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L'AGÈNCIA
DISPONIBLE LA MEMÒRIA ANUAL DE L'AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS ANY
2021

Podeu consultar totes les dades referents a inserció, formació, empresa i emprenedoria, agroalimentari, energia, turisme, reactivació
econòmica i observatori.
Consultar la memòria anual 2021 de l'Agència

ES PRESENTA EL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA RIPOLLÈS 30!

El passat divendres 18 de febrer, el president del CCR, l'Il·lustríssim Sr. Joaquim Colomer, acompanyat de la Consellera de Recerca i
Universitats, l'Honorable Sra. Gemma Geis, el President de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, el Sr. Josep maria Farrés i el President
de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès, el Sr. Eudald Castells, presentaven al Consell Comarcal del Ripollès el Pla de Reactivació
Socioeconòmica Ripollès 30!
El Pla s'ha pogut elaborar gràcies a una subvenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Plans de reactivació
socioeconòmica covid-19, finançat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i amb el cofinançament del Fons Social Europeu, per a contrarestar els
efectes de la crisi social i econòmica derivada de la covid-19. I gràcies al treball conjunt del Consell Comarcal del Ripollès, l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès i la Unió intersectorial empresarial del Ripollès, amb la complicitat i implicació de totes les administracions que
intervenen en el nostre territori i també amb els agents econòmics i socials de la comarca.
El Ripollès presenta una diversitat en la seva estructura econòmica que li planteja força reptes d’actualització com el canvi tecnològic i
digitalització, les noves modalitats de consum, la concentració empresarial, la competència amb territoris similars, la qualificació dels recursos
humans i retenció de talent, entre altres. Atès el seu poc pes específic dins el conjunt català, l’obliguen a un alineament d'esforços i a una de
reflexió col·lectiva de la societat ripollesa.
El pla és el resultat de les aportacions d'aquests agents socioeconòmics del territori i és fruit de la concertació i entesa entre el sector públic i el
privat. Les aportacions i l'entesa s'han canalitzat a través de taules de treball que s’han portat a terme durant mesos en el procés d’elaboració
d'aquest pla.
El Pla Ripollès 30! ha de ser el full de ruta de la comarca per als propers deu anys i vol afavorir una major cohesió i coordinació entre
organitzacions, augmentant la competitivitat i el desenvolupament global de la comarca del Ripollès.

ESCORXADOR COMARCAL
S'ELABORA UN ESTUDI PER A MILLORAR LES INSTAL·LACIONS DE L'ESCORXADOR
COMARCAL DEL RIPOLLÈS

La comarca del Ripollès va rebre una subvenció especial per part de la Generalitat de Catalunya, a través del SOC, per pal·liar els efectes
patits al territori durant el tancament perimetral ocasionat per la Covid19 els mesos de desembre 2020 i gener 2021.
Aquesta subvenció està essent gestionada directament des del Consell Comarcal del Ripollès, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i
l'Ajuntament de Ripoll.
Aquest mes de febrer s'ha iniciat un estudi dels procediments tècnics i higiènico-sanitaris a implementar en l'Escorxador Comarcal del Ripollès,
per a millorar i actualitzar les seves instal·lacions.
L’escorxador del Ripollès dóna servei a ramaders, carnissers i petits elaboradors de la comarca i comarques veïnes que elaboren un producte
de qualitat i proximitat, basat en la relació amb tots els agents de la cadena alimentària, des del naixement dels animals fins a la venda de la
carn al consumidor final. D’aquesta manera es tanca el cercle de producció i s’aconsegueix que l’activitat agroalimentària de les zones rurals i

de muntanya sigui viable.
L’escorxador és la peça clau d'aquest engranatge per tal que aquesta realitat esdevingui. Sense aquest servei, l’activitat ramadera
desapareixeria i en conseqüència caldria replantejar una solució al manteniment de prats, pastures i boscos. Conseqüentment els petits
obradors i carnisseries serien menys competitius perquè haurien d’oferir el mateix producte que les grans superfícies ja que no tindrien com
distingir-se en qualitat i proximitat.
L'estudi es centra en 2 objectius operatius :
OBJECTIU 1
Millorar els procediments higiènico-sanitaris i el seu compliment procedimental, així com la seva traçabilitat i millora en l'organització interna.
OBJECTIU 2
Definició de les prescripcions tècniques a implementar per l'actualització i millora de les instal·lacions en el marc normatiu vigent.
La següent línia d'actuació del programa serà la formació, amb la realització del curs amb certificat de professionalitat d'Operacions Bàsiques
de Bar i Restaurant, que comença aquest mes de març.

OCUPACIÓ
SERVEI D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
A través del Servei d'Orientació i Inserció Laboral oferim un acompanyament personalitzat a totes aquelles persones que es troben en un
procés de recerca de feina.
Si tu també et trobes en procés de recerca de feina pots contactar amb nosaltres a través de:
Telèfon: 972704499
Correu electrònic: insercio@ripollesdesenvolupament.com

ETS UNA EMPRESA I NECESSITES GENT PER A TREBALLAR?

