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1- ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

1.1- El CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
El Consorci Ripollès Desenvolupament és una entitat pública de caràcter associatiu
que té l'objectiu de promocionar, donar suport i participar en activitats econòmiques i
socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic del Ripollès i
a la potenciació d'iniciatives generadores de riquesa i ocupació. El Consorci també
treballa per prestar serveis i funcions d'assessorament al teixit empresarial, fomentar i
millorar l'ocupació i la formació, promocionar la comarca a l'exterior, vetllar la
planificació estratègica del territori i fomentar la cooperació entre el sector públic i el
sector privat per al desenvolupament de la comarca.
Amb aquests objectius de fons, el treball del Consorci es divideix en les àrees
següents:
•
•
•
•
•
•
•

Aula d'Hostaleria del Ripollès
Àrea d'Empresa i Emprenedoria
Observatori del Desenvolupament Local
Àrea d'Orientació i Inserció laboral
Àrea Agroalimentària
Àrea de Turisme
Àrea de Dinamització Energètica i Forestal

Formen part del Consorci entitats públiques, com ajuntaments i el Consell Comarcal
del Ripollès i entitats del sector privat:
Sector públic

Sector privat

Consell Comarcal del Ripollès
Ajuntament de Campdevànol
Ajuntament de Campelles
Ajuntament de Gombrèn
Ajuntament de Les Llosses
Ajuntament d’Ogassa
Ajuntament de Ribes de Freser
Ajuntament de Ripoll
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès
Ajuntament de Planoles
Mancomunitat de la Vall de Camprodon

Cambra de Comerç de Girona
Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès
Sindicat CCOO
Sindicat UGT
Associació Independent de Joves
Empresaris del Ripollès
Fundació Eduard Soler
Associació d’Hostaleria del Ripollès
Cooperativa Ramadera de Molló
Cooperativa Sant Isidre
Cooperativa de Sant Joan de les Abadesses
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AULA D’HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS

L’Aula d’Hostaleria del Ripollès es va crear amb la intenció de donar una formació que
no s’impartia a les comarques veïnes i alhora volia donar valor afegit al sector de
l’hostaleria i la restauració. Des de la seva obertura els eixos vertebradors de l’Aula
d’Hostaleria han estat ben definits: la formació, la potenciació de la gastronomia i els
productes del territori i el suport als empresaris del sector de l’hostaleria i la restauració
del Pirineu de Girona.
La ubicació de l'aula es va fer en tres naus del viver d'empreses del Consorci Ripollès
Desenvolupament i es va finançar amb un fons Feder. L’any 2003 es va inaugurar
oficialment l’Aula d’Hostaleria del Ripollès i es va iniciar l’activitat formativa impartint el
Programa de Garantia Social d’Auxiliar de Cuina i Serveis de Restauració i els cursos
de gran públic.
A finals de 2012 i principis de 2013, coincidint amb els 10 anys d'activitat de l'Aula, es
fa una segona ampliació i reforma. Es tracta d’una ampliació (60m2 més) i adequació
d’espais i de l’adquisició de nova maquinària per tal de complir amb els nous requisits
per impartir formació (així s’han pogut obtenir fins a quatre certificats de
professionalitat del Servei d’Ocupació de Catalunya, el SOC). Entre d’altres, ara es
compta amb un nou magatzem de mercaderies, una sala de bar o un espai formatiu
amb 15 cuines individuals.

ÀREA D’EMPRESA I EMPRENEDORIA
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L’àrea d’empresa i emprenedoria del Consorci Ripollès Desenvolupament treballa els
següents aspectes:
•

Assessorament i informació a les empreses i per a la creació de noves
empreses en el territori

•

Informació i tramitació de subvencions

•

Realització de plans d’empresa

•

Promoció i Dinamització empresarial

•

Suport a entitats i associacions de la comarca

•

Assessorament en la gestió empresarial

Es tracta d’una àrea transversal que es treballa des de totes les altres àrees sectorials
que, entre els seus objectius, tenen el de donar suport i assessorament al teixit
empresarial respectiu: ja sigui en el sector turístic, en el sector agroalimentari o en
qualsevol altre àmbit en què incideix i treballa el Consorci en el seu dia a dia.
Dins d’aquesta àrea s’ofereixen i es dinamitzen espais a mida per a empreses i
emprenedors: es tracta dels despatxos i les naus del Centre d’Empreses del Ripollès.

OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL RIPOLLÈS

L’Observatori de Desenvolupament local del Ripollès recopila, organitza, genera i difon
informació territorial d’interès per a la presa de decisions, amb l’objectiu principal
d’impulsar el desenvolupament econòmic local. Integra les dimensions estratègica,
prospectiva i territorial en els objectius específics d’anàlisi i diagnosi, suport a la
planificació, definició i identificació de projectes territorials considerats estratègics, etc.
L’Observatori de Desenvolupament Local té el seu origen en el marc del projecte de
dinamització comarcal “Treball a les 7 comarques” al Ripollès, que està gestionant el
Consorci Ripollès Desenvolupament des del desembre de 2008. Tot aquest treball
necessari de disposar de dades socioeconòmiques actualitzades i informació amb
indicadors territorials esdevé important per a la correcta planificació de les polítiques i
actuacions de promoció econòmica que ha de liderar el Consorci amb la cooperació
d’altres agents socioeconòmics i entitats locals de la comarca.
Per tant, aquesta àrea esdevé així el punt de recollida i anàlisi de dades
socioeconòmiques; aglutina els principals indicadors que incideixen en el mercat de
treball del Ripollès i periòdicament elabora la diagnosi territorial de la comarca.
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ÀREA D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

El Servei que es realitza des del Consorci Ripollès Desenvolupament va destinat a
totes aquelles persones de la comarca del Ripollès que estan en situació d’atur i es
troben en un procés de recerca de feina, però sobretot es fa èmfasi en aquells
col·lectius que tenen una major dificultat d’inserció.
L’objectiu del Servei d’Orientació Laboral és informar i assessorar, orientar, motivar i
donar les eines i l’autonomia necessàries a les persones participants el seu camí cap
a la inserció laboral, amb intervencions individualitzades i col·lectives adaptades a les
necessitats de cada persona. L’objectiu final és elaborar un Itinerari d’Inserció
Específic per a cada participant per tal de millorar les seves possibilitats de trobar feina
i que es puguin incorporar en el món laboral en el mínim de temps possible.
Per altra banda, s’estableixen actuacions destinades a establir un contacte més directe
entre l’empresari i les persones demandants d’ocupació. A les empreses es realitzen
accions de prospecció del mercat laboral, així com també de diagnosi de les seves
necessitats, tant pel que fa referència als recursos humans de què disposen, com
d’una previsió de possibles vacants.
ÀREA AGROALIMENTÀRIA

L’àrea de dinamització del sector agroalimentari del Consorci Ripollès
Desenvolupament té com a objectiu dinamitzar el sector agroalimentari basat en la
producció agrícola i ramadera comarcal, tot assegurant la viabilitat de les explotacions
mitjançant l’aposta per la qualitat, i potenciant la indústria transformadora per tal que el
valor afegit es quedi a la comarca.
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S’està treballant per a la promoció i diferenciació del producte local mitjançant la
creació i seguiment de diferents tipologies de marques de qualitat, totes elles
agrupades sota la marca de garantia Producte del Ripollès.

ÀREA DE TURISME

L’Àrea de Turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament treballa per al
desenvolupament turístic del Ripollès, amb l’objectiu d’estructurar una oferta turística
de qualitat, augmentant així la xifra de visitants i generant activitat econòmica als
empresaris turístics i del comerç de la comarca.
Les directrius i línies estratègiques de treball de l’àrea estan incloses en el “Pla
Estratègic de Turisme de les Comarques de Girona 2011-2015” i el Pla d’acció 20112021 del Consorci Ripollès Desenvolupament. Els principals objectius de l’àrea són:
•

Fomentar el desenvolupament de l’activitat turística integrada i sostenible a la
comarca, és a dir, en equilibri amb la població local, l’entorn i el medi natural, el
patrimoni, i els recursos.

•

Promocionar el Ripollès com a destinació turística.

•

Estructurar l’oferta i crear un ventall de productes diversificats i
especialitzats. Diversificar la demanda segons la procedència geogràfica i
segons les motivacions.

•

Recuperar, potenciar i difondre els elements propis de la comarca a tots nivells:
tradicions, artesania, productes agroalimentaris, formes de producció...

•

Promoure la participació activa del sector privat en el desenvolupament turístic
de la comarca.

•

Millorar la competitivitat dels negocis turístics de la comarca.

•

Millorar la capacitat de comercialització
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ÀREA DE DINAMITZACIÓ ENERGÈTICA I FORESTAL

L’Àrea de dinamització energètica i forestal té com a objectius potenciar la millora de
polítiques d’estalvi i eficiència energètica en empreses (públiques o privades) i
promoure i aconseguir que s’instal·lin calderes de biomassa, tant en l’àmbit públic com
en el privat.
Per a coordinar les actuacions en l’àmbit energètic és convenient designar un gestor
energètic, figura que actualment ofereix el Consorci Ripollès Desenvolupament. La
dinamització energètica es basa en l’assessorament a empreses de sector públic
(principalment ajuntaments) i privat en polítiques energètiques per facilitar la seva
consolidació. Alhora, es doten aquestes empreses de metodologies innovadores pel
que fa a la diagnosi energètica i al càlcul de petjada de carboni.
L’aparició d’aquestes noves empreses de gestió energètica, juntament amb empreses
vinculades a la producció d’energies renovables i les tecnologies associades, pot
comportar la dinamització del ja comentat sector forestal per produir biomassa, sector
en crisi. Al Ripollès, ja comença a consolidar-se el procés mitjançant el sector públic,
que ja està utilitzant la fusta derivada de neteges dels boscos dels ajuntaments per fer
estella que els mateixos ajuntaments utilitzaran com a font energètica pròpia. La
transposició d’aquest model a nivell territorial en finques privades, utilitzant la
biomassa del propi territori per abastir la població del territori, és una oportunitat
potencial de creació d’ocupació.
Implantar la biomassa com a font d’energia i la subministració d’estella procedent de
boscos públics són tasques que du a terme el Consorci d’Espais d’Interès Natural del
Ripollès. Aquest ens treballa sobretot per als ajuntaments de la comarca per al
manteniment i neteja dels boscos públics.
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1.2- ORGANIGRAMA
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2- ACCIONS
2.1- SERVEIS A LA CIUTADANIA
2.1.1- FORMACIÓ
Durant el 2013 un total de 336 persones s’han format al Consorci Ripollès
Desenvolupament a través cursos organitzats des de diferents programes i àrees de
treball.

