... (PROJECTE TRACTOR 2). 

  
2.7 Recuperació d’altres elements patrimonials (murs de pedra seca, pous de glaç o neu, 
feixes, places carboneres, barraques de pastor...). 
 
Línia 3. Autosuficiència energètica del territori 

3.1 Pla Estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per ús energètic en edificis 
municipals a la comarca del RIPOLLÈS (PROJECTE TRACTOR 3) ja realitzat. Caldria 
una segona fase que seria el Pla Estratègic  d’aprofitament de biomassa forestal per ús 
energètic a la comarca del RIPOLLÈS, Vall del Ges i Bisaura en grans consumidors 
privats(establiments de turisme, grans empreses, ...). 

 
3.2 Construcció d’infraestructures d’emmagatzematge d’estella per a grantir el 
subministrament a la zona. 

  
3.3 Promoció de l’aprofitament i utilització de la biomassa com a fons energètica a entitats 
locals i grans consumidors: finançament de l'obra civil necessària per a la instal·lació de 
calderes. 

  
3.4 Campanya de promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica en equipaments públics, 
entitats locals, ciutadania i a l’àmbit escolar.  

 
3.5 Definició d’una estratègia territorial de lluita contra el canvi climàtic. 

 
3.6 Integració de grans infraestructures de producció-consum públiques i/o privades.  
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Línia 4. Millora de l’ocupabilitat en el sector for estal i la torneria de fusta  

4.1 Creació de l’empresa d’inserció Laboral per a la formació-ocupació de persones en 
risc d’exclusió en el secotr forestal (PROJECTE TRACTOR 4). 

 
4.2 Suport a la creació i consolidació d’empreses del sector. 

 
4.3 Estudi “Analisi d’impacte i el potencial del desenvolupament Forest-Industrial al 
Ripollès”. 

 
4.4 Suport a la iniciativa privada en el sector empresarial, associacionisme i dinamització 
del sector. 

  
4.5 Revalorització de la Fusteria i la Torneria de Fusta com a sector artesanal i de qualitat. 
 
 
 
 



52 
 

Dinamització del sector agroalimentari  
 
 
L’àrea de dinamització del sector agroalimentari del Consorci Ripollès Desenvolupament 
segueix  algunes de les directrius marcades en el Pla Estratègic del Ripollès “Projecte de 
Futur Ripollès 2020” i en la visió estratègica dels tècnics i representants del sector. Des de 
l’any 2006, s’ha estat treballant per a la promoció i diferenciació del producte local 
mitjançant la creació de diferents tipologies de  marques de qualitat: 
 
Des del Consorci Ripollès Desenvolupament, s’ha creat una marca de qualitat territorial 
“Producte del Ripollès” . És una marca de garantia registrada a la “Oficina Española de 
Patentes i Marcas” de Madrid i que té l’informe favorable del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Aquesta serveix per identificar els 
productes agroalimentaris produïts, transformats i /o elaborats al Ripollès i que tenen 
característiques de qualitat superiors a la mitjana. Per això fa falta que aquests productes 
estiguin sotmesos a un sistema de control de qualitat certificat per una entitat externa de 
certificació, que en aquest cas és l’Entitat d’Inspecció i Certificació de Girona (EICG) 
 
Els productes inclosos al reglament tècnic de la marca són: carn de boví, carn d’oví, carn 
de porc, carn de poltre, la llet i els derivats làctics, la Llangonisseta del Ripollès, la Coca 
del Ripollès, les patates o trumfes i la mel.  
 
Per a alguns productes carnis, fa falta que a més a més, que estiguin inclosos en una 
marca de qualitat d’etiquetatge facultatiu, autoritzada pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i sol.licitada a través de les associacions 
corresponents: 
 

o Vedella de Ramaders del Ripollès i Vedella Blanca de Muntanya de 
Ramaders del Ripollès a través de l’Associació de Ramaders del Ripollès 

o Poltre de Muntanya del Ripollès  a través de l’Associació de Criadors 
d’Eugues de Muntanya del Ripollès 

o Oví i Cabrum del Ripollès a través de l’Associació de Pastors del Ripollès 
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Agents implicats: 
 

