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Agència de Desenvolupament del Ripollès

L'AGÈNCIA

BALANÇ DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS DE
L'AGÈNCIA DURANT L'ANY 2021 

 
Joan Pere Sellarés, coordinador de l'àrea d'empresa i emprenedoria de l'Agènia, aquest
mes de març ha fet balanç al Magazín de Televisió del Ripollès de les principals
actuacions de l'entitat durant any 2021.

EMPRESA I EMPRENEDORIA

https://televisiodelripolles.alacarta.cat/el-magazin/capitol/memoria-agencia-de-desenvolupament-del-ripolles?fbclid=IwAR2aKZA1aapYEeijPADpPClNY55cwNArOhm1d5eT81e_07nJhvv_A5q_8oY


1A JORNADA D'EMPRENEDORIA

L'Ins Abat Oliba de Ripoll organitzava el dijous 31 de març la 1a Jornada
d'Emprenedoria, amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament del
Ripollès, l'Ajuntament de Ripoll i la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. 
L'acte va tenir lloc a l'Església de St. Pere de Ripoll, de 9 a 14h. 
 

Des de l'Agència hi vam col·laborar amb una taula d'empreses i persones
emprenedores, per tal d'apropar el món laboral a la cinquantena d'alumnes de cicles
formatius presents a l'acte. 

Les empreses i persones emprenedores participants van explicar les seves
trajectòries, mostrant al públic com han arribat a l'èxit i consolidació dels seus
projectes. Un èxit que passa per recórrer un camí des de la formació inicial, passant
per la formació i l'adaptació constant, el treball diari i sobretot tenint passió per allò
que fas. 
 
 





 

Les empreses i emprenedors/es participants a la taula d'esquerra a dreta van ser:

LaTaverneta
El Sayol
Bartrina Consultors
DelterAlimentació
S'ha Acabat El Bròquil
MecanitzatsVinyes
MecanitzatsTer

 

 
DESPATXOS LLIURES AL VIVER DEL CENTRE
D'EMPRESES DEL RIPOLLÈS

En aquests moments hi ha dos despatxos lliures al viver del Centre d'Empreses del
Ripollès, un despatx simple de 16,65 m2 i un altre doble de 28,45 m2. 





 

El Viver del Centre d'empreses del Ripollès està situat al Polígon Industrial del
Pintors, a les instal·lacions de l'Agència. Consta de 6 despatxos i 6 naus.
Actualment les naus tenen el 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  
 

PERSONES EMPRENEDORES

Hem continuat acompanyant a persones emprenedores : 
 

mailto:emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com




Si teniu una idea de negoci i voleu rebre informació i acompanyament per a fer-la
realitat, podeu contactar amb el servei d'assessorament a l'empresa i
l'emprenedoria de l'Agència: 
Tel. 972704499 
emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com


 

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 

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com


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.

 

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. 

 

POSA'NS LA TEVA OFERTA AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSi7S49hmU7BnB3v-Y4m5KvH8mK1nO-c9DWntP6war57YgjQ/viewform
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Per a més informació pots contactar amb nosaltres a: 
Tel. 972.70.44.99 
insercio@ripollesdesenvolupament.com 

 

ENERGIA

ESTUDI PILOT D'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC EN
POLÍGONS 
 

La transició energètica és un dels majors reptes que hem d’afrontar els propers
anys i una oportunitat per canviar el model energètic que tenim actualment. És el
moment de passar d’un sistema de producció d’energia centralitzat a un de
distribuït. Que situï al consumidor al centre d’aquest sistema com a un element actiu
i determinant que no només consumeixi de la xarxa sinó que generi la seva pròpia

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina/
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/ofertes-de-feina/


energia, l’emmagatzemi en bateries i pugui oferir serveis al sistema per dotar la
xarxa de la flexibilitat necessària i arribar a un model 100% renovable.

El sector industrial és un gran consumidor energètic i alhora estratègicament també
pot ser un productor molt important d’energia. Les cobertes dels polígons industrials
representen grans superfícies on posar-hi plaques fotovoltaiques per produir
electricitat. L’energia es pot consumir a la mateixa empresa o bé en empreses
veïnes mitjançant la creació de zones d’autoconsum compartit.

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 durant els mesos de desembre 2020
i gener 2021. Aquesta subvenció es gestiona directament des del Consell Comarcal
del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll. En
el marc del programa aquest mes de març s’ha iniciat  l’estudi pilot del potencial
fotovoltaic de diverses zones contigües d’activitat econòmica del Ripollès entorn als
polígons de l’eix industrial Ripoll-Ter.

 

 

Durant l’estudi es farà una avaluació dels consums de les diferents empreses, es
determinarà les cobertes idònies on instal·lar les plaques, es calcularà la producció
fotovoltaica resultant i s’oferirà una proposta amb la millor solució individual o
col·lectiva.