CURSOS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR:
La formació que s’ha realitzat està enfocada a donar l’oportunitat de reconversió a
diferents sectors que encara a la comarca són generadors d’ocupació. Es tracta que
les persones desocupades puguin millorar la seva ocupabilitat proporcionant-los una
qualificació i unes competències professionals suficients que els permeti inserir-se en
el mercat laboral.
A) Programes “Joves per l’Ocupació” i “Aturats de Llarga Durada”:
Ripollès Desenvolupament ha estat entitat beneficiària d’ambdós programes
ocupacionals, ideats i finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel Fons Social
Europeu. Ambdós programes consten de tres fases: una primera de formació
professionalitzadora, una segona de pràctiques no laborals en empreses del sector i
una tercera fase d’experiència professional durant sis mesos en empreses o entitats
sense afany de lucre. Les empreses contractants rebran una bonificació per part del
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Programa “Joves per l’Ocupació”:
Els objectius d’aquest programa són la inserció laboral dels 42 participants i la
reincorporació a l’educació formal reglada. El perfil dels usuaris d’aquest projecte és el
de joves d’ entre 16 i 25 anys amb una baixa formació acadèmica (fins a ESO com a
màxim) i que es trobin inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants
d’ocupació.
Els objectius pels quals es treballa són:
- Treball personal en habilitats socials.
- Inscripció i acompanyament en el seguiment dels estudis secundaris
(matriculació a l’IOC i orientació).
- Formació professionalitzadora (amb part teòrica i pràctica). Per a aquesta
formació s’han fet tres cursos de formació en diferents ocupacions:
Curs d’Operacions bàsiques de cuina
Han realitzat la formació, de 300 hores de teoria i 80 hores de practiques, un total de
14 alumnes. El curs té l’objectiu d’especialitzar l’alumne en el sector d’hostaleria com
a auxiliar o ajudant i millorar les seves competències i qualificacions a través de la
formació especialitzada, la motivació de l’alumne i l’aplicació pràctica.
El curs es realitza a l’Aula d’Hostaleria. El fet de comptar amb aquestes instal·lacions i
el currículum que se segueix permet obtenir, a més, el certificat de professionalitat
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mòdul 1. També s’han impartit 10 hores de formació complementària per a l’obtenció
del carnet de manipulador d’aliments.

Curs d’Operacions bàsiques de restaurant i bar
Han realitzat la formació, de 290 hores de teoria i 80 hores de pràctiques, un total d’ 11
alumnes. El curs es realitza a l’Aula d’Hostaleria. Igual que el curs anterior, el fet de
comptar amb aquestes instal·lacions i el currículum que se segueix permet obtenir, a
més, el certificat de professionalitat mòdul 1.
Aquesta formació té com a objectiu general aprendre a assistir en el servei i preparar i
presentar begudes i menjars ràpids, executant i aplicant operacions, tècniques i
normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments i begudes.
També s’han impartit 10 hores de formació complementària per a l’obtenció del carnet
de manipulador d’aliments.

Curs d’Electromecànica de manteniment
Han realitzat la formació, de 330 hores de teoria i 80 hores de pràctiques, un total de
15 alumnes. L’objectiu general és formar a l’alumne en el manteniment de sistemes
industrials que interrelacionen dispositius elèctrics, mecànics i pneumàtics.
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Aquesta formació es porta a terme a la Fundació Eduard Soler (Escola del Treball), i
compleix també amb les normes necessàries per a obtenir el Certificat de
professionalitat (mòdul 1).

Programa “Aturats de Llarga Durada”:
L’objectiu principal del programa és millorar l’ocupabilitat de 60 participants aturats de
llarga durada. Els requisits per participar eren: mínim un any fora del mercat laboral i
inscrits com a demandants de feina al SOC i també no ser beneficiaris de cap
prestació o subsidi. En el programa s’oferia una qualificació professional a partir de
cursos de formació professionalitzadora, la opció d’unes pràctiques no laborals en
empreses del territori amb una durada de 100 hores i per últim un contracte laboral de
sis mesos. L’eix vertebrador del programa és una tutorització als usuaris durant els 15
mesos de durada del programa, des d’on es vol millorar les competències personals i
professionals a partir d’unes tutories individualitzades i grupals.
La fase de formació els permetia escollir entre tres cursos:
Curs d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
Han realitat la formació, de 240 hores, un total de 14 alumnes. Aquest curs s’ha
impartit des de la Unió Intersectorial d’Empresaris del Ripollès i l’objectiu general del
curs era atendre a les persones dependents en l’àmbit sociosanitari, en la institució on
es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip
interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia
personal i les seves relacions amb l’entorn. Aquesta formació permetia obtenir el
Certificat de Professionalitat Nivell 1.
Curs de Repoblacions forestals i tractaments silvícoles.
Han realitzat la formació, de 230 hores, un total de 20 alumnes. Aquest curs s’ha
impartit a l’Escola de Formació Forestal Especialitzada situada al Parc del Castell de
Montesquiu. L’objectiu del curs era formar els alumnes per a la realització de les
activitats necessàries per a la repoblació forestal, la correcció hidrològico-forestal i
l’execució de tractaments silvícoles, així com maneig de tractor. Aquesta formació
permetia obtenir el Certificat de Professionalitat de Nivell 2.
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Curs d’Operacions bàsiques de cuina.
Han realitzat la formació, de 300 hores, un total de 26 alumnes. L’objectiu del curs era
especialitzar l’alumne en el sector d’hostaleria com a auxiliar o ajudant i millorar les
seves competències i qualificacions a través de la formació especialitzada, la
motivació de l’alumne i l’aplicació pràctica. També s’han impartit 10 hores de formació
complementària per a l’obtenció del carnet de manipulador d’aliments.
El curs s’ha dut a terme a l’Aula d’Hostaleria. El fet de comptar amb aquestes
instal·lacions i el currículum que se segueix permetia obtenir, a més, el certificat de
professionalitat mòdul 1. També s’ha impartit les 10 hores de formació complementària
per a l’obtenció del carnet de manipulador d’aliments.
B) Usuaris del Servei d’Orientació, formació i inserció laboral:
Sessions i tallers grupals:
Sessions grupals adreçades a millorar l’ocupabilitat de les persones usuàries
S’han realitzat 15 sessions grupals destinades a 6-8 persones cada una, de diferents
perfils laborals, edats i sexe. A través de les dinàmiques de grup es treballa en la
presa de consciència dels recursos i mancances de la persona.
Tallers de recerca de feina per Internet
S’han realitzat 5 tallers de 12 hores respectivament, i hi ha participat un total de 32
persones. S’han fet de forma grupal, per tal de millorar les seves competències
transversals i que siguin el més autònoms possible en el seu procés de recerca de
feina.
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Taller de Competències personals, automotivació i habilitats de comunicació
S’han fet 2 tallers de 12 hores cadascun. Tallers realitzats per experts externs en
coaching, amb l’objectiu objectiu de donar les eines per desenvolupar les
competències personals necessàries per adaptar-se a l’entorn laboral i treballar i
exercitar habilitats de comunicació per automotivar-se.

Taller d’Economia Domèstica: Com controlar les teves despeses en temps de
crisis? Aquest taller es va realitzar a petició d’algunes de les persones participants en
el programa a causa de la dificultat que tenien a l’hora de gestionar de forma correcta
els ingressos familiars en un moment de crisis. Va tenir una durada de 12 hores i hi
varen participar un total de 5 persones.

Taller d’emprenedoria: De la idea a la realitat. Crea la teva empresa en quatre
senzills passos. Aquest taller ideat per aquells usuaris amb esperit emprenedor, que
tinguessin una idea de negoci. L’objectiu dels taller es basava en donar les 4 primeres
pautes per desenvolupar l’idea, com realitzar un pla de treball, un pla de viabilitat
econòmic, finançament... Va tenir una durada de 12 hores i hi varen participar un total
de 5 persones.

Formació professionalitzadora:
La formació que s’ha realitzat ha estat enfocada a donar l’oportunitat de reconversió a
diferents sectors que encara a la comarca són generadors d’ocupació.

Curs d’Atenció al Visitant i Coneixement de Territori
Amb aquest mòdul formatiu s’ha volgut incidir en els principis bàsics de l’atenció al
client, enfocats directament als sectors hotelers i turístics, aprofundir en les tècniques
de comunicació, persuasió, i recomanacions al client, vinculades en tot procés de
comunicació telefònica i/o personal, identificar, reconèixer i reaccionar correctament
davant de situacions de queixes i reclamacions per part dels clients… Aquest mòdul
formatiu de 63 hores de durada l’han realitzat 11 alumnes.
L’objectiu de la formació és incidir en els principis bàsics de l’atenció al client, enfocats
directament als sectors hotelers i turístics, aprofundir en les tècniques de comunicació,
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persuasió, i recomanacions al client, vinculades en tot el procés de comunicació
telefònica i/o personal, identificar, reconèixer i reaccionar correctament davant de
situacions de queixes i reclamacions per part dels clients, etc.
Els alumnes han realitzat pràctiques no laborals en diferents empreses i entitats que
desenvolupen tasques d’atenció al visitant i gestió turística.

Curs de Perruqueria Estètica i Imatge Personal
El curs ha tingut una durada de 100 hores. La metodologia de la formació en
perruqueria i imatge personal ha estat molt activa, participativa i essencialment
pràctica.
Aquesta formació ha estat especialment pensada pels/les joves que han decidit no
continuar una formació reglada i que es volen incorporar al mercat de treball com a
ajudants en aquest sector, tot i que en la pràctica, tot i prioritzar els alumnes més
joves, també han participar alumnes de més edat però que ja havien estat treballant en
perruqueria.
Aquest curs s’ha cursat des del dia 22 de abril fins al 28 de juny i l’han realitzat un
total de 12 alumnes, amb una durada total de 100 hores.
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Curs d’Elaborats Carnis, Carnisseria i Xarcuteria
Aquest mòdul formatiu de 70 hores de durada ha comptat amb 15 alumnes.
L’estructura del curs està dissenyada amb l’objectiu de formar als/les participants en
l’elaboració d’embotits, arrebossats i cuinats o precuinats que es poden trobar a la
venta en les carnisseries, on cada vegada aquests productes prenen més
protagonisme. Aquest fet suposa un augment de les ofertes laborals demandants de
personals amb experiència en el sector.
S’ha garantit als alumnes els continguts teòrics i pràctics necessaris per:
• Donar a conèixer el procés d’especejament de la matèria prima
• Reconèixer i classificar els productes derivats de la carn.
• Donar les pautes bàsiques per l’elaboració de productes de xarcuteria,
productes carnis frescos i pre-cuinats i cuinats que es troben a la venta en les
carnisseries.

Curs de Manipulador d’Aliments
Han realitzat aquesta formació un total 46 alumnes. S’han realitzat dues accions de 2
hores de durada cadascuna en Manipulació d’Aliments. Una d’elles relacionada amb el
mòdul professional d’Elaborats Carnis, Carnisseria i Xarcuteria i l’altra en manipulació
en general, ja que a la comarca i a les comarques veïnes sorgeixen ofertes laborals de
l’àmbit de l’hostaleria, el comerç fresc i de la indústria alimentària. Tenir aquesta
formació representa una millora de les competències professionals i un aspecte valorat
i exigit per les empreses del sector.

