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Amb l'esperança posada en un millor 2021, totes les persones que formem part de
l'Agència de Desenvolupament del Ripollès us desitgem Bones Festes!

Els/les alumnes, professor/es i personal de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès i l'Institut Abat
Oliba de Ripoll us desitgem Bones Festes!

CONFINAMENT PERIMETRAL DEL RIPOLLÈS I LA CERDANYA

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de les comarques de la Cerdanya i del
Ripollès, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun
dels motius següents:
a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones
especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de
menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris
limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
j) Exercici del dret de manifestació i de participació política.
k) A causa de força major o situació de necessitat.
l)Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.
En el període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós
inclosos, NO estan autoritzats els desplaçaments d’entrada i sortida de les comarques de la Cerdanya
i del Ripollès per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui
es desplacin per a visitar-los.
No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es
tracti de transport de mercaderies.
Tota la informació aquí.

L’ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS REBUTJA
TANCAMENT PERIMETRAL DEL RIPOLLÈS I DE LA CERDANYA.

EL

L’Associació d’Hostaleria del Ripollès rebutja el tancament perimetral del Ripollès i de la Cerdanya, a
la qual li donem tot el nostre suport. Durant tota aquesta pandèmia el sector de la restauració ha estat
castigat una vegada i una altra, les pèrdues econòmiques ocasionades per les diferents restriccions ha
deixat a molts negocis a tocar del tancament. Recordar també que aquest tancament de la restauració
afecta a altres sectors com la distribució o comerç local que ofereixen els seus productes o serveis a
restaurants i hotels. Aquestes noves restriccions que van entrar en vigor ahir a les 12 de nit, es
produeixen 24 hores abans de les festes de nadal, unes dates on el sector tenia grans esperances.
Hotels, restaurants, càmpings i allotjaments, ja tenien tot preparat per l’arribada de clients i amb les
respectives neveres plenes i la pèrdua econòmica que produirà aquest fet.
L’Associació d’Hostaleria del Ripollès no pot entendre:
Que si aquest tancament estava previst, s’hagi esperat a publicar aquestes mesures 24 hores
abans de festes de nadal.

Que no hi hagin mesures econòmiques, en forma d’ajuts directes, destinades als establiments
tancats. A més en tot cas aquestes ajudes haurien de ser de com a mínim un 70% de la
facturació de l’any anterior, o permetre cobrir totes les despeses empresarials.
Tampoc es pot entendre que si la mesura és efectiva a les 12 h de la nit, la resolució que dona
publicitat a la mateixa no surti publicada fins les 7 h del matí següent.
El sector de la restauració del Ripollès es troba en una situació límit i per aquest motiu demana
solucions per part de l’administració i dels seus responsables.
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REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL VEHICLE ELÈCTRIC

El dissabte 12 de desembre tenia lloc la darrera sessió del seminari d’introducció a la Reparació i
Manteniment del Vehicle elèctric.
Hi van participar 10 professionals de diversos tallers mecànics de la comarca.
Va comptar amb un total de 16 h de formació organitzades en 3 sessions en línia, on es van
treballar les característiques principals del vehicle elèctric i les diferents tipologies, les parts tècniques
més rellevants, la infraestructura de recàrrega i els protocols de seguretat alhora de desconsignar
elèctricament un cotxe elèctric.
En la darrera sessió presencial es va poder treballar conceptes més pràctics mitjançant l’obertura d’un
battery pack d’un cotxe elèctric i l’accés a les cel.les, a més de poder veure diversos models de
vehicle elèctric.

