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UNA DOTZENA DE PERSONES A L'ATUR ES CAPACITEN EN
NETEJA INTEGRAL

 

 
Durant el mes de març s'ha desenvolupat la capacitació de neteja per a persones a l'atur. Un total
de 12 persones del Ripollès s'han capacitat en les tasques pròpies de la neteja de superfícies,
immobles, indústries, façanes, vidres, tapisseries, terres, finals d’obra... a través de l’adquisició de
coneixements teòrics i pràctics. 
 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/


Aquesta capacitació ha estat una acció d’aprenentatge especialitzat del Dispositiu d'Orientació
Sociolaboral que ha ofert l'Agència de Desenvolupament del Ripollès a través del programa
Treball a les 7 Comarques, del Servei d'Ocupació de Catalunya. 
 

22 ESGLÉSIES DEL RIPOLLÈS ES PODRAN VISITAR
VIRTUALMENT EN 3D A PARTIR DE L'ESTIU
 

 
 

Les gravacions dels recorreguts virtuals en 3D per diferents esglésies del Ripollès s'emmarquen
dins del projecte PECT Natura - Cultura - Intel·ligència en xarxa; Costa Brava - Pirineu de
Girona, finançat per fons europeus Feder i la Diputació de Girona, liderat per l'Agència de
Desenvolupament del Ripollès. Aquest projecte pretén posar en valor el patrimoni del Ripollès i
promoure el turisme de natura i cultura a la comarca. 

Aquestes 22 esglésies, la majoria d'elles romàniques, es troben dispersades pels 19 municipis de
la comarca i acostumen a estar tancades bona part de l'any. Amb aquesta iniciativa es podran
visitar de forma virtual amb els recorreguts 3D a partir d'aquest l'estiu . 
 
Ja fa setmanes que s'estan gravant els recorreguts virtuals amb l'empresa Trimersiva. Les
imatges estaran acompanyades d'una explicació i descripció dels elements més representatius de
cada església, que es podran descarregar amb un codi QR. El projecte també inclou un recull
fotogràfic 360º dels interiors i exteriors de les esglésies.

DADES ACTUALITZADES A L'OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS:
ATUR I CONTRACTACIONS AL RIPOLLÈS DEL MES DE
MARÇ DE 2021 I IMPACTE DE LA COVID-19
 



 
 

A l'observatori del Ripollès es poden consultar les infografies actualitzades sobre atur i
contractacions del mes de març al Ripollès. 
 
Així com també tota la informació actualitzada sobre l'impacte de la Covid-19 a diferents sectors
de la comarca: salut, mercat de treball, activitat econòmica i habitatge. 
 

ESTADÍSTICA DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ PER MUNICIPIS DE
LA COMARCA DEL RIPOLLÈS. GENER 2021
 

CONSULTAR ATUR I CONTRACTACIONS AL RIPOLLÈS MARÇ 2021

CONSULTAR IMPACTE DE LA COVID-19 AL RIPOLLÈS

http://www.ripollesdesenvolupament.com/observatori/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/02/Dades-mercat-de-treball.-Gener-2021.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/la-covid-19-i-el-mercat-de-treball-al-ripolles/


 
 

Durant el mes de març hem penjat a l'Observatori del Ripollès l'informe referent als
procediments de regulació d'ocupació del mes de gener de 2021, per a cadascun dels
municipis de la comarca del Ripollès. 
  
L'informe té tres apartats diferenciats on s'hi pot trobar la informació referent a: 

Procediments de regulació i persones treballadores afectades per comunicats no desistits i
resolts autoritzats, per tipus de mesura, per comarca i municipi.
Procediments i persones treballadores afectades per secció econòmica per municipis.
Persones treballadores afectades per procediments amb comunicats no desistits i resolts
autoritzats per municipi i per secció econòmica

Com a novetat important també hi ha recollida 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). 
 
Els períodes que s'han utilitzat per a l'informe són els publicats pel Departament de Treballs, Afers
Socials i Famílies. 
 
La distribució territorial es fa d’acord amb el domicili de la raó social de l'empresa, raó per la qual
no ha de coincidir necessàriament amb la situació de cadascun dels centres de treball, ni amb la
residència de les persones treballadores afectades per l'expedient. 
 
Consultar i/o descarregar informe aquí. 
 

CONSULTAR INFORME REGULACIÓ D'OCUPACIÓ AL RIPOLLÈS GENER 2021

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/03/Estad%C3%ADstica-de-regulaci%C3%B3-docupaci%C3%B3-Gener-2021..pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/03/Estad%C3%ADstica-de-regulaci%C3%B3-docupaci%C3%B3-Gener-2021..pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/03/Estad%C3%ADstica-de-regulaci%C3%B3-docupaci%C3%B3-Gener-2021..pdf


ALUMNES DEL CFGS DE DIRECCIÓ EN CUINA PARTICIPEN A LES
SEMIFINALS DE LA PRIMERA EDICIÓ DELS PREMIS
GASTRONÒMICS LLADONOSA
 

 
 

Tres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Direcció en Cuina de l’Aula d’Hostaleria del
Ripollès i l’Institut Abat Oliba de Ripoll van participar a les semifinals dels I Premis Gastronòmics
Lladonosa, a les Borges Blanques: Alberto Expósito, Jordi Llagostera i Pol Pernal. 
 