Curs d’Operacions bàsiques de sala: cambrer/a
Hi han participat un total de 13 alumnes. Consta de 100 hores lectives i 50 hores de
pràctiques reals en diferents punts de restauració de la comarca. L’objectiu és formar
els alumnes per tal que puguin assistir en el servei i preparar i presentar begudes i
menjars ràpids, executant i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de
manipulació, preparació i conservació d’aliments i begudes, per poder desenvolupar la
seva activitat professional, com a auxiliar o ajudant, tant en grans com en mitjanes i
petites empreses de restauració, bars i cafeteries.
Paral·lelament al mòdul de cambrer s’ha realitzat un taller De la taula al plat”.
Importància dels productes de KM0 i com incidir a les persones que treballen en
operacions bàsiques de sala per tal de transmetre-ho als client.
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Curs de Manteniment Bàsic
Ha comptat amb la participació de 16 alumnes. Consta de 80 hores de formació
teòrica i pràctica. L'objectiu és capacitar l'alumne/a per al desenvolupament de la
cadena de tasques que suposa el treball de manteniment en general: tasques
d’electricista, pintor, paleta i obtenció de certificats per conduir carretons elevadors i
miniexcavadora. Els participants realitzen les tasques més bàsiques de manteniment
que apareixen habitualment en habitatges, oficines, locals i establiments turístics,
comercials, centres sanitaris... amb la màxima seguretat i eficiència i així donar
resposta a les ofertes laborals del sector.
Objectius específics
• Donar a conèixer les pautes bàsiques en l’ofici de l’electricista
• Donar a conèixer les pautes bàsiques en l’ofici de pintor
• Donar a conèixer les pautes bàsiques en l’ofici del paleta
• Obtenir el certificat de conductor de carretons elevadors i mini-excavadora.

Curs de Tècniques de Vendes
Ha estat la darrera formació professionalitzadora que enguany s’ha realitzat i hi han
participat 8 persones. Arran d’una anàlisi del mercat de treball durant el darrer any a
la comarca del Ripollès, s’havia detectat que un nombre important de les ofertes de
feina publicades feien referència a ocupacions relacionades amb l’àmbit comercial de
les empreses. L’objectiu del curs ha estat formar i qualificar les persones en procés de
recerca de feina que tenien com objectiu professional desenvolupar tasques
comercials a les empreses o en forma freelance. Per això se’ls ha donat eines per:
•
•
•
•

Conèixer el procés comercial i d'atenció al client
Reforçar les habilitats d'orientació al servei i al client
Conèixer i aplicar tècniques de vendes específiques
Definir l'argumentari de vendes

C) Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI):
Enguany han seguit el programa un total de 20 alumnes (13 del Ripollès, 4 de
Cerdanya, 2 d’Osona i 1 de Garrotxa). Els Programes de Qualificació Professional
Inicial (PQPI) s’adrecen las nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament
secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació
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secundària obligatòria (ESO). Han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de
desembre de l’any d’inici del programa.
La finalitat d’aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional
que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l’itinerari formatiu,
especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la
prova d’accés. Els programes també donen l’opció, als joves que ho desitgin, de fer
una formació per tal d’obtenir el títol de graduat/ada en ESO.
En el marc del programa s’han dut a terme les formacions següents:
Pla formatiu d’operacions bàsiques de cuina.
Pla formatiu d’operacions bàsiques de restaurant i bar.

Cadascun dels alumnes ha realitzat 200 hores de pràctiques en empreses,
preferentment socis de l’Associació d’Hostaleria del Ripollès, que alhora és membre de
la junta del Consorci Ripollès Desenvolupament.

CICLES FORMATIUS:
Pel curs 2012-2013 hi han passat un total de 43 alumnes i han iniciat el curs 20132014 50 alumnes (19 del Ripollès, 22 d’Osona, 4 de Cerdanya, 2 de Garrotxa, 1 el
Berguedà i 2 d’altres procedències)
CFGM Cuina 1r curs.....................17 alumnes
CFGM Cuina 2n curs.....................14 alumnes
CFGM Pastisseria i Forneria 1r curs...........12 alumnes
CFGM Pastisseria i Forneria 2n curs.............7 alumnes

Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Gastronomia:
S’imparteix en una durada de dos anys acadèmics, els quals 1.650 hores al centre
educatiu i 350h en pràctiques en empreses del sector.

Cicle Formatiu de Pastisseria, Forneria, Rebosteria i Confiteria:
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S’imparteix amb una durada de dos anys acadèmics, els quals 1.617 hores al centre
educatiu i 383 hores en pràctiques en empreses del sector.

El Cicle Formatiu està dividit per Mòduls formatius i aquests per Unitats Formatives
(UF) per hores. L’alumne pot estudiar tot el cicle complert i obtenir el Títol de Tècnic en
cuina i gastronomia o bé pot escollir aquells mòduls o UF que més l’interessin
aprendre i obtenir un certificat educatiu dels mòduls cursats o UF del món de la salut i
de les associacions.
Els cursos són totalment gratuïts i estan cofinançats pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Ripollès Desenvolupament i l’Associació
d’Hostaleria del Ripollès. Aquesta formació està en consonància amb la línia
estratègica 2 de l’àmbit d’ocupació i qualificació professional del Pla d’acció 2011-2021
del Consorci Ripollès Desenvolupament.

2.1.2- ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
Durant el 2013, el Servei d’Orientació, inserció i formació laboral del Consorci
Ripollès Desenvolupament ha atès un total de 254 persones que estan a l’atur i que
es troben en procés de recerca de feina, de les quals 203 han seguit l’itinerari
d’inserció proposat. Les 51 persones que no han seguit l’itinerari proposat s’han
donat de baixa per decisió pròpia o per decisió de la tècnica tutora. Els motius més
freqüents pels quals s’han donat de baixa els usuaris han estat per canvi de domicili,
per no voler rebre orientació ni formació, per no estar localitzables després de
l’acollida, dificultats en l’idioma o per trobar-se en tractament de salut mental, consum
actiu de tòxics i/o malaltia crònica que dificultaven el seu procés laboral i inserció
immediatament posterior a l’acollida.
Ens fixem, doncs, amb les 203 persones que han completat el seu pas pel dispositiu:
és més elevat el nombre de dones (60,6%) que el d’homes (39,4%). El 80,3% de les
persones ateses són provinents del Baix Ripollès, un 9,35% de la Vall de Ribes, un
9,35 % de la Vall de Camprodon i un 1% de comarques veïnes.
A aquestes persones se’ls ha fet actuacions d’atenció individual (acollida i atenció
personalitzada, acompanyament, tècniques de recerca de feina, millora de
l’autonomia, tutories i seguiments personalitzats, etc.) i actuacions d’atenció grupal
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(sessions grupals, tallers de recerca de feina per Internet i de competències laborals ja
explicats en l’apartat anterior de formació).
El grau d’inserció laboral de les persones participants al programa fins a desembre
ha estat d’un 54,6%. Del total de 203 persones ateses dins del dispositiu, 91 han
trobat feina, 69 dones i 42 homes.
El 71% en sector terciari (hostaleria i restauració, comerç, neteja i geriatria, entre
d’altres) i el 29% en sector secundari (indústria metall i càrnia, entre d’altres).
L’any 2013, 30 persones han realitzat pràctiques no laborals, establint-se un total de
33 convenis de pràctiques no laborals (10 d’atenció al visitant, 3 d’administració, 3
d’auxiliar d’infermeria, 3 d’elaborats carnis, 2 d’estètica, 1 de monitor de
discapacitats/des, 10 de perruqueria i 1 de sistemes d’informació geogràfica).

Pel que fa als programes “Joves per l’Ocupació” i “Aturats de Llarga Durada”,
aquests alternen una primera fase de formació professionalitzadora, (amb una durada
d’entre 2 i 4 mesos), amb una fase de contractació laboral d’un mínim de sis mesos
ininterromputs en empreses del sector.
Les dues fases diferenciades estan vinculades per accions de tutoria, tant a nivell
individual com a nivell grupal, que els participants rebran durant tot el procés. Podem
dir que les accions de tutoria són l’eix vertebrador de l’itinerari personal d’inserció.
Les accions d’orientació laboral que rebran els participants tenen com a objectiu el
recolzament de la persona durant tot el procés, així com l’ajuda per afavorir la seva
inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat. També promoure una actitud proactiva
vers la formació i inserció laboral, fomentant el desenvolupament dels seus recursos i
la millora de les seves competències.
Pel que fa al programa “Joves per l’Ocupació”, el 2013:
- 42 joves han passat pel programa (32 homes i 10 dones).
- S’han establert 33 convenis de pràctiques: 21 d’hostaleria i 12 d’electromecànica.
- Hi ha hagut 19 insercions: 8 contractes de 6 mesos bonificats en el marc del
programa (2 d’hostaleria i 6 d’electromecànica) i 11 contractes temporals per puntes
de feina (9 d’hostaleria i 2 d’electromecànica).
Pel que fa al programa “Aturats de Llarga Durada”, el 2013:
- 20 dels 60 participants han realitzat pràctiques no laborals en empreses del
sector.
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- S’han inserit 42 alumnes (32 dins del programa, amb un contracte de mínim sis
mesos, 10 fora del programa).
- Han abandonat el programa 9 participants.
- Han quedat per inserir 9 participants.
Finalment, pel que fa als alumnes dels Programes de Qualificació Professional
Inicial (PQPI), dels 20 alumnes, 10 han finalitzat el Programa. D’aquests/es 10, 5 van
aprovar les Proves d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Dels 5 alumnes, 3 s’han
matriculat al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina a l’Institut Abat Oliba de Ripoll, 1
s’ha matriculat al Cicle Formatiu d’Esports a l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà i 1 no
començarà cap cicle.
Els/les alumnes del PQPI estan obligats/des a realitzar 200 hores de pràctiques en
empreses. D’aquests/es 10 alumnes van realitzar pràctiques a restaurants i
establiments diversos, bàsicament del Ripollès, però també de la Cerdanya i Osona.

Nota: podeu consultar més detalls a l’apartat El Consorci en xifres
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2- ACCIONS
2.2- SERVEIS A LES EMPRESES I ALS EMPRENEDORS
2.2.1- FORMACIÓ CONTÍNUA, JORNADES I CONFERÈNCIES
Durant el 2013, 282 persones han assistit als cursos i jornades oferts pel Consorci
Ripollès Desenvolupament a professionals i treballadors a través de les diverses àrees
de treball de l’entitat.
En el marc del projecte de dinamització energètica de la comarca Renowa’tt.
Empresa, Energia i Forest, on també participen el Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, l’Associació de propietaris i propietàries de finques rústiques de la Vall de
Camprodon i Gir Eginyeria Agroambiental SL. Iniciativa subvencionada pel SOC i el
Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i
Experimentals, regulat per lOrdre EMO/312/2012, de 8 d’octubre, s’han format 64
persones amb els cursos següents:
Curs de Gestió Forestal Sostenible
Es va fer el 21 de juny de 2013 al Centre de Formació Forestal de Montesquiu i
s’hi van formar 6 treballadors forestals.
Curs en Producció de Biomassa
Es va fer els dies 10 i 11 de juliol i va comptar amb 11 assistents.
Curs de gestió de paisatge, pastures i boscos mitjançant la ramaderia
Es va fer els dies 10, 16, 24 i 31 d’octubre i ha comptat amb 20 participants.