- Consorci Ripollès Desenvolupament. 
- Consell Comarcal del Ripollès. 
- Associació  Leader Ripollès Ges Bisaura. 
- Mancomunitat comarcal del Ripollès. 
- Mancomunitat de la Vall de Camprodon. 
- Patronat de Turisme de la Vall de Ribes 
- Associacions agroalimentàries: 

o Associació de Ramaders del Ripollès. 
o Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès. 
o Associació de Petits Elaboradors Agroalimentaris del Ripollès. 
o Associació de Pastors del Ripollès 
o Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès. 
o Associació de Ramaders Ecològics de les Comarques de Girona. 
o Associació Nacional de Criadors d’Ovins de Raça Ripollesa. 
o Gremi de Carnissers i Xarcuters de les comarques gironines 
o Gremi de Flequers artesans de les comarques gironines 

- Associacions d’hostaleria: 
o Associació d’Hostaleria del Ripollès. 
o Associació Grup de Cuines de la Vall de Camprodon. 
o Associació Els Fogons de la Vall de Ribes. 

 
- Departament d’Agricultura, pesca, alimentació i medi natural (DAAM) Especialment 

l’oficina comarcal del DAAM de Ripoll. 
- Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 
- Cooperativa de Molló. 
- Cooperativa Agropecuària de Vallfogona del Ripollès. 
- SAT Sant Antoni de la Miranda. 
- ERSA: Escorxador del Ripollès S.A. 
- Agrocàrnica Vall de Camprodon. 
- Escorxador municipal de Ribes de Freser. 
- Àrea de turisme i de l’Aula d’Hostaleria del Consorci Ripollès Desenvolupament 
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Visió: 
 
L’adaptació del sector agrari  i agroindustrial a les condicions de mercat, la promoció del 
producte de qualitat del propi territori i la viabilitat, diversificació i promoció de l’empresa 
agroalimentària pròpia. 
 
Línies estratègiques: 
 
Línia 1. Enfortiment del teixit associatiu i cooper atiu  

1.1 Assessorament tècnic, seguiment i dinamització de la marca de garantia “Producte del 
Ripollès”.   

1.2 Gestió de les marques de qualitat d’etiquetatge facultatiu creades pels productes 
carnis:  Vedella de Ramaders del Ripollès, Vedella Blanca de Muntanya de Ramaders del 
Ripollès, Poltre de Muntanya del Ripollès i Xai i cabrit del Ripollès. 

1.3 Promoció de l’associacionisme existent per la promoció i la comercialització conjunta 
dels productes de qualitat inclosos a la marca de garantia “Producte del Ripollès”  

1.4 Dinamització i suport tècnic  a les associacions agroalimentàries pel que respecte a 
les gestions i tràmits administratius i de promoció dels productes: Associació de 
Ramaders del Ripollès, Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès, Associació de 
Pastors del Ripollès i Associació de Petits Elaboradors Agroalimentaris del Ripollès.  

1.5 Creació d’una plataforma de comercialització conjunta  de productes del Ripollès. 

Línia 2. Professionalització, innovació, formació i  sensibilització 
 
2.1 Realització de jornades i cursos de formació en el sector agroalimentari sobre els 

productes de qualitat i la certificació i comercialització. 
 
2.2 Desenvolupament de campanyes de formació específiques dirigides a diferents 

sectors (consumidors, restauradors, comerciants, distribuïdors, etc.) perquè coneguin i 
apreciïn les característiques diferencials de la producció local de qualitat i el 
tractament específic de cada producte. 

 
2.3 Desenvolupament d’una proposta formativa destinada a productors i o elaboradors i 

participada per ells, que compleixi les seves necessitats formatives, sobretot per 
millorar les estratègies de comunicació i comercialització i sensibilitzar sobre la 
importància dels circuits curts. Continuació projecte ARRI – Pla de formació per 
emprenedors del sector oví. 

 
2.4   Assessorament en la sol.licitud de subvencions i normatives del sector. 
 
2.5 Campanyes de sensibilització dels productes agroalimentaris de qualitat del Ripollès 
dirigides a centres educatius, restauradors i a la ciutadania en general. 
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Línia 3. Comunicació, difusió i promoció dels produ ctes agroalimentaris de qualitat 
del Ripollès 
 
3.1 Actualització dels continguts de la pàgina web www.productesdelripolles.com i 

traducció del portal a idiomes: castellà-anglès-francès. 

3.2 Web 2.0 facebook.com/productesdelripolles. Gestió i dinamització. Altres portals de 
xarxes socials. 

3.3 Web 2.0 youtube. Difusió dels diversos audiovisuals o espots publicitaris dels 
productes de qualitat del Ripollès. 

3.4 Elaboració de videopresentacions de les associacions agroalimentàries i de la 
producció i/o elaboració de productes agroalimentaris de qualitat. 

