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CONCLOU EL PROJECTE DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PIRINNOWA’TT

 

 

Aquest 2020 ha conclòs  la cinquena i darrera anualitat del projecte Pirinnowa’tt, projecte que ha
treballat per a impulsar la transició energètica a la comarca del Ripollès i ha permès col·laborar i
compartir experiències amb la Cerdanya, l’Alt Urgell i les comarques de Ponent. Aquest projecte
ha estat subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de
projectes innovadors i experimentals

Al llarg d’aquests anys el projecte ha permès disposar d’un tècnic a dedicació completa que ha
treballat amb l’objectiu de crear i consolidar noves oportunitats laborals en els sectors emergents
vinculats a la transició energètica, economia verda i circular i especialment lligats a les energies
renovables i l’eficiència energètica. 
Al Ripollès la tasca d’aquest tècnic ha permès assessorar als ajuntaments en camps com
l’optimització de la contractació energètica, l’eficiència energètica i les energies renovables.
Concretament, ha pogut incorporar la comptabilitat energètica a 4 nous ajuntaments i iniciar
tasques de seguiment del consum d’aigua en equipaments i regs municipals a 7 ajuntaments.

http://www.ripollesdesenvolupament.com/


Paral·lelament s’ha pogut oferir un assessorament especialitzat en aquests camps a un total de 44
empreses.

En el marc del projecte, s’han desenvolupat també 3 capacitacions especialitzades que han
permès adaptar el perfil professional de les 23 persones participants, les quals es
trobaven majoritàriament en situació d’atur. Les capacitacions han contemplat matèries com el
manteniment bàsic i eficiència energètica o com l’energia solar fotovoltaica.

En l’àmbit de la formació i difusió d’experiències innovadores s’han organitzat un total de 10
jornades i seminaris professionals amb més de 100 participants en total.

La tasca del tècnic ha permès alhora, treballar per eradicar la pobresa energètica, efectuant un
total de 17 auditories en llars en situació de risc. Així com també ha definit metodologies de treball
i ofert suport especialitzat als tècnics de l’Oficina d’Atenció Energètica, col·laborant amb altres ens
comarcals per al desenvolupament de projectes en aquest àmbit.

Finalment, dir que el projecte també ha permès encarregar diverses diagnosis i informes en els
camps de la gestió forestal (tecnologia LIDAR, gestió forestal conjunta), gestió del cicle de l’aigua,
telegestió energètica d’equipaments públics, estratègia comarcal i recursos educatius per a la
transició energètica.

Així doncs, el treball realitzat aquests darrers anys conjuntament amb la resta de tècnics de
l’Agència de l’Energia del Ripollès i l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ha permès situar al
Ripollès com a una de les comarques de referència i avançar clarament cap a la Transició
Energètica; i fruit d’aquestes accions conjuntes, en breu el Ripollès podrà disposar d’una de les
Oficines locals de transició energètica de Diputació de Girona. Esperem que en els propers anys
tot aquest treball previ pugui començar a donar fruits i serveixi, en un futur no molt llunyà, per a
poder viure en una comarca lliure d’emissions de carboni. 
 

ELS SERVEIS DE L’AGÈNCIA MÉS A PROP DE LES PERSONES I
LES EMPRESES AMB LA DESCENTRALITZACIÓ DE L’OFICINA DE
REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA
 



 
 

A través de l’Oficina de Reactivació Socioeconòmica, recentment impulsada i descentralitzada als
municipis de Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses,
proporcionem un punt d’informació sobre  tots els serveis que s’ofereixen des de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès.

Aquests serveis sobre els que s’informa i s’assessora afecten als següents àmbits i en són els
següents:

Àmbit agroalimentari

Oferim informació sobre l’Associació de Producte del Ripollès.

També oferim informació i suport en la tramitació d’ajuts i subvencions que provenen del Govern
d’Espanya, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els diferents ajuntaments
municipals.  

L’atenció als pobles és els següents dies:

Ajuntament Camprodon: cada dimecres

Ajuntament Campdevànol: cada dos dilluns

Ajuntament Ribes de Freser:  cada dos dimarts

Ajuntament Ripoll:cada divendres

Ajuntament Sant Joan de les Abadesses: cada dilluns

Per a demanar cita prèvia cal enviar un correu electrònic a:

reactivacioeconomica@ripollesdesenvolupament.com o bé trucar al 972 70 44 99.

Turisme

Fem difusió de la nova web de turisme del Ripollès. Informem del projecte web Epiremed als
establiments turístics que puguin estar interessats així com recolzament en la tramitació del

mailto:reactivacioeconomica@ripollesdesenvolupament.com


formulari escaient.

Ocupació

Donem suport a les tècniques del servei d’orientació laboral per a la derivació de persones
usuàries que es troben en procés de recerca de feina. Som punt d’informació sobre les
capacitacions que s’ofereixen a les persones usuàries del servei d’orientació. Donem suport a la
intermediació, oferint a les empreses que tenen llocs de treball vacants un servei d’intermediació
laboral.