Curs de gestió energètica a l’empresa
Es va fer els dies 14 i 28 d’octubre amb la participació de 9 persones.
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Curs de coaching per empreses forestals
Es va iniciar el 17 de setembre i finalitzarà el 17 de desembre. Hi ha 12
participants.

Cursos de gestió forestal sostenible
Es van fer el març i van comptar amb 6 assistents.

Jornada Normativa sobre venda de proximitat. Els ajuts directes a la nova PAC
2014-2020
Va tenir lloc al Consorci Ripollès Desenvolupament el dia 9 d'abril de 2013. La jornada
ha comptat amb 43 persones assistents inscrites. Unes 30 persones de la comarca
del Ripollès i la resta d'Osona, la Garrotxa, el Berguedà i el Vallès Occidental.
L’objectiu de la jornada va ser explicar als productors el nou decret aprovat el passat
dia 10 de gener de 2013 publicat al DOGC el Decret 24/2013 sobre l’acreditació de la
venda de proximitat de productes agroalimentaris i, per altra banda, la proposta de la
nova Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2014-2020. Hi va haver les
intervencions de la senyora Ester Pisa, responsable de seguiment i prospecció de la
qualitat agroalimentària del DAAM i per altra banda, del senyor José Antonio Solares,
cap del Servei de Coordinació d' Ajuts i registres del DAAM.
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Seminari d’elaboració de nous productes carnis
Va tenir lloc al Consorci Ripollès Desenvolupament del 27 al 29 d’abril amb la
participació de 13 persones. El seminari ha aportat idees i tècniques diferents de
treballar i aprendre a elaborar nous productes. Cal destacar la qualitat professional del
professor, el reconegut Francesc Reina. Mestre Artesà Cansalader- Xarcuter i Mestre
Embotidor.

Seguiment dels 3 alumnes de l’Escola de Pagesia i Activitat Pastoral de
Catalunya que fan les pràctiques en explotacions ramaderes del Ripollès
L’Escola de pagesia i activitat pastoral de Catalunya va néixer amb l’objectiu de formar
una nova generació de pagesos i pageses i està gestionada per l’Associació Rurbans
des del Pallars Sobirà. Hi ha una formació teòrica que dura un mes i una formació
pràctica de quatre mesos en explotacions d’arreu del territori català.
Pel que fa al Ripollès, l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’Àrea
d’agroalimentari del Consorci Ripollès Desenvolupament col·laboren amb l’Escola de
Pastors per tal de coordinar i fer el seguiment d’alumnes que vulguin fer les pràctiques
en explotacions del territori. El passat mes d’abril, van començar les pràctiques dos
alumnes a la comarca del Ripollès: un a l’explotació El Serrat de la Teia de Sant Joan
de les Abadesses i un a l’explotació Can Freixa de Molló. Aquest mes d’octubre ha
començat un tercer alumne a l’explotació la Vila de Llaés de Ripoll.
Per tal de fer el seguiment de les pràctiques, els alumnes han d’omplir un quadern on
han d’anotar les tasques realitzades cada dia i on les persones que realitzen el
seguiment anoten les observacions realitzades en els llocs de les pràctiques i es fa
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una visita mensual a l’explotació ramadera. Al final es fa una valoració amb la qual
s’obté la qualificació d’apte o no apte.
El dimecres 19 de juny, el Consorci va acollir una reunió de seguiment de les
pràctiques dels alumnes de l’Escola de Pagesia i Activitat Pastoral de Catalunya.
Aquestes reunions de seguiment es fan mensualment i recorren el territori on els
alumnes realitzen les pràctiques. En aquestes trobades els alumnes posen en comú la
seva experiència i el seu dia a dia a les explotacions on s'estan formant. També van
aprofitar la jornada per visitar l'explotació El Serrat de la Teia, a Sant Joan de les
Abadesses, per veure com fa les pràctiques un dels alumnes. Aquesta trobada va ser
seguida per un equip del programa 30 minuts de TV3, per un reportatge que es va
emetre el diumenge dia 27 d’octubre sobre el retorn de joves a l'entorn rural.

Jornades de portes obertes per a professionals del sector turístic al Centre
d’Interpretació del Monestir de Ripoll
Varen assistir-hi 38 persones. 12 i 13 març de 2013. Jornades de portes obertes on
es va convocar a tot el sector turístic del Ripollès per donar a conèixer el nou i darrer
equipament inaugurat, el Centre d’interpretació del monestir de Ripoll i donar a
conèixer la nova gestió conjunta del producte turístic Terra de Comtes i Abats, com a
producte dinamitzador del turisme a tota la comarca del Ripollès.
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Jornades de creació de pacs turístics Terra de Comtes i Abats
Abril 2013. Jornades de treball. Primera sessió on han participat 20 persones del
sector turístic dels municipis de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol i
Gombrèn (on es troben els equipaments de Terra de Comtes i Abats).
L’objectiu d’aquestes jornades és la creació de pacs turístics que englobin entrada als
equipaments de Terra de Comtes i Abats, amb àpats a restaurants (sortida d’un dia) i
allotjament (escapades de cap de setmana). Es creen paquets orientats a diversos
públics famílies (visites + activitats), escoles (programa específic que combina cultura,
natura), grups amb motivacions concretes, que s’englobaran en diversos pacs temàtics
“On tot va començar” (tema patriòtic origen nació catalana).
Jornada de Noves experiències en el sector oví
Va tenir lloc a Montesquiu el dia 22 de maig i va comptar amb la presència de 24
persones. L’Àrea d’Agroalimentari del Consorci Ripollès Desenvolupament, juntament
amb el Departament d’Agricultura (DAAM) i l’Escola de Capacitació Agrària de
l’Empordà, va organitzat la jornada tècnica amb l’objectiu de donar a conèixer
experiències que han dut a terme en les pròpies explotacions alumnes que han passat
pels cursos de gestió i maneig per a emprenedors del sector oví organitzats
anteriorment.

La jornada va començar amb un parell de conferències sobre la nova pagesia i el nou
perfil de la gent que s’incorpora i sobre la metodologia en la gestió de dades; es va fer
un balanç sobre la formació dels cursos del sector oví que s’han fet i, tot seguit, la
presentació d’experiències d’alumnes que han passat pels cursos procedents d’Osona,
el Ripollès, el Lluçanès i la Garrotxa. Cal destacar, que com a experiència d’alumnes
emprenedors, hi va haver la senyora Dolors Soy, del Mas Llastanosa de Vallfogona de
Ripollès, que forma part de l’Associació de Pastors del Ripollès.
Jornada Especejament i tallat de les canals de xai. Noves tècniques de cuinar el
xai
Va tenir lloc a Ripoll, el dia 30 de maig i hi van haver 42 inscrits, tant de la comarca
com d’altres zones de Catalunya. L’objectiu d’aquesta jornada va ser ensenyar a
especejar i tallar les canals de xai i cabrit. També es vol promoure el consum i
ensenyar diferents formes i tècniques de cuina per aprofitar-ne totes les parts
Aquesta jornada es va organitzar conjuntament entre el Consorci Ripollès
Desenvolupament, l’Associació de Pastors del Ripollès i el Departament d’Agricultura.
La jornada va tenir lloc al Consorci Ripollès Desenvolupament i a l’Aula d’Hostaleria
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del Ripollès. Cal destacar que el senyor Xavier Gallifa, president del Gremi de
Carnissers i Xarcuters del Barcelona i província, que estava a la jornada com a
assistent, no va dubtar a agafar un ganivet i ensenyar una forma diferent d’aprofitar les
costelles dels xais, la qual cosa va fer que tots els assistents veiessin la necessitat de
formar-se contínuament i aprendre.