3.5 Creació d’un catàleg on s’expliquin les característiques de cadascun dels productes i  
es doni informació dels productors i dels punts de venda. Edició i impressió de les 
fitxes de productors relacionats amb la guia del Proyecto Pastor2. 

3.6 Disseny i edició de nous tríptics i fulletons de les diferents marques del territori i altre 
material promocional vari: displays, etiquetes i altres i altres elements d’identificació de 
les marques. 

3.7 Desenvolupament d’una campanya de promoció de producte local de qualitat, basada 
en explicar les repercussions territorials(socials, econòmiques, ambientals,etc)de 
l’existència d’aquesta producció i el seu consum a través de circuits curts de 
comercialització o venda directa. Buscar finançament per la l’ execució d’espots 
publicitaris sobre els productes del territori per ràdio, televisió i premsa escrita. 

3.8 Facilitar i incentivar la presència dels productors locals a fires i mercats especialitzats. 
-   Contractació d’espais en fires i mercats i adquisició de material, estand 
desmuntable per a la comercialització en comú de productes en fires i mercats (a 
compartir pel conjunt d’entitats de la comarca).  
 

 
Línia 4. Transversalitat amb altres sectors i entit ats 
 
4.1 Coordinació de les propostes procedents de qualsevol entitat encaminades a fomentar 

la producció local, la seva comercialització, promoció, etc. i generar estratègies 
conjuntes. Per exemple la coordinació de productors per establir punts de venda i 
transport a zones metropolitanes. 

4.2 Integració de les estratègies polítiques i de desenvolupament de polítiques 
transversals (desenvolupament rural, agricultura, ramaderia, medi ambient, comerç, 
foment empresarial, etc.). 

4.3 Foment de la creació de sinèrgies intersectorials (producció local, restauració, turisme, 
etc.). 
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4.4 Suport tècnic pel desenvolupament de projectes de cooperació entre productors 
(plataformes de comercialització conjunta, promocions conjuntes, etc.); i entre 
productor i altres sectors (creació de rutes turístiques relacionades amb els productes 
locals, col.laboració amb el sector de la restauració en jornades, elaboració de menús 
amb productes locals, indicació a les cartes dels productes locals, senyalització 
específica en comerços locals, etc.) 

4.5 Consolidació de l’estratègia turística i de comercialització i promoció agroalimentària 
com per exemple la guia de serveis turístics i agroalimentaris. 

4.6 Foment de l´ús dels productes locals als restaurants locals. 
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Dinamització del sector turístic  
 
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament és l’ens en què el Consell Comarcal té delegades 
totes les tasques de turisme de la comarca del Ripollès.  
 
Agents implicats: 
 

• Consorci Ripollès Desenvolupament 
• Consell Comarcal del Ripollès 
• Associació Leader Ripollès, Ges i Bisaura 
• Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon 
• Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
• Agència Catalana de Turisme 
• Ajuntament de Ripoll 
• Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
• Ajuntament de Campdevànol 
• Ajuntament de Gombrèn 
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 
Visió: 
Consolidació i potenciació del sector turístic comarcal, tant des de la perspectiva de la 
promoció conjunta del Ripollès com de la creació i consolidació d’empreses i llocs de 
treball. 
 
Línies estratègiques: 
 
Línia 1. Dinamització i promoció de la comarca com a destinació turística sostenible 
i de qualitat  
 
1.1 Promoció dels paquets turístics en fires de turisme especialitzades per productes 
turístics i mercats geogràfics, conjuntament amb el sector agroalimentari i l'Aula 
d'Hostaleria del Ripollès. 
 
1.2 Promoció turística en diversos mitjans de comunicació. 
 
1.3 Edició de material promocional del Ripollès més suggerent   que remeti al portal 
turístic www.elripolles.com. 
 
1.4 Establiment d’acords amb empresaris turístics del Ripollès.  
 
1.5Creació de l’oficina de turisme comarcal: CAT (Centre d’Acollida Turística) de Ripoll. 
 
1.6 Creació de l’oficina de turisme virtual comarcal. 
 
1.7 Promoció  dinamització del turisme a través de les noves tecnologies (NTIC): gestió 
del portal turístic del Ripollès www.elripolles.com, promoció a les xarxes socials i 
desenvolupament de nous aplicatius electrònics com a plataforma promocional del 
Ripollès. 
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1.8 Aprofitament de sinèrgies engegades des d’òrgans de promoció de més abast 
territorial. 
 