Es tractava d’un concurs gastronòmic, convocat en homenatge al cuiner català i reconegut xef
Josep LLadonosa i Giró (1938), en reconeixement a la seva tasca de recerca sobre la cultura
gastronòmica catalana, des de l’Edat Mitjana. 
 
Aquest concurs ha anat dirigit a tots els/les alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior de
les escoles d’hostaleria i turisme, públiques i privades, de Catalunya. 
 
Els/les alumnes participants havien d’enviar una recepta lliure, amb la fitxa tècnica i el vídeo de
l’elaboració. El jurat valorava les receptes i escollia als millors de cada demarcació per a participar
a les semifinals. 
 
Els plats amb els que van estar escollits pel jurat per anar a les semifinals van ser:

Llata de poltre amb arrels, d’Alberto Expósito
Caneló de senglar amb tòfona i beixamel de pinyons, de Jordi Llagostera
Carré de xai amb salsa de mel i romaní amb guarnició de patata ratte i crema de formatge
llanut, de Pol Pernal

 

LA TAULA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA



 
El Pla de Reactivació Socioeconòmica del Ripollès que està desenvolupant l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès ha de ser un pla integrat per accions, iniciatives i projectes que
tinguin com a objectiu prioritari pal·liar els efectes de la crisi sanitària i econòmica a la comarca. 
  
Aquest Pla es divideix en dos grans eixos d’actuació:

L’Oficina de Reactivació Econòmica, descentralitzada als municipis de Campdevànol,
Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser i Ripoll.
I tot el conjunt d’accions d’eficàcia immediata que s’estan aprovant i s’aniran executant
durant aquest any per reactivar socioeconòmicament la comarca del Ripollès.

  
Dins del marc de les accions que s’estan dissenyant i que en breu es portaran a terme, hem
cregut necessari que les iniciatives que s’aprovin cal que hagin estat debatudes i consensuades
amb anteriorment pels sectors econòmics del territori. És per aquest motiu que durant els mesos
de gener i febrer des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, amb coordinació amb el
Consell Comarcal del Ripollès i la Unió Intersectorial d’Empresarial del Ripollès, s’estan impulsant
dotze taules de treball, una per a cada sector econòmic de la comarca, per a facilitar-los
informació sobre el projecte i fer-los partícips del procés de decisió de les actuacions del Pla de
Reactivació Socioeconòmica. 
  
A través d’aquestes taules els diferents sectors econòmics ens transmeten les seves inquietuds i
necessitats, aporten les seves opinions i finalment en surten designats dues persones portaveus
que seran les encarregades de canalitzar aquesta informació a la gran taula multisectorial
anomenada “Taula de Reactivació Econòmica”. 
La Taula de Reactivació Econòmica serà la gran taula multisectorial formada per les dues
persones representants de cada sector econòmic i és allà on es debatrà, decidirà i prioritzarà
quines accions s’aprovaran i executaran finalment per a revertir els efectes de la crisi sanitària i
econòmica a la nostra comarca. Aquesta gran Taula estarà recolzada i acompanyada per una
consultoria estratègica que valorarà i analitzarà les diferents iniciatives. 
  
Actualment ja se n’han portat a terme les dotze taules. Les taules constituïdes han estat les
referents als sectors de: l’agroalimentària, les infraestructures, l’àmbit social, el comerç, l’àmbit
sociosanitari, la formació, el turisme, la construcció-immobiliària, l’àmbit polític, els transports-
serveis, l’energia i la indústria.
 

Taula social 
 



Taula sector comerç 
 

Taula sector sociosanitari 
 

Taula sector formació 
 

Taula sector immobiliari



 
 

Per a més informació podeu adreçar-vos als tècnics de reactivació econòmica de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès: 
Marc Pallarès (Tècnic de coordinació del Pla de reactivació econòmica del Ripollès) 
Sara de Montagut (Tècnica de coordinació del Pla de reactivació econòmica del Ripollès) 
reactivacioeconomica@ripollesdesenvolupament.com 
Tel.9727044993 
Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Pol. Ind. Els Pintors c/Joan Miró 2-4.  17500 Ripoll 
 

NOU TRASPÀS DE NEGOCI A PREN EL RELLEU!
 

 
Si voleu més informació podeu contactar amb l'Agència de Desenvolupament del Ripollès a: 

Tel. 972704499 

emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

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. 
 
Propera COÒPSULA: 

mailto:reactivacioeconomica@ripollesdesenvolupament.com
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 

 
Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 

ACCEDIR A LA GRIMPADA 2021

https://serveis.ateneucoopgi.org/program/la-grimpada#
https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/
https://twitter.com/CRDesenv
http://www.instagram.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
https://ripollesdesenvolupament.us14.list-manage.com/profile?u=d52d677169c189d04a768ed69&id=415d4911f4&e=3b90f9aaa7
https://ripollesdesenvolupament.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=d52d677169c189d04a768ed69&id=415d4911f4&e=3b90f9aaa7&c=eb177a36f2
https://www.cerclegr.org/la-grimpada