Campanya del xai del Ripollès als restaurants de la comarca
Del 30 de maig al 9 de juny, una trentena d’establiments del Ripollès van oferir
menús amb plats elaborats amb carn de xai del Ripollès. La campanya, organitzada
per l’Associació de Pastors del Ripollès amb el suport del Consorci Ripollès
Desenvolupament, va tenir com a objectiu que els dies de la campanya, els
restaurants oferissin plats amb carn de xai del Ripollès i també donar a conèixer la
marca de qualitat que ha creat per poder diferenciar en el mercat la carn de xai i cabrit
pròpia del nostre territori i que es pot comprar a carnisseries i degustar als restaurants
adherits.
Jornada Els Productes Agroalimentaris del Ripollès i la Restauració
Va tenir lloc a Ripoll, el dia 27 de juny i va comptar amb 21 participants. En aquesta
jornada, hi van participar com a ponents, per una banda, restauradors de la comarca
que van parlar del consum de productes del Ripollès i de km0 i d’altra banda, dos
experts que van parlar de l’Slow food, la pagesia i la restauració per enfortir el territori i
dels productes agroalimentaris com a elements clau per a la singularització de les
ofertes turístiques.
També es va aprofitar per fer difusió de la Guia dels productes agroalimentaris del
Ripollès inclosos a la marca de garantia Producte del Ripollès, que ha elaborat el
Consorci Ripollès Desenvolupament, i que es va començar a repartir entre els
productors, restauradors i punts de venda. La guia vol donar a conèixer la riquesa del
teixit productiu de la comarca entorn de la producció agroalimentària i facilitar el
coneixement i el contacte directe entre els productors i els consumidors.
Els restaurants i punts de venda adherits obtenen la guia, un suport i un adhesiu que
posa Aquí Producte del Ripollès, a canvi de consumir com a mínim un dels productes
que surten a la guia, que són els que es comercialitzen sota la marca de garantia de
Producte del Ripollès. L’objectiu és, doncs, fomentar el consum del producte
agroalimentari de la comarca i que productors i restauradors en siguin prescriptors i
disposin d’una eina per donar a conèixer els productes i fomentar-ne el consum.
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S’han editat unes 300 guies confeccionades des de l’Àrea d’Agroalimentari del
Consorci Ripollès Desenvolupament, amb el suport de l’Associació Leader Ripollès
Ges Bisaura, el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Girona. La Guia fa
una descripció dels productes que es comercialitzen sota la marca de garantia
Producte del Ripollès, dels productors que els elaboren i venen (des d’explotacions
fins a establiments) i de les associacions de productors existents: l’Associació de
Ramaders del Ripollès amb membres productors de carn de boví, l’Associació de
Pastors del Ripollès amb membres productors de carn d’oví i cabrum, l’Associació de
Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès amb membres productors de carn de
poltre de muntanya, la Cooperativa Ramadera de Molló i els punts de producció i
venda directa de la Trumfa de la Vall de Camprodon, l’Associació de Carnissers i
Xarcuters del Ripollès amb membres productors d’Embotits i Llangonisseta del
Ripollès i l’Associació de Petits Elaboradors Agroalimentaris del Ripollès, amb
membres productors de Coca del Ripollès i de derivats làctics.
D’altra banda, la guia inclou també una explicació de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès i
de les tres associacions d’hostaleria de la comarca: l’Associació de Professionals
d’Empresaris d’Hostaleria del Ripollès, Cuines de la Vall de Camprodon i Els Fogons
de la Vall de Ribes. Finalment, la guia inclou un últim apartat d’explicació de l’oferta
turística al Ripollès, per lligar turisme i gastronomia amb producte agroalimentari
autòcton.
Curs pràctic de disseny i màrqueting del producte agroalimentari
Va tenir lloc al Consorci Ripollès Desenvolupament els dies 18 i 25 de novembre i hi
van assistir 14 persones procedents de diferents àmbits del món agroalimentari:
ramaders, productors de mel i de làctics, hotelers i turisme rural, carnisseries,
elaboradors de plats cuinats, etc.
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Formacions realitzades per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura:
L’any 2013 s’han realitzat 28 accions formatives:
2 xerrades sobre Ajuts Leader a Torelló (14/01/2013) i a Ripoll (15/01/2013)
1 xerrada sobre emprenedoria a Ripoll (21/01/2013)
1 xerrada al Consell Comarcal d’Osona, Vic (06/03/2013)
1 2a taula de concertació del projecte Odisseu a Ripoll (05/04/2013)
1 jornada tècnica de biomassa forestal a Ribes de Freser (20/04/2013)
1 taller de memòries sostenibles a Ripoll (20/03/2013)
1 visita del conseller del DAAM, Josep Maria Pelegrí, a Ripoll (31/05/2013)
1 visita de la representant de la Comissió Europea, Carmen Calderón a Ripoll
(14/06/2013)
1 presentació del Leader a la nova directora del Parc de Montesquiu (30/08/2013)
1 visita de grups Leader lituans a Ripoll (06/09/2013)
1 curs per a tècnics en gestió energètica a Ripoll (13/09/2013)
1 curs sobre gestió forestal sostenible a Montesquiu (del 23 al 28/09/2013)
1 taller sobre màrqueting i comunicació sostenible a Ripoll (02/10/2013)
1 3a taula de concertació sobre Odisseu a Ripoll (08/10/2013)
1 curs sobre gestió forestal sostenible (del 14 al 19/10/2013)
1 sessió informativa sobre el projecte Gestió Sostenible Rural, cap a la consolidació de
territoris smart (28/10/2013)
1 jornada d’introducció a les Smart Grids rurals (30/10/2013)
1 formació Què cal saber per empendre? a l’Escola Taller de Ripoll (31/10/2013)
1 jornada sobre Viabilitat econòmica i financera per a la petita empresa (a Torelló
4/11/2013 i Ripoll 6/11/2013)
1 Curs de producció de biomassa (6 i 7/11/2013)
2 formacions a Ripoll per al retorn i la inserció de joves a l’entorn rural, en el marc del
projecte Odisseu: Taula Rodona d’Emprenedoria Jove (8/11/2013) i Quin perfil de
joves busquen els empresaris del Ripollès? (10/12/2013)
1 formació sobre Elaborar un pla de viabilitat a Ripoll (11/11/2013)
1 jornada sobre Rehabilitació, sostenibilitat i autosuficiència de les masies a Ripoll
(12/11/2013)
1 jornada sobre Gestió energètica municipal a Barcelona (12/11/2013)
1 xerrada sobre tècniques de venda a la Fundació Eduard Soler de Ripoll (14/11/2013)
1 jornada sobre Eines senzilles i innovadores per a emprendre i millorar la teva
empresa a Montesquiu amb la Fundació CEDRICAT (3/12/2013)

2.2.2. SUPORT A LA CREACIÓ D’EMPRESES
Al llarg del 2013, el personal tècnic del Consorci Ripollès Desenvolupament ha
assessorat un total de 60 emprenedors que volien iniciar el seu projecte
empresarial: 51 del Baix Ripollès, 5 de la Vall de Camprodon, 2 de la Vall de Ribes i 2
de fora de la comarca.
Aquest servei s’ha adreçat a les persones que volen crear la seva empresa o estan en
procés de fer-ho. Per fer-ho, la metodologia de treball es basa en l’assessorament
personalitzat en el procés de desenvolupament de la idea de negoci. S’ha ofert
acompanyament en l’elaboració del pla d’empresa, orientació sobre formes jurídiques i
fiscals i informació sobre els tràmits de constitució i posada en marxa.
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DINAMITZACIÓ D’ESPAIS PER A EMPRENEDORS
Al llarg d’aquest any 2013 s’ha continuat dinamitzant el Centre d’Empreses del
Ripollès, que ofereix diferents tipologies d’espais per a emprenedors i professionals
que volen iniciar el seu projecte empresarial. Així, a dia d’avui, els espais que ofereix el
Consorci Ripollès Desenvolupament són els despatxos i les naus industrials.
El grau d’ocupació dels despatxos és del 80%. En total hi ha quatre empreses
allotjades a les càpsules d’emprenedoria: Artic Sound, Tüv Nord Cualicontrol SAU,
Inter Fred SL i Pam Projectes.
Pel que fa a les naus industrials, el grau d’ocupació és del 50%, essent tres les
empreses ubicades: Artic Sound, Inter Fred SL i Talp Investigacions Geotècniques SL.
El Centre d’Empreses del Ripollès s’integra a la Xarxa Gironina de Vivers d’Empreses
de la Diputació de Girona. El web és www.viversgi.cat
El Centre d’Empreses del Ripollès participa activament en el projecte de cooperació
transfronterer Creamed, Xarxa de Vivers d’Empreses de l’Euroregió Pirineus
Mediterrrània. Les regions participants són Catalunya, Balears, Midi-Pyrénées i
Languedoc-Roussillon. El projecte Creamed pretén respondre a les necessitats
expressades pels principals vivers d’empreses situades a les quatre regions
impulsores d’aquest. La pàgina web del projecte és: www.eurocreamed.eu/.
En el marc d’aquest projecte, l’empresa Talp Investigacions Geotècniques SL, allotjada
al viver, ha participat a la convenció de negocis Biz Euroregió, celebrada a Tolosa de
Llenguadoc els dies 16 i 17 d’abril de 2013. En concret, aquest viverista ha aportat la
seva experiència en un taller titulat “Empresa emergent i primera internacionalització”,
juntament amb altres empreses de l’Euroregió.

El 8 de maig de 2013 s’assisteix a la Sisena Jornada de Treball sobre Vivers
d’Empresa: sistemes d’accés de les empreses al vivers, organitzada per la Diputació
de Barcelona al Centre de Serveis a les Empreses Can Muntanyola de Granollers.
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Finalment, des del Consorci Ripollès Desenvolupament s’ha assistit a la jornada de
presentació dels productes de la xarxa Creamed, dels quals destaca el Manual de
bones pràctiques dels vivers Creamed, en el marc de la tercera edició de la Fira Biz
Barcelona (5 i 6 de juny de 2013).

2.2.3. SUPORT A LES EMPRESES I DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT
PRODUCTIU
Eficiència energètica
Adequació d’una eina de diagnosi energètica i càlcul de petjada de carboni en
empresa turística per tal que operi per qualsevol tipologia d’empresa.
Prospecció del teixit empresarial
La prospecció d'empreses ha de servir per poder detectar les necessitats de les
empreses i informar dels diferents serveis que s'ofereixen des de Ripollès
Desenvolupament. Fins l'any 2012, la prospecció estava lligada al servei
d'intermediació laboral, tot i que, de manera puntual, s'informava dels altres serveis del
Consorci. Des d'aquest any, això s'ha canviat i ha de servir per informar de tota la
carta de serveis a les empreses.
També cal destacar els programes ocupacionals de “Joves per l’Ocupació” i “Aturats
de Llarga” durada que, per la fase d’inserció laboral dels seus participants, el SOC i el
Fons Social Europeu que subvenciona el salari a 25 hores setmanals del treballador
que contractin les empreses abans de 31 d’octubre, amb una durada del contracte
laboral de mínim sis mesos ininterromputs. Per aquesta raó, s'ha orientat la prospecció
empresarial al sector corresponent als cursos de formació impartits per a cadascun
dels programes i així informar de les bonificacions a les que poden optar.
Durant el 2013, s'ha contactat amb 328 empreses, de les quals se n'han
prospectat (visita presencial a l'empresa) 210, les altres 98 s'ha contactat a través
de trucada i/o s'ha enviat informació per correu electrònic.
Per valls, s'ha contactat amb 51 empreses de la Vall de Camprodon, 31 de la Vall de
Ribes, 155 del Baix Ripollès i 84 d'altres comarques (la Cerdanya, 14; Garrotxa, 18;
Osona, 48; i d'altres, 4).
Per sectors, sobretot s'han prospectat empreses dels següents sectors. 52 són
empreses d'indústria manufacturera (bàsicament metall i agroalimentària); 161
d'hostaleria; 31 d'activitat sanitàries i de serveis socials; 27 de comerç a l'engròs i
detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes; 26 empreses d'agricultura,
ramaderia, silvicultura i pesca (bàsicament empreses forestals).
El 86,08% de les empreses són petites o mitjanes empreses, la resta són grans
empreses amb més de 50 treballadors.
Del total de les empreses prospectades, 25 (metall i agroalimentari) exporten a fora
l'Estat espanyol. El continent principal és Europa, seguit d'Àsia i Amèrica del Sud.
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Pel que fa a les empreses del sector de l'hostaleria, totes comenten que des de fa uns
anys veuen reduïdes les temporades d'estiu, si abans tenien feina des de mitjan juny
fins a finals de setembre, en els moments actuals el volum de facturació es concentra
sobretot en el mes d'agost. Per aquest motiu contracten menys persones que en anys
anteriors. Pel que fa als clients, són principalment catalans. El 20% són estrangers i
sobretot d'Europa (països nòrdics, holandesos, alemanys, francesos i anglesos) i
d'Israel.

2.2.4- SUPORT A ENTITATS I ASSOCIACIONS EMPRESARIALS
Durant el 2013 s’han realitzat accions de dinamització, suport tècnic, gestió i altres
tràmits per a 5 entitats i associacions empresarials del Ripollès:
Associació de Ramaders del Ripollès:
S’han convocat 2 reunions per organitzar actuacions promocionals vinculades a fires,
etc. S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la
certificació dels animals sota cadascuna de les marques propietat de l’Associació de
Ramaders del Ripollès: Vedella de Ramaders del Ripollès i Vedella Blanca de
Muntanya de Ramaders del Ripollès.
Per altra banda, s’ha fet el seguiment i control de les marques de qualitat Vedella de
Ramaders del Ripollès i Vedella Blanca de Muntanya de Ramaders del Ripollès,
omplint els certificats de garantia corresponents i fent-los arribar als punts de venda.

Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès:
S’han convocat 4 reunions per organitzar diferents actuacions per promocionar la
marca Embotits Elaborats amb Carn de Porc del Ripollès, entre d’altres i s'ha fet la
certificació per part de l'Entitat de Certificació i Inspecció Girona, S.L. També s’ha fet la
renovació dels càrrecs de la Junta Directiva de l’Associació aquest darrer mes de
setembre.
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S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la creació de la
marca de qualitat i per la participació en fires.
Associació de Petits Elaboradors Agroalimentaris del Ripollès:
S’han convocat 3 reunions amb els membres per organitzar diferents actuacions per
promocionar la Coca del Ripollès i els derivats làctics.

S'han realitzat els tramits necessaris per a la certificació de la marca Llet i derivats
làctics i Coca del Ripollès per part de l'Entitat de Certificació i Inspecció Girona, S.L.
S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la creació de la
marca de qualitat .
Associació de Pastors del Ripollès
S’han convocat 4 reunions al llarg de l’any per organitzar actuacions promocionals
vinculades a fires, i varis. Entre elles, cal destacar l’organització de la jornada
d’Especejament i tallat de les canals de xai. Diferents tècniques de cuinar el xai i de la
Campanya del Xai del Ripollès als restaurants.
S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la certificació
dels animals comercialitzats sota la marca propietat de l’Associació de Pastors del
Ripollès: Oví i Cabrum de l’Associació de Pastors del Ripollès.
També s'han editat 500 flyers de l'Associació de Pastors.

Associació d’Hostaleria del Ripollès
S’han convocat 4 reunions al llarg de l’any per organitzar diferents actuacions per
promocionar l’associació i els seus membres.
S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la realització
de formació específica pels seus membres.
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2- ACCIONS
2.3- SERVEIS AL TERRITORI
2.3.1- PROMOCIÓ DEL TERRITORI
Suport en l’organització del Dijous Llarder a Ripoll
Des del Consorci Ripollès Desenvolupament es va contactar amb les escoles de Ripoll
per informar de les activitats que farien els membres de l'Associació de Carnissers del
Ripollès. Per a l'ocasió es va sacrificar un porc a l'escorxador comarcal. Després, ja a
la sala Eudald Graells, els carnissers el van desfer. A continuació els nens van poder
fer la llangonisseta de manera ben artesanal trinxant la carn magre amb la correcta
proporció de panxeta, sal i pebre, i embotir-ho en un budell.

La ventada va provocar que el taller d'elaboració de llangonisseta es traslladés de la
plaça Sant Eudald a la sala Eudald Graells i també que algunes de les escoles no hi
poguessin participar. Tot i això, la mainada que hi va anar va poder comprovar que el
refrany “Del porc tot s'aprofita” és ben cert. L'activitat, a més, es va convertir en una
classe pràctica de Ciències Naturals: “Van descobrir que desconeixien moltes parts del
porc i, a més, ho van poder comparar amb el seu cos”.

Fira de les 40 Hores de Ripoll 15, 16 i 17 de març
Estand propi del Consorci Ripollès Desenvolupament amb informació de tots els
serveis i material generat des de l’entitat.
Suport a l'Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès i a l'Associació de Petits
Elaboradors Agroalimentaris del Ripollès per l'espai en el marc de la Fira de les 40
Hores de Ripoll
Presentació de la Guia de Productes Agroalimentaris del Ripollès i taula rodona
sobre els Productes del Ripollès, en el marc de la Fira de les 40 Hores de Ripoll, el
diumenge 17 de març de 2013.
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Realització de l’activitat Tastatast per part de l’Associació d’Hostaleria del Ripollès,
juntament amb l’Aula d’Hostaleria i l’Ajuntament de Ripoll, el divendres 15 de març a la
Sala Eudald Graells. Amb la participació de 10 restaurants i 3 establiments de begudes
i amb 4.000 racions preparades.

Participació al Dia Mundial del Turisme a Masarach
L’Associació d’Hostaleria del Ripollès, amb el suport de l’Aula d’Hostaleria, va
participar el dia 30 de setembre al 10è aniversari del Dia Mundial del Turisme al
Castell de Biart, a Masarac (Alt Empordà). Aquest acte anual, que aplega el sector
turístic de les comarques gironines, va ser presidit enguany pel conseller d’Empresa i
Ocupació, Felip Puig.

L’Associació d’Hostaleria del Ripollès, encapçalada pel president, Fran Barroso, va
participar un any més amb els aperitius que porten les diferents entitats que formen la
Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, amb un pastís fet amb carn de
caneló i fruits secs acompanyat de parmentier de patata.
Producte turístic Terra de Comtes i Abats
Terra de Comtes i Abats és un projecte que té per objectiu posar en valor el patrimoni
cultural i natural del Ripollès, una zona estretament vinculada a les arrels de
Catalunya. Terra de Comtes i Abats és un projecte cultural i turístic que impulsa el
Consorci Ripollès Desenvolupament i els Ajuntaments de Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses, Campdevànol i Gombrèn amb l’execució del Pla de Dinamització del
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producte turístic Terra de Comtes i Abats (2008-2012). Els equipaments de Terra de
Comtes i Abats són:
- Centre d’interpretació del Monestir de Ripoll
- Palau de l’Abadia que acull el centre d’interpretació del mite del Comte Arnau a
Sant Joan de les Abadesses
- Centre d’interpretació Montgrony Any 0 (al Santuari de Montgrony- Gombrèn)
- Camí Ral de Campdevànol a Gombrèn
Inauguració del Centre d’Interpretació del Monestir de Ripoll el 8 de març
El Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig, va presidir la
inauguració oficial del nou Centre d’Interpretació del Monestir de Ripoll, ubicat al costat
mateix del Monestir de Santa Maria de Ripoll, un equipament que permet al visitant
descobrir totes les claus del monestir, a través d’una museografia avançada i
interactiva. En aquest nou equipament s’ha traslladat l'Oficina de Turisme de Ripoll,
fins ara ubicada a l'entrada del Museu Etnogràfic de Ripoll. També s’hi ubica la central
de reserves que gestiona i comercialitza la globalitat del producte turístic Terra de
Comtes i Abats.

Gestió, promoció i comercialització del producte turístic Terra de Comtes i Abats
A partir de la inauguració d’aquest equipament que culmina l’execució del equipaments
al territori, s’entra en una nova fase, que és clau, on cal fer una gestió, comercialització
i promoció eficient del producte Terra de Comtes i Abats, entenent-lo com a producte
dinamitzador del turisme a tota la comarca del Ripollès.
Amb el suport del SOC, s’ha contractat els serveis d’una empresa “Transversal,
producció i gestió cultural” a través de la qual es fa una gestió conjunta amb l’àrea de
turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament, a través dels seus tècnics de turisme.
S’està treballant en el model de gestió i promoció que es descriu a continuació:
- Creació de productes orientats als públics definits
- Identificació de públics i definició d'objectius: públic individual (adult català,
familiar català), públic organitzat (directe, patriòtic “On tot va començar”,
religiós, escolar català, a través d’Agència)
- Gestió dels centres d’interpretació Terra de Comtes i Abats.
Creació de 19 paquets turístics de Terra de Comtes i Abats
8 paquets adreçats a públic individual (que inclouen visita i dinar) i 11 paquets
adreçats a grups. Aquí se’n mostren dos exemples. Es comercialitzen a través de la
central de reserves de Terra de Comtes i Abats.
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Creació del programa educatiu per a les escoles
Seguint l’estratègia del pla de comercialització, es treballa en la creació d’un programa
específic adreçat al públic escolar amb activitats adreçades a alumnes de primària,
secundària i batxillerat. S’ha dissenyat 13 propostes d’activitats dins el programa
educatiu, a partir dels diversos espais visitables de Terra de Comtes i Abats: Segles
d’història al monestir de Ripoll, Un dia a la vida dels monjos, Un tomb pels orígens de
Catalunya, Els inicis de la industria catalana, Descobrim els oficis tradicionals, Ripoll,
mil anys enrere, Els grans monestirs, Viatge al monestir de Sant Joan de les
Abadesses, Parlem d’estils, Els tresors de Sant Joan de les Abadesses, El comte
Arnau, un personatge llegendari, El Castell del Comte Arnau; seguint les passes del
mite i Els orígens llegendaris de Catalunya.
Accions de promoció
- Gestió del web www.terradecomtes.cat
- Edició d’un dossier de premsa “Un viatge als orígens de Catalunya”, Terra de
Comtes i Abats
- Presentació “Terra de Comtes i Abats” al SITC a Barcelona- 19 abril
- Assistència al Workshop interclubs ACT a Barcelona- 19 d’abril.
- Suport a la gravació i la coordinació d’un reportatge 30’ de Terra de Comtes i
Abats emès en el programa “Zona Natural” de la Xarxa de televisions locals de
Catalunya
- Edició del fulletó “Centre d’Interpretació del monestir de Ripoll”
- Edició d’un article promocional “Terra de Comtes i Abats” a la revista “Ripollès
Qualitat”
- Edició del flyer global del producte turístic “Terra de Comtes i Abats” en català,
castellà, anglès i francès i enviament de 30 flyers a 435 adreces (empreses
turístiques, oficines de turisme...)
- Edició del fulletó global del producte turístic “Terra de Comtes i Abats” en
català, castellà, anglès i francès
- Disseny i inserció d’un anunci promocional del pack “Els Grans Monestirs” de
Terra de Comtes i Abats al diari Ara. cat
- Participació al workshop Buy Catalunya- 6 juny- organitzat per l’Agència
Catalana de Turisme per vendre els pacs Terra de Comtes i Abats. Entrevistes
amb 15 tour-operadors i/o agents de viatges
- Disseny i producció d’un roll-up promocional Terra de Comtes i Abats.
- Disseny i producció d’un tòtem indicatiu ubicat davant el Centre d’Interpretació
del monestir de Ripoll: Informació i venda d’entrades
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Nova estructuració del web promocional www.terradecomtes.cat amb un format
més comercial per la venda dels pacs Terra de Comtes i Abats
Realització d’un pla de premsa específic i accions de comunicació del XVIII
Cicle de representacions del Mite del Comte Arnau de Sant Joan de les
Abadesses.
Suport a la I Trail Terra de Comtes i Abats: preparació del dossier i
convocatòria de premsa per a la presentació que va tenir lloc el 26 d’octubre a
l’ajuntament de Ripoll.
24 de novembre: Realització de la I Trail Terra de Comtes i Abats amb més de
100 participants.
Preparació de bosses amb material promocional Terra de Comtes i Abats.
Gestió de les peticions de publicitat dels mitjans.