1.9 Posada a punt dels establiments turístics en desenvolupament tecnològic i 
màrqueting electrònic. 

 
1.10 Incentivació de la desestacionalització del turisme, desenvolupant el concepte: “El 
Ripollès, espai de teletreball”. 
 
1.11 Organització i acompanyament en viatges professionals: famtrips (viatges tour-
operadors), presstrips (viatges de periodistes), workshops (taules de treball), blogtrips 
(viatges de periodistes especialitzats en turisme a internet). 
 
1.12 El negoci turístic com a prescriptor dels recursos turístics de la comarca. 
 
Línia 2. Creació i suport a la comercialització de paquets turístics al Ripollès   
 
2.1 Identificació dels mercats geogràfics. 
 
2.2 Identificació dels segments estratègics de mercat. 
 
2.3 Creació de paquets turístics transversals de turisme, gastronomia i visites a 
elaboradors agroalimentaris de Producte del Ripollès. 
 
2.4 Creació de paquets turístics específics per producte. 
 
2.5 Establiment de sinèrgies i col·laboracions amb les empreses de serveis turístics del 
Ripollès. 
 
2.6 Suport a la comercialització dels paquets turístics. 
 
2.7 Promoció i suport a la venda de paquets turístics al portal www.elripolles.com 
 
2.8 Valorització de l’impacte econòmic i de creació d’ocupació dels paquets turístics a 
través d’eines tecnològiques que permeten la quantificació dels paràmetres indicadors. 
 
 
Línia 3. Professionalització i innovació del sector  turístic 
 
3.1 Formació per a la creació i comercialització de paquets turístics. 
 
3.2 Impuls de nous projectes turístics innovadors. 
 
3.3 Informació al sector turístic comarcal : les xifres informatitzades al dia del turisme al 
Ripollès. 
 
3.4 Organització de jornades i cursos de formació turística en noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (NTIC). 
 
3.5 Informació i assessorament de les empreses turístiques de la comarca. 
 
3.6 Innovació en NTIC en el sector turístic privat. 
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3.7 Novetats tecnològiques als productes turístics actuals. 
 
 
Línia 4. Enfortiment de la xarxa turística comarcal  : concertació amb els agents 
comarcals 
 
4.1 Enfortiment del lideratge turístic del Consorci Ripollès Desenvolupament. 
 
4.2 Promoció del cofinançament públic-privat. 
 
4.3 Impuls i funcionalitat de les associacions de professionals del turisme al Ripollès. 
 
4.4 Redefinició dels òrgans de govern del turisme al Ripollès: equilibri del sector públic i 
privat. 
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Millora de l’ocupació i la qualificació professiona l 
 
 
El Servei d’Inserció Laboral del Ripollès és l’àrea del Consorci Ripollès Desenvolupament 
que treballa, per una banda, el tema de la millora de l’ocupació a la comarca, i per l’altra, 
la qualificació professional, sobretot adreçada al col·lectiu de gent en situació d’atur. 
 
Per les persones a l’atur, l’equip tècnic del Servei d’Inserció Laboral ofereix: 
 

• Atenció individual i personalitzada 
• Orientació i suport en la recerca de feina 
• Borsa de treball 
• Formació a mida i tallers de desenvolupament d’eines i habilitats personals 
• Tècniques de recerca de feina 
• Aula interactiva i accés a Internet 
• Possibilitat de realitzar pràctiques a les empreses 
• Informació sobre cursos de formació ocupacional, formació contínua i formació 

reglada 
• Prospecció d’empreses 
• Intermediació laboral 

 
Paral·lelament, l’Aula d’Hostaleria del Ripollès també treballa en la millora del sector de 
l’hostaleria de la comarca des de la seva base, és a dir, en la formació del capital humà i 
la potenciació dels productes agroalimentaris del Ripollès.  
 
       
Agents implicats: 
 

• Consorci Ripollès Desenvolupament 
• Consell Comarcal del Ripollès 
• Consorci de Benestar Social del Ripollès 
• Fundació Eduard Soler 
• Fundació MAP 
• Instituts d’Educació Secundària (IES Abat Oliba de Ripoll, IES Joan Triadú de 

Ribes de Freser, IES Abadessa Emma de Sant Joan de les Abadesses, IES Dr 
Robert de Camprodon, IES Sant Quirze de Besora i IES de Puigcerdà) 

• Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès 
• Ajuntaments de Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser i Sant Joan de les 

Abadesses  
• Associació d’Hostaleria del Ripollès 
• Diputació de Girona (Dipsalut) 
• Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
• Oficina de Treball del Ripollès i Cerdanya (OTG) 
• Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
• Federació d’Hostaleria de Girona 
• Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
• Associació Leader Ripollès, Ges i Bisaura 
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Visió: 
 
Programa de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur de la comarca i la 
formació del capital humà adaptada a les necessitats específiques del teixit empresarial 
del territori. 
 
