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FORMACIÓ
 
FINALITZEN LES CAPACITACIONS PER A PERSONES QUE BUSQUEN FEINA

Durant la darrera setmana d'octubre finalitzava la capacitació de neteja integral a través del Dispositiu d'Orientació Sociolaboral del
Programa Treball a les 7 comarques. En aquesta formació de 60 hores de durada  hi han participat 8 persones les quals han pogut
aprendre, de la mà de Xavier Fabregó de l'empresa NeriNet, les tècniques següents :

Productes, utensilis i material de neteja.
Neteja de superfícies i mobiliari en indústries i locals.
Neteja de façanes.
Neteja de vidres.
Neteja, tractament i desinfecció de teixits i tapisseries.
Neteja i adequació de cases, hotels i establiments turístics.
Neteja en cuines, pastisseries i obradors carnis.
Neteja de xemeneies i comunitats.
Riscs Laborals.







Unes altres 9 persones han finalitzat també aquest mes d'octubre la capacitació d'Operari/ària del metall mecànic. 

Aquesta  formació ha estat teoricopràctica, amb un toal de 185 hores de durada i s'ha impartit a la Fundació Eduard Soler de Ripoll. 

El curs els ha proporcionat coneixements en els següents àmbits:

Interpretació de plànols
Metrologia bàsica
Calibres
Torn convencional
Rectificat pla
Fresadora convencional
Plegadora
Punxonadora
Premses excèntriques i hidràuliques



Matrius progressives i transfer
Manteniment preventiu i correctiu de maquinària
Electricitat i manteniment elèctric
Soldadura Mig Mag

I ara la gran majoria d'ells començaran pràctiques en empreses del metall mecànic de la comarca.



Aquestes actuacions estan subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al
desenvolupament local i per la Diputació de Girona en el marc de les subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica
adreçades a membres de la XSLPE. 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL EN HOSTALERIA
 



Vols treballar i formar-te al mateix temps? 

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL EN EL SECTOR DE L'HOSTALERIA 

Requisits:

Tenir entre 16 i 29 anys.
Estar a l'atur.
Voler treballar i formar-se al mateix temps.

Què s'ofereix: 
12 mesos de contracte de formació i aprenentatge en una empresa del Ripollès. 
Formació en ceritificats de professionalitat de cuina, sala i parcial de pastisseria. 

Per a més informació i pre-inscripcions a: 
Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Telèfon: 606.88.40.11 
Correu electrònic: nrovira@ripollesdesenvolupament.com 
 
 

mailto:nrovira@ripollesdesenvolupament.com


ENERGIA
 
BATERIES VIRTUALS 
Coneixes les bateries virtuals de compensació d’excedents fotovoltaics?

Des de l'oficina de Transició Energètica del Ripollès han elaborat aquest nou article d'actualitat energètica.

Les bateries virtuals d’excedents són un avantatge que ofereixen algunes comercialitzadores d’electricitat per als contractes d’autoconsum
fotovoltaic en que es contracta la compensació simplificada d’excedents. En queden per tant excloses les modalitats d’injecció zero i venda
d’excedents. 

Mitjançant aquestes bateries (o guardioles) virtuals ens ofereixen la possibilitat d’emprar els excedents que no utilitzarem de cara a futurs
mesos o inclús compartir-los amb altres contractes que tinguem al mateix nom. 

Tot i així, el seu aprofitament i estalvi real en la facturació dependrà de múltiples factors que cal tenir presents.

Situació de partida: Partirem d’exemple, de la simulació en un habitatge amb un consum mensual de 240 KWh i que es planteja una
instal·lació fotovoltaica de 3KWp que generarà 460KWh els mesos de major producció (i 250KWh els de menys). A continuació us
detallem la factura sense instal·lació fotovoltaica d’aquell mes:

Cal tenir en compte que la generació fotovoltaica no és constant al llarg de l’any, els mesos d’estiu presenten una generació de més del 75%
respecte els mesos d’hivern, i en funció dels usos energètics de l’habitatge, els consums tampoc seran constants. És per aquest motiu en
que s’aconsella un estudi de dimensionat fotovoltaic acurat i d’acord amb la realitat de cada habitatge.