Visita del Director del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona al nou
Centre d’Interpretació del monestir de Ripoll
El director del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, Ramon Ramos, va
ser a Ripoll per conèixer de primera mà el nou equipament del projecte turístic Terra
de Comtes i Abats, el Centre d’Interpretació del Monestir de Ripoll, inaugurat el 8 de
març passat, per tal de donar suport promocional al projecte Terra de Comtes i Abats.
De fet, equipament i projecte que ja es promocionen, sota el paraigua del Patronat, a
diverses fires turístiques.
Concessió d’un Diploma Turístic de Catalunya
La Generalitat de Catalunya, en el marc dels guardons de turisme que convoca
anualment, va concedir un Diploma Turístic de Catalunya al Consorci Ripollès
Desenvolupament per la seva contribució al foment del turisme pel projecte Terra de
Comtes i Abats
Presentació del CI del monestir de Ripoll a la IX Jornada de Patrimoni Cultural La Pedrera a Barcelona
El 23 d’octubre, en el marc de la IX Jornada de Patrimoni Cultural – La Pedrera, que
enguany tenia els centres d’interpretació del patrimoni com a temàtica principal,
Raquel Molina, tècnica de Turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament, va
presentar El Centre d’Interpretació del monestir de Ripoll en el marc del Pla de
Dinamització del producte turístic Terra de Comtes i Abats; projecte i gestió. A la
jornada hi va haver al voltant de 100 assistents, professionals i gestors culturals i va
comptar amb la presència de Marta Lacambra, directora general de la Fundació
Catalunya-La Pedrera i Joan Pluma, director general de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya.
ITINERANNIA, xarxa de senders Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà:
La xarxa de senders Itinerànnia està implantada a les comarques del Ripollès, la
Garrotxa i l’Alt Empordà des de l’any 2008. Aquest projecte de cooperació entre les
tres comarques va néixer amb l’objectiu de desestacionalitzar el turisme i captar nous
mercats potencials. El projecte està impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès,
Consell Comarcal de la Garrotxa, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i les tres entitats
de promoció turística d’aquests territoris: Consorci Ripollès Desenvolupament, Turisme
Garrotxa i Alt Empordà Turisme.
Es van marcar i senyalitzar més de 2.500 quilòmetres de senders recuperant els antics
camins que s’utilitzaven per anar d’un poble a l’altre. Al llarg d’aquests anys a més de
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promocionar aquest recurs per al turisme de proximitat s’ha treballat intensament per
promocionar-lo en mercats europeus.
L’increment de productes de senderisme en catàlegs d’operadors europeus que
transcorren per camins d’Itinerànnia ha estat notable, dels 36 productes que es
comercialitzaven a finals de l’any 2008 s’ha passat a 63 a finals de 2012. Si a més
també es tenen en compte altres productes de cicloturisme, turisme eqüestre i
activitats esportives els productes detectats són 134. Els 5 països europeus que
operen a la zona: França, Alemanya, Regne Unit, Holanda i Bèlgica
75% increment en la presència a catàlegs des de 2008. La xarxa de senders no
només és utilitzada per aquests clients europeus, el turisme de proximitat, el català i
espanyol, encara que ha disminuït en els darrers anys continua visitant aquestes
comarques.
El nombre de demandes d’informació sobre senderisme que es recullen en els punts
d’informació de les tres comarques, entre un 25 i un 30% de demandes estan
relacionades amb el senderisme. Hem pogut fer una estimació que durant l’any 2012,
han utilitzat la xarxa de senders unes 41.000 persones, entre les 3 comarques.

Accions de promoció
- APP- Creació d’un aplicatiu per mòbils de la xarxa de senders Itinerannia.
Per donar a conèixer els itineraris i punts d'interès, s’està realitzant un APP a mida
vinculada al routing de la xarxa de senders Itinerànnia: Gooltracking. Els usuaris
podran consultar tota la informació introduïda al Gooltracking: itineraris, serveis
turístics, patrimoni, serveis emergències través de la nostra pròpia APP corporativa,
estarà disponible en IOS a l'Appstore i en Android a Google Play.
- Realització d’un estudi de la possible ampliació de la xarxa de senders cap al territori
francès, per tal de poder optar a la sol·licitud de projectes de cooperació
transfronterera.
- Reunió amb Pays Mediterranee per preparar una possible cooperació per la propera
convocatòria europea Interreg- Data reunió: 30 d’abril a Ceret.
- Viatge benchmarking: Àustria: segmentació de productes.
- Realització de 11 propostes de productes per diferents agències de viatges sobre els
quals es fa seguiment per ser comercialitzats
- Famtrips: Nature Presstrip (mercat anglès). Workshop: Buy Catalunya. Presstrips:
Revista Wandern Suïssa, entrevista Programa la tarda i Xarxa de comunicació local.
- Fam-trip/workshop Itinerànnia: durant el mes d’octubre 2012, a través d’una
subvenció del SOC, es va portar a terme un famtrip/workshop amb 10 tour-operadors/
agents de viatge i/o incomings del territori.
- Fires especialitzades: participació a la fira Fiets en Wandelbeurs amb l’Agència
Catalana de Senderisme
- Atenció a grups de coneixement i ponències: ponències a la Universitat de Girona i
grups de coneixement: Grup Urdaibai i Turisme rural comunitari.
- Suport a la creació de paquets turístics Natura-Cultura lligant els productes Terra de
Comtes i Abats i Itinerànnia. S’han creat un total de 7 productes turístics.
Avaluació del producte
Estudi de satisfacció d’usuaris a través d’una enquesta a www.itinerannia.net amb
l’obtenció de 57 respostes. Es mantindrà fins a arribar a 250 mínim
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Estudi de nous productes turístics: portfoli de productes segmentats: el senderisme no
és l´únic motiu del viatge, per aquest motiu es treballa en la segmentació segons
gustos de consumidors. Nombre de segments establerts: 21. Propostes de productes:
37.
Resultats web del 2013
Gestió, actualització i dinamització del web www.itinerannia.net amb 31.346 visites
(gener a desembre) amb 129.633 pàgines vistes i 3.55 minuts de mitjana de durada
de la visita. Aquestes dades suposen un increment del 32% respecte l’any anterior.
Les pàgines més consultades són visites als itineraris creats (les propostes de rutes
realitzades per la xarxa de senders gràcies al suport del SOC) fet que representa un
total del 40% de les visites.
Dinamització de la pàgina de Facebook amb propostes de rutes setmanals, amb 670
seguidors.

Centre BTT del Ripollès:
El Consorci Ripollès Desenvolupament és l’ens gestor del Centre BTT del Ripollès,
amb 21 rutes que passen per 15 municipis del Ripollès amb un total de 477kms. El
punt d’acolliment del Centre BTT del Ripollès, es troba a l’alberg Rural la Ruta del
Ferro a Sant Joan de les Abadesses, i l’ajuntament n’és el titular.

El Centre BTT del Ripollès forma part de la xarxa Centres BTT Catalunya que es
promociona a través de l’Agència Catalana de Turisme. Arran del conveni que CRD té
signat amb cadascun dels 15 ajuntaments del Ripollès, l’Àrea de turisme és
l’encarregada de dinamitzar el Centre BTT a través d’accions de promoció i
manteniment de les rutes. Durant el 2013, les accions dutes a terme han estat les
següents:
Manteniment
- Concurs negociat per al manteniment de les rutes del Centre BTT adjudicat a Guies
Nord-Sud que han recorregut i resenyalitzat la totalitat de les 21 rutes BTT del
Ripollès. Readaptació i millora d’alguns traçats de les rutes.
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- Digitalització de les rutes i actualització de dades de les 21 rutes: desnivells, kms i
temps estimat per fer la ruta.
Promoció
-Nou canal de wikiloc Centre BTT Ripollès.
-Nou canal web wap Centre BTT Ripollès.
-Enviament de material Centre BTT Ripollès a l’ACT (Agència Catalana de Turisme)
que han repartit en les fires especialitzades Happy Bike Days, Festibike i Roc d’Azur;
en proves BTT com la Transpyr , en viatges de premsa especialitzada i en les fires de
turisme actiu-natura Fiets & Wandelbeurs a Amsterdam (Holanda) i el Tour Natur a
Alemanya.
-Promoció del Centre BTT Ripollès a totes les fires on Ripollès Desenvolupament ha
participat amb mostrador propi i/o en estands del Patronat turisme Girona i/o Agència
Catalana de Turisme.
-Fira 40 hores de Ripoll.
-Mercat del Ram de Vic.
-Saló internacional del Turisme a Barcelona.
-Diagonal Mar a Barcelona.
-Illa Diagonal a Barcelona.
-Festival internacional de cinema de muntanya i aventura de Torelló.
-Dinamització de les rutes Centre BTT Ripollès a través del facebook elripolles.com
( 622 seguidors)
- 30 d’octubre- Reunió xarxa Centres BTT Catalunya al Velòdrom d’Horta a Barcelona.
El CRD juntament amb Guies Nord-Sud van assistir a la reunió anual com a gestors
del Centre BTT del Ripollès, un dels 16 Centres BTT que hi ha a Catalunya convocats
a la reunió.
Participació en Fires de Turisme:
Participació a la fira “FIETS EN WANDELBEURS” d’Amsterdam. Febrer
Fira especialitzada en senderisme i cicloturisme i referent a nivell europeu. En aquesta
fira s’ha fet especial èmfasi i promoció de la xarxa de senders Itinerannia.
La participació en mostrador ha estat sota el paraigua de ACT i el Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineu de Girona i l’associació catalana d’empreses de senderisme.
Participació al Mercat del Ram de Vic del 22 al 24 de març
L'estand promocional estava ubicat a la Rambla del Carme, juntament amb la resta de
comarques de la província de Girona i sota el paraigües del Patronat de Turisme de
Girona, fet que, donava una imatge conjunta del territori i de marca turística.
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S’ha fet molta difusió del producte turístic Terra de Comtes i Abats i, com a gran
novetat, s’ha donat a conèixer el nou Centre d’Interpretació del Monestir de Ripoll,
inaugurat el 8 de març passat. El conjunt del producte Turístic Terra de Comtes i Abats
ha tingut molt bona acollida i acceptació durant el Mercat. Es calcula que han passat
per l’estand uns 400 visitants.
Participació al Saló Internacional del Turisme (SITC) a Barcelona
Durant els dies que ha durat el Saló, del 19 al 21 d’abril, el Ripollès ha estat present en
del mostrador del Pirineu de Girona compartint la promoció amb les comarques
pirinenques: Ripollès, Cerdanya, Garrotxa i Alt Empordà, sota el paraigües del
Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.