Contacta amb nosaltres i posarem al teu servei la nostra BORSA DE TREBALL
SERVEI GRATUÏT
El Servei d’Intermediació Laboral de l’Agència, amb la borsa de treball, ofereix:
Preselecció de persones candidates: seleccionem aquelles persones que s’ajusten al lloc de treball a cobrir.
Informació i suport en tràmits sobre ajuts a la contractació.
Publicació opcional de les ofertes de feina a la nostra pàgina web.
Publicitat opcional de les ofertes a les xarxes socials.

POSA'NS LA TEVA OFERTA AQUÍ

OFERTES DE FEINA ACTUALITZADES CADA SETMANA

Des de l'Agència cada setmana publiquem l'actualització de les ofertes de feina vigents que gestionem des de la borsa de treball.
Per a més informació pots contactar amb nosaltres a:
Tel. 972.70.44.99
insercio@ripollesdesenvolupament.com
CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

EMPRESA I EMPRENEDORIA
PERSONES EMPRENEDORES
Si tens una idea de negoci i vols rebre informació i acompanyament per a fer-la realitat, pots contactar amb el servei d'assessorament a
l'empresa i l'emprenedoria de l'Agència:
Tel. 972704499
emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

DESPATX LLIURE AL VIVER DEL CENTRE D'EMPRESES DEL RIPOLLÈS
En aquests moments hi ha un despatx lliure de 16,65 m2 al viver del Centre d'Empreses del Ripollès.

El Viver del Centre d'empreses del Ripollès situat al Polígon Industrial del Pintors, a les instal·lacions de l'Agència. El viver consta de 6
despatxos i 6 naus, actualment al 100% d'ocupació amb diferents activitats.
L'objectiu principal és promoure activitats de nova creació o en procés de consolidació, oferint un període d'estada al viver d'entre 3 i 5 anys
segons la modalitat.
Si necessiteu un local per desenvolupar el vostre projecte, podeu contactar amb l'Agència a emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com

BORSA DE TRASPASSOS
Durant el mes de febrer s'han publicat els següents traspassos:

Si voleu donar continuïtat a un negoci en traspàs, podeu rebre informació i assorament i conèixer els traspassos actuals a través del servei
d'assessorament a l'empresa i l'emprenedoria de l'Agència:
Tel. 972704499
emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

CONSULTAR ELS NEGOCIS EN TRASPÀS

ENERGIA
OBERTS ELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA PER A EDIFICIS EXISTENTS EN
MUNICIPIS DE REPTE DEMOGRÀFIC (PROGRAMA PREE 5000)
Ajuts a la rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000).

Les actuacions de rehabilitació energètica s’han de realitzar amb data posterior a la data de sol·licitud de l’ajut.
Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels
municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes
les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants).
Cal assolir una reducció del consum d'energia primària no renovable mínim del 30% respecte a la situació de partida (certificat d'eficiència
energètica de l'edifici abans i després del projecte).
Cal millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesura en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg
CO2 / m2 any).

A QUI VA DIRIGIT
Famílies (persones físiques, comunitats de propietaris, ...)
Empreses privades
Administracions públiques

Sol·licitar els ajuts

TURISME
PRIMERA REUNIÓ DELS/LES TÈCNICS/QUES DE TURISME COMARCALS
El 10 de febrer els/les tècnics/ques comarcals de turisme es trobaven a Planoles per continuar treballant conjuntament en l'impuls de projectes
turístics i per seguir posicionant i promocionant el Turisme al Ripollès.
Aquesta era la primera reunió del 2022, reunions que es celebrem trimestralment de forma itinerant per tota la comarca.
Els/les tècnics/ques agraeixen l'excel·lent rebuda i acollida per part l'Ajuntament de Planoles.

AULA D'HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS
SERVEI DE MENJADOR
Setmanalment podeu gaudir del menú degustació de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès, amb Producte del Ripollès, de la mà dels i les alumnes
dels cicles formatius de grau mig de Cuina i Gastronomia; Forneria, Pastisseria i Confiteria i el superior de Direcció en Cuina de l'Ins Abat Oliba
de Ripoll.