Primer de tot, recordem les diferents opcions que es disposa per a gestionar els excedents fotovoltaics (energia generada i no consumida al
moment).

Compensació simplificada d’excedents: Es tracta del sistema més comú en instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic de petita i mitjana
potència, com serien les instal·lacions domèstiques o d’empreses amb consums energètics moderats. L’energia excedentària que no
es consumeix al moment és abocada a la xarxa, passant pel nostre comptador intel·ligent per tal de ser comptabilitzada com a
excedent i finalment, és descomptada de la nostra factura del terme d’energia, a un preu menor acordat amb la companyia
comercialitzadora, fins a arribar a un valor màxim a pagar de 0€ d’energia consumida. Segons el RD de regulació de l’autoconsum,
aquest balanç es fa mes a mes (no Oficina de Transició Energètica del Ripollès acumulable) i caldrà seguir pagant la part fixa de la
factura referent a la potència i impostos. A continuació trobareu un exemple de factura en aquesta modalitat per a la instal·lació
proposada, cal remarcar que l’energia que s’ha generat i consumit al moment no es veu reflectida directament a la factura, si no que
observarem una menor demanda d’energia de la xarxa, en aquest cas, comptem un 40% (184KWh), la resta serà excedent.



Per aquest mes en concret, veiem que la generació fotovoltaica supera en escreix el cost de la factura, perdent una bona part de l’energia
que avocarem a la xarxa i no aprofitarem ni ens representarà cap descompte a la factura. 

Per tal d’aprofitar aquest excedent, podem optar per una bateria física o una virtual.

Bateria física: Es tracta d’un element més a afegir a la instal·lació fotovoltaica i que contribueix significativament a l’autosuficiència
energètica i disminueix la dependència de la xarxa elèctrica, millorant l’aprofitament de l’energia generada i el nivell l’autoconsum. Les
bateries en instal·lacions d’autoconsum emmagatzemen l’energia excedentària (KWh) per alliberar-la quan la demanda supera la
producció, per exemple, al llarg de la nit. Les bateries però, no han acabat de ser un element estrictament necessari en una instal·lació
fotovoltaica degut al fet que seguim connectats a la xarxa elèctrica i a l’existència de la compensació simplificada d’excedents, però
sobretot pel seu elevat preu i amortització. Per fer-nos una idea, una bateria d’una capacitat ajustada a la nostra instal·lació pot tenir el
mateix cost que la mateixa instal·lació.

Funcionament d’una bateria física:

En aquest cas, la incorporació de bateries i una bona gestió dels consums, pot arribar a disminuir la demanda energètica de la xarxa a
0KWh, per tant, en aquest cas també “perdríem” part de l’energia generada, especialment aquells amb major generació.

Bateria Virtual: Es tracta d’un acord comercial que fan algunes companyies per tal de que, una vegada has assolit el valor de 0€ de la
part d’energia de la factura, l’energia excedentària que seguim generant no es perdi i es pugui aprofitar, generant una guardiola que
podrem emprar al llarg de la resta de mesos de l’any en el cost de l’energia sigui superior a 0€ una vegada compensats els excedents.
Cal remarcar que, a diferència de les bateries físiques, que emmagatzemen kWh, i on per tant, el valor del kWh que guardes té el
mateix preu que el que consumeixes de la xarxa; en el cas de les bateries virtuals aquesta energia es tradueix en un import monetari.
Pel fet d’estar acollit a la compensació simplificada d’excedents, hem pactat un preu dels excedents amb la nostra comercialitzadora,
generalment, per sota del preu de la que comprem a la xarxa (en el cas d’estar amb una comercialitzadora del mercat regulat com pot
ser Energia XXI, de la mateixa manera que el preu del kWh que consumim oscil·la en funció de l’hora del dia en el que el consumim, el
que produïm també ho farà)

Funcionament d’una bateria virtual:



En aquest cas la bateria ens permet “monetitzar” l’excedent que amb un contracte “estàndard” d’autoconsum perdríem i guardar-lo per als
mesos posteriors. 