 
Línies estratègiques: 
 
Línia 1. Promoció i millora de l’ocupació al Ripoll ès 

 
1.1 Consolidació del Servei d’Inserció Laboral (SIL) com a espai de referència 
de la inserció i intermediació laboral a la comarca (PROJECTE TRACTOR) 

 
1.2 Recerca i implantació de projectes ocupacionals en funció de les 
necessitats del territori 

 
1.3 Donar a conèixer el SIL als instituts de secundària del Ripollès i àmbit 
d’influència 

 
1.4 Promoció del treball en xarxa i en coordinació entre les diferents entitats del 
territori 

 
1.5 Treball en xarxa entre els ajuntaments i altres ens locals de la comarca 

 
1.6 Potenciació del lideratge del Consorci Ripollès Desenvolupament en aquest 
àmbit 

 
1.7 Creació i gestió del Servei d’Atenció a l’Empresari (SAE) 

 
 
 
Línia 2. Realització de formació ajustada a la dema nda del mercat de treball 
 

2.1 Identificació de la formació a realitzar en funció de les necessitats de les 
empreses del territori (PROJECTE TRACTOR) 

 
2.2 Planificació i implantació de la formació en l’àmbit de l’hostaleria i la restauració 

 
2.3 Planificació i posada en funcionament de la formació detectada 

 
 
Línia 3. Noves oportunitats d’ocupació 
 

3.1 Servei comarcal d’elaboracions culinàries per a usos col·lectius, sanitaris, 
assistencials i socials 

 
3.2 Programa de transició al treball mitjançant els centre de transició al treball 

 
3.3. Creació del Servei d’Atenció a l’Empresari (SAE) 
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Empresa i comerç  
 
 
Agents implicats: 

- Consorci Ripollès Desenvolupament. 
- Consell Comarcal del Ripollès. 
- Associació  Leader Ripollès Ges Bisaura. 
- Mancomunitat comarcal del Ripollès. 
- Mancomunitat de la Vall de Camprodon. 
- Patronat de Turisme de la Vall de Ribes 
- Associacions empresarials del territori: 

o UIER 
o AIJER 
o Euram 
o Cambra de Comerç 

- Fundació Eduard Soler 
- Diputació de Girona 
- Generalitat de Catalunya (ACCIÓ 10) 

 
 

Visió:  
 
La naturalesa del territori marcada per un caràcter essencialment rural fa que un dels 
objectius estratègics principals sigui l’assentament de la població al territori, donat que en 
les darreres dècades s’ha anat produint una pèrdua progressiva d’habitants. Per la fixació 
de la població en el territori és bàsic consolidar el teixit empresarial de manera que generi 
nivells d’ocupació suficients per retenir habitants o atraure’n de nous.  

Per assolir-les es fa palesa la importància de potenciar el desenvolupament 
socioeconòmic del territori, la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat. 

 
Línies estratègiques: 
 
Línia 1. Suport a l’emprenedoria i a la creació d’e mpresa 

1.1 Gestió del Centre d’Empreses del Ripollès 

Dinamització dels diversos espais destinats a emprenedors de la comarca, o que 
vulguin instal·lar-s’hi,  que necessiten d’una ubicació per iniciar activitat econòmica.  
Aquests espais estan formats per: 
 

o Les Càpsules d’Emprenedoria, amb espais assimilables a despatxos. 

o El Viver d’Empreses, amb espais assimilables a mòduls industrials. 

o La nau de transició amb opció de compra, on a diferència dels mòduls del 

Viver d’Empreses, hi ha una opció de compra al final del contracte per tal 

que l’empresa instal·lada pugui quedar-se a la nau. 
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L’objectiu és impulsar la implementació de noves activitats, en mercats de més valor 
afegit, mitjançant la promoció de la utilització dels espais habilitats per a desenvolupar 
aquestes activitats, per part d’empreses de nova creació i/o empreses en procés de 
consolidació.  