Podeu fer les vostres reserves, amb 24 hores d'antelació, al telèfon 972 70 44 99 o bé al correu electrònic aula@ripollesdesenvolupament.com
Consultar el menú setmanalment: https://bit.ly/3jQ95Lx

Consultar el menú

DINAR TEMÀTIC DE L'AULA: LA RUTA DELS MANUSCRITS

El dimecres 23 de febrer, tornava el dinar temàtic a l’Aula d’Hostaleria del Ripollès, després d’una parada per motius de la covid-19.
Alumnes i professors/es de l’Ins Abat Oliba del Ripoll i l’Aula d’Hostaleria van escollir varis plats d’origen andalusí i sefardita per a il·lustrar
gastronòmicament La Ruta dels Manuscrits.
Les receptes escollides formen part del seguit d’articles publicats sota el nom de “El claustre de Santa Maria de Ripoll. Les pedres expliquen les
històries que els teus ulls dibuixen” a la web de l’Associació Palimpsest entre el mes d’abril de 2018 i el gener de 2019. Aquesta sèrie d’articles
fa un recorregut cronològic per diferents històries inspirades en els capitells i les impostes del claustre de Santa Maria, que a la vegada es
converteix en un recorregut per la història del monestir de Ripoll des del segle XII fins a la seva destrucció a partir de 1835.
Les persones assistents van poder degustar plats propis d’un extens receptari medieval. El menú està plantejat com un viatge a través de les
tres cultures de La Bíblia (Jueva, Cristiana i Musulmana), que van conviure a la Península Ibèrica durant l’Edat Mitjana. Receptes d’origen
sefardita o andalusí, que s’han anat aplegant a través del temps i que a dia d’avui formen part d’una cuina tradicional i que no és la tan
cinematografiada de caça i carns vàries.
Les tres comunitats vivien amb diferents graus de domini i submissió en aquesta ruta dels manuscrits, ruta on el coneixement circulava des de

Córdoba (una de les ciutats més cultes d’occident del segle XI al XII) i des de l’Escola de Traductors de Toledo (on un grup d’estudiosos
traduïen les obres filosòfiques i científiques de l’àrab i l’hebreu antics) fins a l’Scriptorium Ripollès, on els monjos copistes copiaven i difonien els
manuscrits.
Els manuscrits van donar l’expansió a les receptes, productes hortícoles i tècniques culinàries; que es van anar introduint d’aquesta manera cap
al nord, a l’Europa cristiana. Productes com la canya de sucre, l’arròs, la carbassa, les albergínies, les bledes, els espàrrecs, les faves, les
mongetes, les síndries, els cogombres, els melons, els alls, les carxofes, els cítrics, la palmera datilera, el plataner, les magranes, els
codonys,…I preparacions com les sèmoles, els fideus, els macarrons, les panades, l’escabetx, els milfulles, els embotits, les pilotilles, els
gustos agredolços, les espècies,… Així com també tot un seguit de plats de rebosteria com l’arròs amb llet, els torrons, els panellets, el cabell
d’àngel,…..
El menú que es va degustar dimecres en La ruta dels manuscrits va ser el següent:
* Almadroch d’albergínies: la recepta ens recorda molt, potser tret del formatge, a l’actual escalivada. És molt típic servir-lo durant la festa de
Pesaj (Receptari sefardita).
* Remojón Granadino: és un dels plats més típics de la cuina de Granada, es tracta d’una amanida de taronja i bacallà i és de clara procedència
àrab. (Receptari andalusí)
* Mongetes blanques amb perdiu: recepta d’origen medieval encara present en La cuina del Quixot.
* Pollastre rostit amb figues: recepta medieval amb pollastre que encara es manté vigent.
* Bunyols moriscos de codony. (Receptari andalusí)
* Orelles d’Aman (Oznei Hamán): recepta de postres típica de la festivitat de Purim. (Receptari sefardita).

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS I ASSOCIACIÓ LEADER
RIPOLLÈS GES BISAURA
TERRITORI EDUCADOR: ENS MENGEM LES VALLS
Aquest mes de febrer s'han continuat els tallers del projecte liderat per l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura "Territori educador: ens
mengem les Valls".
Concretament s'ha fet els següents tallers:
2 tallers dels ous de Ca la Xica a P3 i P4 de l'Escola Pirineu de Campdevànol.
2 tallers d'embotits de Ca la Magda a 1r i 2n de l'Escola Joan Maragall de Ripoll.
1 taller de xai de Can Freixa a l'Escola Doctor Robert de Camprodon.

Imatges dels tallers d'embotits de Ca la Magda a l'Escola Joan Maragall de Ripoll

ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA
AJUTS AL PRÀCTICUM DEL PROJECTE ODISSEU
Els Ajuts al Pràcticum del Projecte Odisseu pretenen incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a les empreses
situades en municipis rurals.
Fins el proper 11 de març s'obre el període d'enviament d'ofertes per l'estiu de 2022
Trobareu tota la informació aquí: https://www.odisseujove.cat/practicum/

GUIA PRÀCTICA EN FISCALITAT PER AUTÒNOMS
El darrer dia del mes de febrer tenia lloc la sessió informativa en línia sobre fiscalitat per autònoms, organitzada per l'Associació Leader Ripollès
Ges Bisaura, amb la col·laboració de l'Agència i més d'una seixantena de participants.
S'han tractat temes com les obligacions comptables i fiscals, els tràmits on line, els certificats digitals, impostos...; i ha anat a càrrec del Sr.
David Bartrina, Gestor administratiu, economista i director del Grup Bartrina Assessors.
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