Recomanacions 

En el cas d’optar per un sistema de Bateria Virtual d’Excedents, el primer que cal tenir en compte és veure a quin preu ens cobraran
l’energia i a quin ens pagaran l’excedent, i comparar-ho amb els preus que estan oferint altres companyies que no ofereixin aquest servei.
Hem observen diferències substancials entre tarifes de compensació que poden repercutir en un menor estalvi tot i disposar del servei. 

Com hem vist en el cas d’exemple, cal tenir present que a l’hora de d’emmagatzemar aquests excedents virtuals, es farà em mode de
descompte del valor econòmic i no pel seu equivalent energètic. 

Es recomana estudiar bé el dimensionat de les instal·lacions i no sobredimensionar-les per tal de no generar un nombre elevat d’excedents,
ja que n’encareix el cost i repercuteix directament en el període d’amortització. 
 

TURISME

JORNADA INTERPIRINEUS 

Durant la darrera setmana del mes d'octubre el personal tècnic de RipollèsTurisme ha participat a la Jornada Interpirineus, celebrada el
dimecres 26 d'octubre a Vall de Núria. 

 

CONSULTAR MÉS ARTICLES DISPONIBLES DE L'OFICINA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA DEL RIPOLLÈS

http://www.ripollesdesenvolupament.com/noticies-2/?fbclid=IwAR2Tj04HqE-nlTAJtJQzZVuOfPy2XfKSadc0FsZ8ve_JyT9RxljBU5aAsC4


Una jornada on han conegut les tendències de mercats internacionals, dades estadístiques i estudis d'interès. I han participat també en una
activitat dinamitzada per tractar diversos reptes amb possibles solucions a problemàtiques de la destinació Pirineus i en un workshop amb
diverses agències de viatge. 

La Marca Pirineus promociona les 11 comarques del Pirineu de Catalunya. 



TAULES DE TREBALL DE MUNTANYA I NEU, CICLOTURISME I SENDERISME 
 

A principis d'aquest mes d'octubre Ripollès Turisme participava a les taules de treball de muntanya i neu, cicloturisme i senderisme del Club
Natura i Turisme Actiu del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona aportant noves idees promocionals pel pla d'accions 2023. 



 

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA 4a EDICIÓ DEL FESTIVAL DE SENDERISME RIPOLLÈS
DISCOVERY WALKING
 

 



Els dies 30 de setembre, 1 i 2 d'octubre, es va celebrar la quarta edició del festival de senderisme del Ripollès. De la mà dels guies
interpretadors locals els participants van descobrir el patrimoni natural i cultural de la comarca, van observar la flora i la fauna que habita al
territori i van gaudir de l'entorn incomparable que ofereix el Ripollès mentre practicaven una activitat d'oci saludable com és el senderisme. 

El festival de senderisme del Ripollès és un dels 12 festivals de senderisme que s'estan celebrant per tot el Pirineu català. S'emmarca
dins la iniciativa de FESTIVALS DE SENDERISME DELS PIRINEUS, coordinada per l’IDAPA (Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i
Aran). El festival de senderisme de la nostra comarca s'ha organitzat i promocionat des de RIPOLLÈS TURISME, a través de l'Agència de
Desenvolupament del Ripollès, la Xarxa de Senders ITINERÀNNIA i el Consell Comarcal del Ripollès amb el suport del Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineu de Girona.  

Aquest projecte s'ha desenvolupat en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Costa Brava – Pirineu de
Girona: Natura, Cultura i Intel·ligència en Xarxa” dins l’actuació "Xarxa de camins intel·ligents i accessibles" projecte cofinançat pel fons
europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i la
Diputació de Girona. 

En la quarta edició del RIPOLLÈS DISCOVERY WALKING es van portat a terme 10 de les 12 activitats previstes. Totes van ser de
temàtiques ben variades i aptes per a tots els públics: circuit d’orientació, via ferrada, marxa nòrdica, excursions vàries per boscos i corriols,
al costat de gorgs i salts d’aigua, per observar la flora i la fauna de la zona, per conèixer la història i el patrimoni cultural del territori, per
gaudir de l’espectacle sonor de la brama del cérvol i per viure l’experiència emocional de creuar la frontera de forma furtiva. Les sortides es
van realitzar en grups reduïts, adaptant l'aforament en funció del tipus d'activitat.