Energia

Oferim informació sobre eficiència i gestió energètica. Donem suport en la tramitació del bo social.

Àmbit d’empresa

Realitzem prospecció empresarial per a detectar les necessitats de les empreses i intentar donar
una resposta a mida. Donem suport a la tècnica d’emprenedoria, derivant a les persones
emprenedores, oferint-los la possibilitat d’elaborar un pla d’empresa i pla de viabilitat empresarial,
davant d’una idea de negoci. Som punt d’informació i gestors del Programa 30 Plus. Disposem
d’informació dels polígons d’activitat econòmica i les seves possibilitats per a establiments de
noves empreses i/o creixement i consolidació de les existents. Som punt d’informació de
l’Associació d’Hostaleria del Ripollès i Assessorem a les empreses i a les persones emprenedores
en la gestió econòmica, en recursos humans i en processos productius. 

SUPORT I ACOMPANYAMENT EN LA RECERCA DE FEINA
 

 
 

El Servei d’Orientació i Inserció Laboral es desplaça a 5 pobles de la comarca: Campdevànol,
Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, 
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

DEMANAR CITA PRÈVIA

DEMANAR CITA PRÈVIA

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
mailto:reactivacioeconomica@ripollesdesenvolupament.com
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com


DADES MERCAT DE TREBALL AL RIPOLLÈS: ATUR I
CONTRACTACIÓ GENER 2021
 

 
 

Us fem arribar l'informe referent al seguiment mensual del mercat de treball al Ripollès, en
aquesta ocasió les dades fan referència a l'atur i la contractació del mes de gener de 2021. 
 
El mes de gener tanca amb 1.209 persones aturades al Ripollès, que representa un augment de
47 persones més (+4,04%) respecte al mes de desembre. 
Les persones demandants d’ocupació totals són 3.406, 74 persones més en relació al desembre
(+2,22%) i d’aquestes hi ha 26 persones més que són demandants ocupades (ERTOS, millora
d’ocupació etc..). S'inclouen les persones treballadores afectades per expedients de
regulació, demandants ocupades, ja que mantenen la seva relació laboral amb l’empresa. 
 
En aquest informe hi trobareu les següents dades:

Atur registrat.
Perfil de la persona aturada.
Atur registrat per sexe, edat, formació, llarga durada i per sectors i subsectors econòmics.
Contractacions.
Contractacions per sexe, edat, formació, per sectors i subsectors econòmics.
Tipologia i jornada de les contractacions.
Característiques i variacions.

CONSULTAR OFERTES DE FEINA

CONSULTAR INFORME MERCAT DE TREBALL AL RIPOLLÈS GENER 2021

http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/02/Dades-mercat-de-treball.-Gener-2021.pdf


ESTADÍSTICA DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ RIPOLLÈS 2020.
 

 
 

Informe referent als procediments de regulació d'ocupació per mesos i l'acumulat
del període gener-desembre 2020 per a cadascun dels municipis de la comarca del
Ripollès.
 
L'informe té tres apartats diferenciats on trobareu informació referent a:

Procediments i persones treballadores afectades per comunicats no desistits i resolts
autoritzats per mesura i municipi.
Procediments amb comunicats no desistits i resolts autoritzats per secció econòmica i
municipi.
Persones treballadores afectades per procediments amb comunicats no desistits i resolts
autoritzats per municipi i per secció econòmica 
 

Com a novetat important també hi trobareu la distinció de les noves modalitats
d'expedients de regulació temporal d'ocupació de força major, per impediment o per limitació
d'activitat (a partir d'octubre de 2020).

 
PRIMER RECORREGUT VIRTUAL EN 3D A L'ESGLÉSIA DE SANT
PERE DE RIPOLL
 

CONSULTAR INFORME ESTADÍSTICA DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ RIPOLLÈS 2020

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/02/Estad%C3%ADstica-de-regulaci%C3%B3-ocupaci%C3%B3-per-municipis-2020..pdf?fbclid=IwAR2iNfyh-OU45BkYnFnBUdAEqaCu1Sy6T_yuzyG_OppAC35Znd5M_me1-vM


 
Primer recorregut virtual amb 3D a l'Església de Sant Pere de Ripoll en el marc del projecte PECT
Turisme per posar en valor el patrimoni amb un recorregut virtual 3D per 22 esglésies d'interès
patrimonial i turístic del Ripollès

 

 
 
 

 
DISSENY DEL RECORREGUT D'UNA AUDIOGUIA PEL MUNICIPI
DE CAMPRODON
 



 
Des de l'àrea de turisme de l'Agència, juntament amb les tècniques de Camprodon, hem estat
dissenyant el recorregut d'una audioguia pel municipi de Camprodon, per posar en valor el
patrimoni vinculat als grans monestirs del Ripollès també en el marc del projecte PECT Turisme.