A més de posar a disposició de les empreses ubicades dins del Centre d’Empreses 
del CRD aquells serveis comuns bàsics que facilitin la seva gestió durant el procés de 
consolidació empresarial.  Informar, assessorar i acompanyar en el desenvolupament 
dels plans d’empresa fins a concretar-los en projectes viables. 

 
1.2 Promoció i suport a la creació d’empreses i a l’autoocupació.  

1.3 Programa de promoció de l’emprenedoria. 

1.4 Noves oportunitats de negoci. Programa de suport a: 

1.4.1 Sector agroalimentari 

1.4.2 Sector energètic 

1.4.3 Sector metall-mecànic 

 

Línia 2. Consolidació empresarial 

 
2.1 Suport a la PIME. Diagnosi i acompanyament a la millora  de la gestió integral de 

l’empresa. 
 
2.2 Promoció i consolidació del programa de Responsabilitat Social a l’Empresa. 

Difusió del Codi de Gestió Sostenible Rural: 
• Organització de visites d’intercanvi d’experiències i  intercooperació amb 

altres territoris 

• Contractació d’assessoraments econòmics,mediambientals i socials per a 

les empreses. 

• Identificar riscos i oportunitats 

• Incrementar acords de cooperació empresarial per afavorir la productivitat i 

la reducció de costos. 

• Elaborar un pla comú de comunicació dels valors de RSE del territori i els 

seus agents. 

• Fomentar l’ocupació i retenir de capital humà de la comarca 
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• Identificar necessitats formatives del teixit empresarial i oferir formació 

especialitzada. 

• Fomentar la igualtat d’oportunitats. 

• Fomentar l’economia autòctona. 

• Fomentar la seva identitat social i cultural 

2.3 Reforçar la competitivitat del teixit industrial mitjançant iniciatives de reforç de la 
competitivitat 

 
 
Línia 3. Punt d’assessorament i informació empresar ial 
 
3.1 Creació d’un punt comarcal d’informació i suport a l’empresa (informació d’ajuts 
existents...) 

3.2 Creació i manteniment del directori d’empreses del Ripollès. 

3.3 Creació i actualització d’una borsa de sòl industrial disponible a la comarca. 

3.4 Consolidació dels serveis de prospecció empresarial i de Borsa de Treball inclosos 
en el dispositiu del SIL. 

3.5 Suport en l’elaboració de programes de millora en la gestió ambiental empresarial 

3.6 Suport en l’establiment de processos per a una millor eficiència energètica i la 
implantació d’energies renovables (coordinat des del Punt d’Infoenergia) 

3.6.1 Diagnosi energètica. 

3.6.2 Tramesa d’ajuts i subvencions en temes d’eficiència i energies   
renovables, amb prioritat a la implantació de sistemes amb 
biomassa. 

3.6.3 En cas de necessitat d’ESE, suport tècnic al procés. 

3.6.4 Formació al personal o busca de cursos externs. 

3.7 Detecció de les necessitats formatives per les empreses. 
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Línia 4. Sensibilització i formació del teixit come rcial 
 
4.1 Seminaris de lideratge associatiu a les juntes de les associacions de 
comerciants i creació de programes formatius per a comerços. 

 
4.2 Vistes a d’altres experiències comercials 

 
4.3 Programa d’acompanyament, diagnosi i orientació per a la millora de la 
competitivitat dels comerços del Ripollès. 

 
 
Línia 5. Dinamització de les estructures associativ es del sector comercial 
 

5.1 Signatura d’un conveni de col·laboració associativa comercial entre les diferents 
unions de botiguers de la comarca (PROJECTE TRACTOR) 

 
5.2 Definició del model de gestió i funcionament per a la dinamització comercial a 

nivell comarcal. 
 
5.3 Impuls d’una estructura associativa federada 
 
5.4 Promoció de l’associacionisme comercial entre els comerços 

 

Línia 6. Imatge i comunicació comercial 

6.1 Creació d’una imatge comercial comuna, que incorpori els trets identitaris i els 
atributs propis del teixit comercial del Ripollès. 

 
6.2 Creació d’un element distintiu pels comerços adherits en el marc de col·laboració 

associatiu. 
 
6.3 Treballar de forma transversal per una major vinculació del comerç amb les 

campanyes de promoció turística del territori (PROJECTE TRACTOR). 
 
6.4 Producte local del Ripollès i comerç: potenciació, singularitats comercials i 

coordinació entre els diferents agents del territori. 
 