L'índex d'ocupació de les activitats del festival va ser prou significatiu. Es van omplir el 84% de les places ofertades, això suposa un
increment del 2% en l'ocupació de les activitats en relació a l'edició anterior. Els participants d'enguany provenien bàsicament de
les províncies de Girona, Barcelona i rodalies. En destacava l'elevada participació de públic de la mateixa comarca del Ripollès. 

Les activitats que van tenir una millor acceptació van ser l'excursió pels boscos i gorgs al torrent de la Masica, el sopar entre cérvols,
curiositats de Ripoll i l'excursió de Batega el Bac de Planoles. Aquestes  activitats van exhaurir les seves places i tres més van superar el
80% d'ocupació. 

Els participants al festival van estar obsequiats amb un “kit del senderista” consistent en una motxilla, una ampolla d'alumini, dues mostres
de Producte del Ripollès (mel de Vall de Ribes, melmelada de la Riera de Campdevànol i/o infusions Aromik de Gombrèn) i obsequis oferts
per Aigua de Ribes i Galetes Birba de Camprodon.   

Des de Ripollès Turisme es pretén donar valor al senderisme guiat i al paper dels guies professionals per oferir al visitant la possibilitat
de conèixer la cara més real, autèntica i sovint desconeguda de diversos racons dels Pirineus.  

https://festivalssenderismepirineus.cat/
https://ripollesturisme.cat/
https://www.itinerannia.net/ca/
https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/
https://www.productesdelripolles.com/


Aquí us deixem un resum de les activitats: 
     
Divendres, 30 de setembre de 2022 

SOPAR ENTRE CÉRVOLS 

A partir de les 18h els participants van tenir l'oportunitat d'observar els cérvols i de gaudir de l'espectacle sonor de la brama en el transcurs
de l'activitat, mentre sopaven a la zona de l'Espluga de Gombrèn. D'aquesta activitat es van exhaurir totes les places.

CURIOSITATS DE RIPOLL 

A les 19h va tenir lloc una visita guiada per la vila de Ripoll per descobrir la història de la vila a través de setmanaris i revistes
històriques: meteorologia, pandèmies, queixes dels vilatans, problemes amb les infraestructures,... Les persones assistents a aquesta
activitat van comprovar que els temes que apareixien a setmanaris de fa 100 anys són molt semblants als de l'actualitat. D'aquesta activitat
es van exhaurir també totes les places. 

Acabada la visita es va oferir als participants un tastet de formatge a #somformatgers.

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/sopar-entre-cervols-br-divendres-30-de-setembre-a-les-18-00h/
https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/curiositats-de-ripoll-br-divendres-30-de-setembre-a-les-19-00h/
https://www.somformatgers.cat/




Dissabte, 1 d'octubre de 2022 

CAMINADA DE MARXA NÒRDICA PELS VOLTANTS DE RIBES DE FRESER 

Les persones participants van trobar-se a les 9h del matí a l'oficina de turisme de Ribes de Freser. Van rebre unes primeres nocions de la
tècnica de marxa nòrdica i van posar-les en pràctica enfilant cap a la central hidràulica de Rialb, continuant cap a Batet  i retornant a Ribes
pel collet de Segura. Durant l'excursió els participants van poder gaudir d'unes vistes increïbles de tota la Vall de Ribes. 

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/caminada-de-marxa-nordica-pels-voltants-de-ribes-de-freser-br-dissabte-1-d-octubre-a-les-9-00h/


CIRCUIT D'ORIENTACIÓ I EXCURSIÓ ALS 7 GORGS 

A les 10h del matí començava a Campdevànol una excursió resseguint un tram del Torrent d'Estiula, anomenat popularment Torrent de la
Cabana. Les persones assistents van poder contemplar uns gorgs molt preuats per la seva bellesa i se'ls va explicar les mesures de
protecció d'aquest medi natural únic. També van descobrir la gran diversitat de flora i de fauna associada a aquest entorn tant
especial. Després de la caminada les persones participants van realitzar un circuit d'orientació en que havien de trobar fites amagades pel
bosc amb l'ajuda d'una brúixola i d'un mapa d'orientació.  

