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S'ACTIVA NOVAMENT EL SERVEI DE MENJADOR DE L'AULA
D'HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS

S'inicia novament el servei de menjador de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès i de l'Institut Abat Oliba
després de l'aturada temporal com a mesura de protecció davant de la Covid-19 i seguint les
restriccions establertes.
Reobrim amb el 30% de l'aforament i amb reserva de taules de fins a 4 persones per taula.
El menjador té el valor afegit que amb l’assistència de comensals es contribueix a la tasca
formativa de l’alumnat que aprèn l’ofici de cuina, pastisseria, forneria i servei.
El menú de la setmana es pot degustar de 13:15 h a 15:00 h de la tarda.
Les reserves s'han de realitzar amb 24 hores d'antelació trucant al 972 70 44 99 o a través del
correu electrònic: aula@ripollesdesenvolupament.com

Podeu consultar el menú de cada setmana aquí: http://www.ripollesdesenvolupament.com/menuaula.../

JORNADA VIRTUAL INTERCLUBS

Des de #RipollèsTurisme s'ha participat a la Jornada Virtual Interclubs en format híbrid organitzat
pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, creant sinergies pel territori amb més de 12
entrevistes amb membres dels diversos clubs de producte.

FORMACIONS PER A EMPRESES EN TEMPS DE CRISI

COM GESTIONAR EL MEU NEGOCI PERQUÈ SIGUI FIABLE:
Més de 50 participants a la jornada en línia del 17 de novembre de Com gestionar el meu negoci
perquè sigui viable.

Moltes de les empreses del sector rural són petites i sovint familiars, però cal tenir en compte que
són les que formen la major part del teixit empresarial. La presa de determinades decisions pot
provocar que l’empresa tingui èxit o que aquestes suposin la seva desaparició.
Alguns dels aspectes que més preocupen a les empreses familiars són els relacionats amb la
correcta gestió de la dimensió familiar i la gestió econòmica de la mateixa. Així doncs, en aquesta
jornada es van tractar temes com el control de costos, la relació d’ingressos i despeses i els
marges nets dels beneficis.
El seu ponent ha estat el Sr. Marc Masmitjà Pujol, economista i assessor d’empreses Jornada
organitzada per l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i en col.laboració de l'Agència de
Desenvolupament del Ripollès i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
de Catalunya.
Trobareu el vídeo de la jornada a RuralCat: https://youtu.be/0E1qKohs4zE

COM CALCULAR LES PÈRDUES GENERADES PER LA COVID-19 I COM FINANÇAR-LES:
Vàries empreses del Ripollès han participat aquest 23 de novembre a la formació de "Com
calcular les pèrdues generades per la Covid-19 i com finançar-les".

Ha estat una sessió organitzada per l'Agència en col·laboració de la Diputació de Girona (COCREIX Emprenedoria), on les empreses assistents han pogut conèixer si la seva empresa és
viable o no tot i les dificultats generades per la pandèmia. L'economista i formador en gestió
empresarial, el Sr. Manolo Sánchez, ha proposat a les persones participants exercicis pràctics
basats en casos reals.

SEMINARI EN LÍNIA d'IMATGE CORPORATIVA I INNOVACIÓ
DIGITAL.

Del 10 al 27 de novembre ha tingut lloc el seminari en línia d'IMATGE CORPORATIVA I
INNOVACIÓ DIGITAL amb Aleix Caballeria de l'empresa Nou de deu.
.
Persones emprenedores i empreses del Ripollès han realitzat aquesta formació emmarcada dins
del programa Treball a les 7 comarques del SOC i que organitzava l'Agència de Desenvolupament
del Ripollès per a donar suport al teixit empresarial de la comarca.
A través dels 6 sessions de durada, les empreses participants han pogut adquirir coneixements i
eines per a millorar la imatge i presència a Internet, innovació i màrqueting digital o introducció al
comerç electrònic.

NOVES EMPRESES GUARDONADES EN LA TERCERA EDICIÓ DE
LA GALA DE LES R
S'han donat a conèixer les empreses guardonades en la tercera edició de la Gala de les R, que
atorga l’Associació Producte del Ripollès. Han estat tres guardons a les empreses de més
confiança del 2019. Aquest acte reconeix els establiments i productors de la comarca, com també
a aquelles persones que aposten pel producte local i creuen en el potencial gastronòmic del
nostre territori. Com cada any, s'han tingut en compte, els establiments amb 3 o més productes
per tal de fomentar el consum del nostre producte.
El guardó a l’establiment amb més compromís de la marca de garantia Producte del Ripollès,
entregat per la presidenta de l’Associació Producte del Ripollès, Marina Puigcorbé i Sabata, ha
estat per al Restaurant El Pont 9 de Camprodon.

Un segon premi, entregat per Fran Barroso Cascos, president de l’Associació d’Hostaleria del
Ripollès, al productor de confiança, ha estat per a la Formatgeria Muuu Beee de Ripoll. Aquest

reconeixement s’ha fet per part de l’Associació d’Hostaleria del Ripollès.

Finalment, el guardó al nou establiment del 2019 que aposta pel Producte del Ripollès, se l'ha
emportat S'ha Acabat El Bròquil de Campdevànol i ha estat entregat per l’Il·lustríssim Senyor
alcalde de la vila de Ripoll, Jordi Munell i Garcia.

L’acte s'ha retransmès per streaming i es pot veure des de l’enllaç següent de Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ryGLnxu3OtI
o
per
Instagram
https://www.instagram.com/tv/CHKk7AFF4XD/.
Enguany, aquesta edició ha comptat amb la col·laboració de l’Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.
Volem felicitar a les empreses guardonades i donar les gràcies a les empreses, botigues i
persones que aposten pel Producte del Ripollès.
D’altra banda, durant el 2020 s’ha fet entrega dels certificats als diferents establiments. Aquest
document acredita que el punt de venda o degustació ha ofert als seus clients, durant el 2019, els
productes de la marca de garantia que s’hi llisten, especificant producte i empresa productora.
També s’han entregat els distintius als establiments amb 3 o més productes.

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

Podeu consultar tota la resta de traspassos aquí

OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS
L'Observatori del Ripollès recopila, organitza, genera i difon informació territorial d’interès. Podeu
consultar-hi les dades d'atur i contractació mensual, informes de mercat de treball a la comarca,
informes d'activitat, etc.
També hi podeu consultar l'impacte socioeconòmic del Covid19 al Ripollès i la informació
actualitzada sobre els ERTOS.

Visiteu l'Observatori

OFERTES DE FEINA
Per poder ser atesos/es pel Servei d'Orientació i Inserció Laboral cal demanar cita prèvia al
telèfon 972.70.44.99 o bé a insercio@ripollesdesenvolupament.com

Consultar les ofertes de feina

PERSONES EMPRENEDORES DEL RIPOLLÈS
Us presentem noves persones emprenedores del Ripollès del DIJOUS EMPRENEDOR

Recordatori: Obertura tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts per a les persones treballadores
autònomes de 30 de novembre de 2020
+ info aquí.

INFORMACIÓ MESURES, RESTRICCIONS I AJDUES COVID-19

Jornades en línia de finançament per a projectes de l’Economia Social i Solidària.
Dies 1, 2 i 3 de desembre del 2020
FinancESS es concep com un espai de trobada i coneixement entre iniciatives i empreses de
l’economia social amb entitats de serveis financers i plataformes de finançament. Si formeu part
d’un projecte de l’economia social i necessiteu finançament, assessorament financer per a
consolidar o fer créixer el vostre projecte, aquest és el vostre espai!
Per més informació: http://financess.ddgi.cat/

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