 

 
 

 
 

LA GRIMPADA 2021



La Grimpada és un Cicle de Coòpsules Formatives obertes i sense cost per a projectes de l'Economia

Social i Solidària de la Garrotxa i el Ripollès.

S'ofereix acompanyament, formació i assessorament per a projectes i iniciatives que treballen per
deixar empremta social i ecològica positiva des d'una economia cooperativa i solidària, les
formacions són sense cost i obertes. 
 

DES DE L'AGÈNCIA CONTINUEM INFORMANT I OFERINT
ASSESSORAMENT ENTORN A LES MESURES RESTRICTIVES I
AJUDES ECONÒMIQUES ARREL DE LA COVID-19
 
Trobareu tota la informació a través de la nostra web  i de les nostres xarxes socials:
 

 
Si teniu qualsevol dubte sobre ajudes, subvencions, ERTOS, restriccions, normativa, etc podeu
contactar amb les diferents àrees de l'Agència i un/a dels nostres tècnics/ques es posarà en
contacte amb vosaltres el més aviat possible.

ACCEDIR A LA GRIMPADA 2021

Contactar amb l'àrea d'energia

Contactar amb l'àrea de turisme

Contactar amb l'àrea d'empresa

Contactar amb l'àrea d'emprenedoria

Contactar amb l'àrea agroalimentària

Contactar amb l'àrea l'orientació i inserció laboral

INFORMACIÓ MESURES, RESTRICCIONS I AJDUES COVID-19

https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/
https://twitter.com/CRDesenv
http://www.instagram.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
https://www.cerclegr.org/la-grimpada
mailto:energia@ripollesdesenvolupament.com
mailto:turisme@ripollesdesenvolupament.com
mailto:empresa@ripollesdesenvolupament.com
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com
mailto:productedelripolles@gmail.com
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/nou-espai-dinformacio-davant-del-coronavirus/


SI TENIU UNA IDEA DE NEGOCI I NECESSITEU
ACOMPANYAMENT PER ANALITZAR-NE LA SEVA VIABILITAT I
FER-LA REALITAT, PODEU ADREÇAR-VOS A L'AGÈNCIA.
Cal demanar cita prèvia al servei d'empresa i emprenedoria. 
 

ESTALVI D'ENERGIA

La Diputació de Girona ha estat realitzant tallers en línia, oberts a tota la
ciutadania i emmarcats en el programa d'Estalvi Energètic i Pobresa
Energètica del servei d'Habitatge de la Diputació, per empoderar la població en
drets energètics, energies renovables i eines de gestió energètica de la llar,
així com també fomentar el pensament crític per promoure una transició
energètica justa. 
Els tallers duren uns 90 minuts i es fan a través de la plataforma "YouTube" de
la Diputació de Girona. Mentre dura la sessió les persones poden comentar o
expressar els seus dubtes i inquietuds a través de l’apartat de comentaris de la
plataforma. I les sessions queden gravades per poder visualitzar-les més tard.
Us deixem els enllaços de les dues sessions que ja s'han fet i de les que
podeu veure la gravació: 
 
DRETS ENERGÈTICS 
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=sP7fmzxhpik
 
MESURES PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE LA LLAR 
Enllaç: https://bit.ly/3cg2mYt 
 
COM FUNCIONA EL COMPTADOR DIGITAL? 
Dia: 12 de febrer a les 10:30 
Enllaç: https://bit.ly/2KXsHPB 
 
GESTIÓ ENERGÈTICA EN COMUNITATS DE VEÏNS 
Dia: 26 de febrer a les 10:30 
Enllaç: https://bit.ly/2MxsB1C 
 
El darrer taller que queda pendent a realitzar és: 
RENOVABLES A LA LLAR 
Dia: 12 de març a les 10:30 
Enllaç: https://bit.ly/3iXNmQ3

Demanar cita prèvia per a la meva idea de negoci / consolidació empresa

https://www.youtube.com/watch?v=sP7fmzxhpik&fbclid=IwAR0u83v1rsORlm0PaweJecWSBKGuHDIjaUC-IQ9lJq3VdV3uFnhO6bFjpFc
https://bit.ly/3cg2mYt?fbclid=IwAR2tZn9Q2RKxZJs0LvKYznOoqYjFXl16QXF0yBrqTF7jE7FW45GrBJ3cWeE
https://bit.ly/2KXsHPB?fbclid=IwAR1SwAHxeMfFmBxdLdKXBSXexX2z20QUhmetOt4zVJvhqlAWqSQ1lC4YBXM
https://bit.ly/2MxsB1C?fbclid=IwAR3GBzyJjieZ2Fx9H-qcccnV5RHGz78SjOFQaVl_YgFdjwPnUjJGw11slw0
https://bit.ly/3iXNmQ3?fbclid=IwAR2vYKEMERq-VaY6ZIuQSFHZeNzVO5yjHi05nvdf8EXyXrs0T_4w_dpfANU
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com


Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró, 2-4.    17500 Ripoll 

Tel. 972704499   / consorci@ripollesdesenvolupament.com 
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