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/circuit-d-orientacio-i-excursio-als-7-gorgs-br-dissabte-2-d-octubre-a-les-10-00h/


EXCURSIÓ "BATEGA EL BAC" - PLANOLES 

Al mateix temps a Planoles s'iniciava una ruta que resseguia el traçat de la clàssica cursa de "Batega el Bac". Boscos, rierols, prats i unes
vistes magnífiques, tots els ingredients per descobrir l'entorn de Planoles, aquesta vegada, sense córrer.  

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/excursio-batega-el-bac-planoles-br-dissabte-1-d-octubre-a-les-10-00h/


FERRO I AIGUA: LA PETJA DEL PASSAT DE CAMPDEVÀNOL 

A les 17h de la tarda va tenir lloc a Campdevànol una ruta pel centre de la vila per visitar el Centre Pyrfer i els deu punts emblemàtics de la
Ruta de l'Aigua i el Ferro. Les persones participants van endinsar-se en la història de Campdevànol i van conèixer l'estreta relació amb
aquests dos elements que n'han configurat el caràcter al llarg dels anys. 

FUGITS! 

Una experiència emocional i culpidora la que van viure els participants a aquesta activitat nocturna que s'iniciava a Espinavell a les 19:30h.
Una sortida que fusionava senderisme, història i emocions, una simulació de la fugida que van emprendre les persones que, acabada la
guerra civil, creuaren la frontera buscant de la llibertat. 

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/ferro-i-aigua-la-petja-del-passat-de-campdevanol-br-dissabte-1-d-octubre-a-les-17-00h/
https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/fugits-br-dissabte-1-d-octubre-a-les-19-30h/


   

Diumenge, 2 d'octubre de 2022 

OBSERVACIÓ DEL DESPERTAR DELS ANIMALS A TOSES 
  
Les persones participants a l'activitat van haver de llevar-se ben d'hora per veure com es feia de dia i com es despertava la fauna a les
muntanyes de Toses. Sense cap mena de dubte això va tenir la seva recompensa. 

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/observacio-del-despertar-dels-animals-a-toses-br-diumenge-2-d-octubre-a-les-6-00h/


BOSCOS I GORGS AL TORRENT DE LA MASICA 

A les 10h va iniciar-se una excursió per boscos i gorgs a Vallfogona de Ripollès. Les persones participants van gaudir dels gorgs del torrent
de la Masica i van endinsar-se per pinedes i fagedes descobrint testimonis d'antigues activitats econòmiques: una teuleria i un forn de calç.
D'aquesta activitat es van exhaurir també totes les places. 

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/boscos-i-gorgs-al-torrent-de-la-masica-br-diumenge-2-d-octubre-a-les-10-00




UNA EXCURSIÓ VERTICAL - FERRADA ROCA DE LA CREU

A la mateixa hora a Ribes de Freser i per a tancar l'edició d'enguany va tenir lloc una sortida que ja és tot un clàssic del festival de
senderisme del Ripollès, la via ferrada Roca de la Creu. Una activitat pels més agosarats, que van posar a prova la seva força i el seu
vertigen passant per trams de roca ben drets, ponts tibetans i passarel·les aèries, fins a coronar el cim. 

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/una-excursio-vertical-ferrada-roca-de-la-creu-br-diumenge-2-d-octubre-a-les-10-00h/


Aquest any com a novetat hi havia el passaport dels festivals, una iniciativa que volia animar a les persones visitants a assistir a més d’un
festival ja que tots oferien activitats i propostes que es complementaven.  

Les persones que van assistir als festivals de senderisme han entrat en un sorteig amb aquest passaport. 

Durant la primera quinzena de novembre es farà el sorteig de tres premis molt atractius: un GPS valorat en 300€ (TwoNav Cross), una
motxilla tècnica valorada en 95€ (Alpina Race de 35 litres) i uns bastons telescòpics valorats en 90€ (TSL Trekking Tour Alu 3). Hi haurà tres
persones guanyadores, una per a cadascun dels premis. 