L’ús d’energies renovables i la reducció de les emissions de
CO2 comporten beneficis ambientals. L’autoconsum en el sector empresarial, a
banda dels avantatges ecològics, econòmicament permet reduir el cost de la factura
de la llum i augmentar el control sobre els preus energètics i la seva variabilitat.

Aquest projecte compta amb la col·laboració de l’Oficina de Transició Energètica del
Ripollès de la Diputació de Girona. 
 



“MÉS O MENYS?” SÓN ELS NOUS TALLERS
EDUCATIUS SOBRE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
L’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA QUE
S’IMPARTEIXEN A DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS
DEL RIPOLLÈS 
 

Des del 30 de març i fins el proper 13 de maig es desenvoluparan un total de 8
tallers itinerants sobre l’eficiència energètica i l’energia solar fotovoltaica a diferents
centres educatius de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.

La dinamització dels tallers és a càrrec dels tècnics de l’àrea d’energia de l’Agència
de Desenvolupament del Ripollès i de l’Oficina Comarcal de Transició energètica.

“Més o menys?” es tracta d’un recurs educatiu itinerant per a escolars sobre
l’eficiència energètica i l’energia solar fotovoltaica cedit per la Diputació de
Girona. El recurs està format per dues maletes: una sobre l’eficiència energètica
d’enllumenats i electrodomèstics, i l’altra és una instal·lació solar fotovoltaica
d’autoconsum portàtil. El recurs compta també amb fitxes d’activitats per als
alumnes, adaptades als cursos de 5è i 6è de primària o bé d’ESO.

Més informació a: https://www.cilma.cat/mes-o-menys-recurs-itinerant-sobre-
leficiencia-energetica-i-lenergia-solar-fotovoltaica/ 
 



 

TURISME
 
FAM-TRIP PREDIF TURISME INCLUSIU-SÉNIOR
 

A través del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, un grup de 6
membres de la plataforma PREDIF (Plataforma representativa estatal de Personas
con discapacidad física), una d'elles en cadira de rodes, varen portar a terme un
viatge de familiarització per conèixer diversos recursos i equipaments del territori



adaptats a les seves necessitats. El passat 17 de març varen realitzar una visita
inclusiva i accessible al Monestir de Santa Maria de Ripoll de la mà dels guies de
Lux Mundi.

PREDIF,  representa i realitza programes a favor de més de cent mil persones amb
discapacitat física i gestiona un programa anual de viatges de turisme i termalisme
del que poden beneficiar-se les persones amb discapacitat.

 



 

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

http://www.ripollesdesenvolupament.com/menu-aula-dhostaleria/
https://bit.ly/3jQ95Lx
http://www.ripollesdesenvolupament.com/menu-aula-dhostaleria/


PRODUCTE DEL RIPOLLÈS

EL PRODUCTE DEL RIPOLLÈS PRESENT AL DIA
INTERNACIONAL DEL FORMATGE

Diversos formatges de la marca de garantia Producte del Ripollès presents el
diumenge 27 de març al Dia Internacional del Formatge celebrat a Ripoll. Hi van
haver diverses activitats.:

Taller Infantil gratuït "Fem Mató" 
Plats, tapes o postres amb el formatge com a protagonista, oferts
pels establiments col·laboradors.
Degustacions.



RESILAGRI - MILLORA DE LA RESILIÈNCIA DE LA
PRODUCCIÓ AGRÀRIA

L'Associació Producte del Ripollès conjuntament amb el Sindicat Agrari del Vallespir
han presentat un microprojecte de cooperació transfronterera del Pirineu. 

Aquest projecte ha de permetre dinamitzar les relacions entre dos territoris veïns
(Ripollès i Vallespir), concretament al sector primari. Cap de les dues entitats sòcies
té experiència en la cooperació transfronterera i aquest seria el primer projecte per a
totes dues. Conèixer què fa el territori veí i quines accions es poden fer per adaptar
les produccions al canvi climàtic, els canvis de mercat o el valor afegit dels
productes locals. A més, aquestes accions afavoriran la cooperació entre territoris,
no només en el present sinó també en accions futures. 
 

 

 COL·LABORACIÓ AMB
L'ASSOCIACIÓ LEADER

RIPOLLÈS GES BISAURA

INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES A EUSKADI.



CONNECTANT SOCIETAT, ECONOMIA, CULTURA I
PRODUCTE LOCAL
 

Els dies 9, 10 i 11 de març, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i l'Associació
Leader Ripollès Ges Bisaura, van participar a la trobada a Euskadi organitzada per
ARCA - GAL LEADER PONENT - MENDINET (GAL EUSKADI), juntament amb la
resta de GAL de Catalunya. 

L'objectiu era impulsar, des de l'àmbit rural, la connexió de la societat amb
l'economia i la cultura local, fomentant el seu compromís amb el desenvolupament
territorial sostenible, el producte local, el medi rural, des del punt de vista de la seva
multifuncionalitat, restablint la confiança i el coneixement mutu
productor/consumidor, i potenciant el vincle rural-urbà. 
 





 

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.
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