VALORACIÓ DE LA CINQUENA EDICIÓ DEL SOM CULTURA AL
RIPOLLÈS NOVEMBRE 2020

EL FESTIVAL DE LES EXPERIÈNCIES CULTURALS COSTA BRAVA I PIRINEU DE GIRONA
Aquest passat mes de novembre, tot i la situació complicada que estem vivint, va tenir lloc la cinquena
edició del SOM CULTURA, el festival de les experiències culturals a la Costa Brava i el Pirineu de
Girona. Com a novetat d’enguany i ja en previsió que la situació sanitària del mes de novembre podia
afectar a la celebració del festival es va optar per una programació híbrida en la que les entitats i les
empreses associades al Club de Màrqueting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava
Girona van organitzar una seixantena d’activitats en format presencial i virtual, per assegurar
d’aquesta manera la celebració del festival.
Al Ripollès es van organitzar un seguit d’activitats en ambdós formats per donar a conèixer l’oferta
cultural, patrimonial i artística de la comarca. Les mesures de contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de Covid-19 han afectat a la celebració de les activitats presencials, tres d’elles s’han
anul·lat i les altres dues es van celebrar i restringir als residents del municipi i amb un aforament limitat
a 6 persones. L’índex de participació a les activitats presencials del Som Cultura al Ripollès ha estat
d’un 83,33% amb 10 participants dels 12 possibles.
Pel que fa a les activitats en format digital, destacar que han tingut molt bona acceptació i que han
permès apropar el públic, encara que sigui de forma virtual, a la cultura de la comarca. Als tres jocs de
preguntes “kahoot” han participat un total de 193 persones i els vídeos publicats pel Museu Etnogràfic
de Ripoll han tingut fins al moment 281 visualitzacions.
Consultar la valoració de totes les activitats AQUÍ.
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Disponible, a l'Observatori del Ripollès,
3r trimestre del 2020.

l'Informe socioeconòmic del Ripollès corresponent al

Consultar informe AQUÍ.
Podeu consultar la resta d'informes a l'Observatori del Ripollès AQUÍ.

SESSIÓ DE TREBALL AMB EL CONSELLER DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES
El divendres 4 de desembre el nostre president, el Sr. Josep M. Farrés i el director tècnic de l'Agència
de Desenvolupament del Ripollès, el Sr. Gerard Soler, es reunien amb representants de l'Ajuntament
de Ripoll i el conseller deTreball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr.
Chakir el Homrani. Durant la sessió de treball l'Agència va explicar els projectes d'interès que està
desenvolupant en aquests moments en polítiques actives d'ocupació.

PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA D'HIVERN 2020-2021 AL PIRINEU
DE GIRONA
L'Agència de Desenvolupament del Ripollès present a la presentació de la temporada d'hivern 20202021 al Pirineu de Girona i de la campanya de dinamització.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i Teisa van presentar, el 3 de
desembre l’antiga església de Sant Pere de Ripoll, la Temporada d'hivern 2020-2021 al Pirineu de Girona i la
campanya de dinamització del turisme de proximitat, en el marc del centenari de Teisa.

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A LES ESCOLES
Un dels nostres tècnics d'energia de l'Agència va explicar als alumnes de 6è de l'Institut Escola Mestre
Andreu de Sant Joan de les Abadesses què és la Transició Energètica i en què consisteix el treball de
l'Agència de l'Energia del Ripollès.
Durant la xerrada vam poder repassar conceptes com què és l'energia, les energies renovables,
l'estalvi energètic, mobilitat elèctrica i ocupacions relacionades amb el sector de les energia... Posant
finalment èmfasi en quina seria la millor manera de fer la transició energètica i el paper que hi tenim
tots com a ciutadans.

NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI A PREN EL RELLEU!
Esteu pensant en prendre a un negoci en traspàs? Aquest és el traspàs del mes de desembre:
UN BAR - RESTAURANT

Podeu consultar tota la resta de traspassos aquí

SERVEI D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DE L'AGÈNCIA
Si sou de la comarca del Ripollès i us trobeu en un procés de recerca de feina, podem oferir-vos
acompanyament i orientació laboral. Cal demanar cita prèvia. Per a més informació, podeu trucar al
972704499 o bé enviar un correu electrònic a insercio@ripollesdesenvolupament.com

Consultar les ofertes de feina

INFORMACIÓ MESURES, RESTRICCIONS I AJDUES COVID-19

Segona línia de subvencions per
establiments de centres comercials.

a

restauració,

estètica

i

El Departament d’Empresa i Coneixement obria dilluns, dia 21, la segona línia d’ajuts a restauració,
centres d’estètica i bellesa, i establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, per fer
front a l’extensió dels tancaments decretats amb motiu de la Covid-19. La línia està dotada amb 60
milions d’euros.
Tota la informació aquí.

Tens una idea de negoci i vols assessorament i acompanyament per a tirar-la endavant? Pots
demanar hora
Aquí
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