Consulta tota la informació sobre el PASSAPORT DELS FESTIVALS 2022. 

Consulta les BASES completes d'aquest sorteig.

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS 

L'ASSOCIACIÓ PRODUCTE DEL RIPOLLÈS CELEBRA LA CINQUENA EDICIÓ DE LA GALA DE
LES R

https://festivalssenderismepirineus.cat/passaport2022
https://festivalssenderismepirineus.cat/wp-content/uploads/2022/04/FSP2022_SorteigPassaport_Bases.pdf
https://festivalssenderismepirineus.cat/


Enguany s’ha incorporat el premi a la fidelització atorgat al Restaurant Can Jepet de Setcases. 
 

Enguany s’ha incorporat el premi a la fidelització atorgat al Restaurant Can Jepet de Setcases. 
Ahir dilluns 24 d’octubre, a les 19:00h, a l’antiga Església de Sant Pere, es celebrava la cinquena edició de la Gala de les R. El
reconeixement empresarial per part de l’Associació Producte del Ripollès, als establiments de la comarca que confien i creuen en el territori i
ens els productes agroalimentaris de la marca de garantia “Producte del Ripollès”. 

En aquesta edició, presentada per l’Agustí Mas, s’han entregat 4 premis: el millor restaurant, el millor comerç, el millor establiment (engloba
les diferents tipologies) i un de fidelització, que ha premiat un dels establiments guardonats ens les anteriors gales. 

L’entrega al millor comerç l’ha realitzada l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, i s’ha premiat a un comerç de nova creació, #SomFormatgers de
Ripoll. D’altra banda, el premi al millor restaurant ha estat per la Barricona. El guardó l’ha entregat en Joan Moret, representant de
l’Associació Producte del Ripollès. Pel que fa al millor establiment, l’Il·lustríssim senyor president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim
Colomer, l’ha entregat a l’agrobotiga de Mas el Lladré, productores i elaboradores, però al mateix temps, comercialitzen productes d’altres
associades. Finalment, la Raquel Serrat, presidenta de l’Associació ha entregat el premi de fidelització. En aquest cas, el restaurant premiat
ha estat per Can Jepet de Setcases. 

https://www.facebook.com/hashtag/somformatgers?__eep__=6&__cft__[0]=AZUoq8MMtS1XO8cEq8t7ctNnhmoDlEuY_DvrIMW0RVIGzLY-IxTDjGnBF-x5k1UDRQOoP82Ih3UyiDJj0Jk4_cckZCxX5oi1hzzg1a-g0VJ_nYyfHzdsTpt-VZHGjUxyQDd3ZNHSqTtWii8F2IVoGP98sWergrpFbyD5k5Fw9022KIbfnXHRdKrf35L1aXPrM4o&__tn__=*NK-R


Al final de l’acte, s’han degustat diferents productes per part de la Food Truck “La Tartana”, la Food Truck divulgativa del producte local i el
patrimoni gastronòmic del Ripollès, la Vall del Ges, Orís i el Bisaura. 





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 
 

 

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. 
 

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
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Per a més informació pots contactar amb nosaltres a: 
Tel. 972.70.44.99 
insercio@ripollesdesenvolupament.com 

 

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/
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EMPRESA I EMPRENEDORIA
 

EN AQUESTS MOMENTS HI HA UN DESPATX DOBLE I UNA NAU LLIURES AL VIVER DEL
CENTRE D'EMPRESES DEL RIPOLLÈS

En aquests moments, en el viver del Centre d'Empreses del Ripollès, hi ha lliures un despatx doble de 28,45 m2 i una nau de 100 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. 
 



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 teniu necessitat d'espai per a desenvolupar la vostra idea de negoci podeu contactar amb nosaltres aquí a l'Agència



a emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com o bé al telèfon 972704499. 
 

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.

 

AULA D'HOSTALERIA

Servei de menjador de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès. Aquí us deixem el menú per als propers dies: 

 

POSA'NS LA TEVA OFERTA AQUÍ

mailto:emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSi7S49hmU7BnB3v-Y4m5KvH8mK1nO-c9DWntP6war57YgjQ/viewform




Fotos de capçalera i peu de pàgina de Pixabay 

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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