l en el marc del Saló es va presentar el projecte Terra de Comtes. En concret, el
divendres a la tarda, es va fer una presentació a l’estand de l’Agència Catalana de
Turisme (ACT).
Participació al Benchmark de senderisme i cicloturisme al Tirol (Àustria) en el
marc del projecte Itinerànnia
Del 28 al 31 de maig la coordinadora del projecte Itinerànnia del Ripollès, la Garrotxa i
l’Alt Empordà i 15 participants més (3 dels quals empresaris del Ripollès) van participar
al benchmark de senderisme i cicloturisme al Tirol austríac organitzat pel Patronat de
Turisme de Girona en el marc del club actiu-natura.
L’objectiu va ser poder conèixer casos de bones pràctiques en regions similars a les
comarques gironines i les estratègies de màrqueting que utilitza l’associació
Wanderhotels de la regió tirolesa de Leutasch Valley que poden ajudar a millorar la
promoció i comercialització del senderisme i cicloturisme en el marc del projecte
Itinerànnia.
El Ripollès al centre comercial Diagonal Mar (Barcelona)
Del 6 al 18 de maig, l’Agència Catalana de Turisme va disposar d’un espai circular
d’uns 300m2 en aquest centre. La promoció del Ripollès es va centrar a difondre les
ofertes de les vacances en família i el turisme familiar, estades a la costa i a l’interior
amb activitats de natura i aventura així com itineraris culturals. El Ripollès també hi va
participar amb 2 tallers adreçats al públic familiar: Taller Scriptorium i Fem un ramat.
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El Ripollès es promociona a la Festa dels Súpers
El 19 i 20 d’octubre el Ripollès també va ser present a la multitudinària Festa dels
Súpers, que va tenir lloc a Barcelona, en concret, a l’estand que el Patronat de
Turisme Costa Brava Pirineu de Girona va situar a l’esplanada de davant del Palau
Sant Jordi, a l’Anella Olímpica de Montjuïc. Un total de 600 nens i nenes, d’entre 3 a
12 anys, van participar als tallers que el dissabte hi van portar l’Scriptorium i el Museu
Etnogràfic de Ripoll: un taller de l’Scriptorium, on van fer punts de llibre, al matí i un
taller dels Pastors i Oficis, on van fer xais amb llana d’ovella ripollesa, a la tarda.

El Ripollès al centre comercial Illa Diagonal (Barcelona)
Acció promocional organitzada des de l’ACT (Agència Catalana de Turisme), de l’11
al 16 de novembre, on es promocionen les ofertes de turisme rural i d’interior. L’Espai
consta d’un mostrador per província, on queden representades totes les marques
turístiques. L’atenció al mostrador es va coordinar entre els tècnics de les comarques
gironines i va ser concretament el 12 de novembre que el Ripollès va atendre
presencialment el mostrador per on varen passar al voltant d’un centenar de persones.
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El mateix dia a la tarda es varen realitzar dos tallers d’animació adreçats als nens i
organitzats pel Museu Etnogràfic de Ripoll, concretament els tallers de “Fem un xai” i
el de l’Scriptorium. Aquests tallers es varen realitzar durant 2 hores a la sortida de
l’escola i van comptar amb la participació de 20 nens/es.
El Ripollès al Festival Internacional de Cinema de Muntanya i aventura de Torelló
El Festival de Torelló és un certamen internacional de tipus competitiu per a
documentals de temàtica de muntanya i natura sigui en el vessant esportiu o cultural
adreçat a professionals. Amb 30 edicions celebrades fins ara és únic a l’Estat i el quart
més antic del món en el seu gènere. Des del Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura, en col·laboració amb l’organització del Festival de Cinema de Muntanya de
Torelló i l’àrea de promoció econòmica de Torelló, varen convidar la comarca del
Ripollès per promocionar el turisme de natura dins l’espai demostratiu d’activitats de
muntanya.

El Ripollès va ser present en una de les 10 carpes el dia 16 de novembre i va donar a
conèixer els actius turístics de la comarca, sobretot els actius naturals de la zona. La
major part de consultes varen ser rutes per fer senderisme, i es va donar informació
de la xarxa de senders ITINERANNIA, Ripollès-Garrotxa-Alt Empordà, tant de les
propostes de rutes ja dissenyades com de la possibilitat de “crear la teva ruta” a
través del gooltracking que es troba a wwww.itinerannia.net.
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Assistència i representació del Ripollès en diverses jornades i presentacions:
Presentació del Pla Estratègic i del Pla de Màrqueting de Turisme de Catalunya
Es va portar a terme el 9 de setembre de 2013 a l’Auditori Josep Irla de la Seu de la
Generalitat de Catalunya a Girona. Va anar a càrrec del senyor Joan Abad, subdirector
General d’Ordenació Turística i del senyor Patrick Torrent, subdirector de l’Agència
Catalana del Turisme.
Pacte Global per al Pirineu 2022, participació a la taula de treball sectorial El
Pirineu a poc a poc; El senderisme motor d’una economia difusa
Va tenir lloc el 12 de setembre. Hi ha un compromís per part de la Generalitat de
redissenyar la política de muntanya, inclosa la llei d’alta muntanya i els seus
instruments, i de col·laborar activament en els treballs de la candidatura dels Jocs
Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineu 2022 (o 2026). Des de l’àrea de turisme del
Consorci Ripollès Desenvolupament s’ha participat en aquesta taula de treball
vinculada al senderisme, on varem poder aportar la nostra visió, experiència i també
inquietuds vinculades a la xarxa de senders Itinerannia.
Assistència al Dia Mundial del Turisme a Barcelona
La Generalitat es va sumar a la celebració del Dia Mundial del Turisme amb una
jornada que va tenir lloc a Barcelona el 26 de setembre. Al matí, el Gran Teatre del
Liceu va acollir una sessió professional per analitzar la importància cabdal que el
turisme té en altres sectors de l'economia.
Presentació del llibre El Pirineu Mediterrani a Puigcerdà
Assistència en representació del Ripollès a la presentació del llibre, El Pirineu
Mediterrani, que va tenir lloc el 4 de novembre a Puigcerdà.
Assistència al curs “La publicitat a Internet aplicada al sector turístic”
La formació es va fer el dia 4 de desembre, en el marc del programa de formació 360
graus que organitza pel Patronat de Turisme de Girona adreçat a professionals del
turisme per millorar la capacitació i l’aplicació dels coneixements al desenvolupament
del turisme al Ripollès
Assistència a la presentació del Pla d’accions 2014 del PTCPG
Va tenir lloc el dia 5 de desembre. El Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de
Girona hi va presentar les accions de màrqueting i promoció, desenvolupament online, suport a les destinacions, calendari de fires, accions promocionals, publicitat,
viatges de premsa i de familiarització, entre d’altres

Actualització de l’agenda d’activitats turístiques del Ripollès, promoció dels
esdeveniments i edició o suport en l’edició de material:
Es fa un recull de l’agenda d’activitats turístiques dels 19 municipis del Ripollès i
s’introdueix tota la informació / els links a la web.
Es fa difusió dels esdeveniments a través de xarxes socials, del Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineu de Girona, del Panxing Pirineus...
Suport a la campanya promocional El Fricandó Matiner RAC 105 de les estacions
d’esquí del Pirineu de Girona organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu
de Girona.
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Suport a la gravació i la coordinació d’un reportatge 30’ de Terra de Comtes i Abats
emès en el programa “Zona Natural” de la xarxa de televisions locals de Catalunya
Recull d’activitats del Ripollès per APP MUNIP, una aplicació per Iphone i Android que
consisteix en un cercador de festes i tradicions que permet cercar tota la informació
dels municipis de Catalunya: activitats (fires, festes majors, mercats, activitats
culturals, esportives, tradicions populars…); on menjar; on dormir; què fer (rutes, llocs
d’interès, visites museus, centres d’interpretació..); productes típics del territori i
informació del municipi. La informació es pot filtrar per dia, per província, per comarca,
per municipi i per tipus d’activitat. És una aplicació multiidioma adreçada als turistes i
als visitants de segona residència que ja es troben al territori.
Inclusió de les empreses del Ripollès que ofereixen activitats a la neu en el nou fulletó
de neu 2013-2014 editat per Marca Pirineus, sota el paraigua de l’Agència Catalana de
Turisme. A part de les estacions d’esquí, també hi han volgut incloure les empreses de
les comarques pirinenques que ofereixen activitats de neu (raquetes, sortides guiades,
múixing, etc...). El Consorci Ripollès Desenvolupament, ens que tenen com a referent
en turisme al territori, i ha enviat la informació següent:
Llistat d’empreses que tenim al Ripollès que fan activitats a la neu que van des de
sortides en raquetes de neu, gimcana blanca, construcció iglús, activitats corporatives
a la neu, esquí alpí, esquí de muntanya, surf de neu, alpinisme (ascensions, crestes,
canals i escalada en gel), excursions a cims i rutes. Aquestes 5 empreses del Ripollès
són: Tornasol Aventura & Events (Ripoll), OXINEU, guies de muntanya escola d'esquí
(Ribes de Freser), Basaroca Aventura (Toses), Guies NordSud (Camprodon) i Pirineu
Actiu! (Ribes de Freser).
Suport en l’edició de 2 fulletons que edita la Marca Pirineus (genèric i senderisme). La
Marca Pirineus està treballant amb l’edició de 2 nous fulletons. Un fulletó genèric de la
destinació i un de senderisme, tal com es va decidir a l’última taula de tècnics de les
11 comarques dels Pirineus, on és present l’àrea de turisme del Consorci Ripollès
Desenvolupament. Al fulletó es posaran dues activitats/propostes de cadascuna de les
comarques. En el cas del Ripollès, hem enviat la descripció de dues activitats,
contacte, fotografia. Pel fulletó genèric, Terra de Comtes i Abats i Pedala pel Ripollès,
cicloturisme a la Ruta del Ferro i del carbó i circuits amb BTT. Pel fulletó de
senderisme, proposta de 2 rutes per la xarxa de senders Itinerannia: per Campelles i
Ribes de Freser sota la mirada del Taga i Beget i Rocabruna per camins de
contrabandistes.
Suport en l’edició de la nova guia que edita Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Des
de l’any 2012, FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) gestiona les dues
estacions d’esquí del Ripollès, Vall de Núria i Vallter2000. Des de FGC, han creat un
comissió Assessora del Ripollès, on s’acorden un seguit d’accions, sempre tenint en
compte el territori i aposant pel seu desenvolupament a l’entorn de les estacions.
Enguany una de les accions que s’està treballant és l’edició d’un nova guia que edita
FGC i que inclou tots els productes turístics que gestiona el Grup de Turisme i
Muntanya de FGC, Les estacions d’Espot, Port Ainé, el Tren del Ciment, el Tren dels
Llacs... Aquesta guia també inclou un apartat de descripció de cadascuna de les
comarques on trobem productes vinculats a FGC. Per aquest motiu, des de FGC han
contactat amb el Consorci Ripollès Desenvolupament, ens que tenen com a referent
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en turisme al territori, i s’ha preparat i enviat la següent informació, text descriptiu i
fotografies de la comarca del Ripollès que serà inclosa en la nova guia FGC.
Suport a l’edició d’un article promocional Terra de Comtes i Abats a la revista “Ripollès
qualitat”
Actualització i dinamització del portal www.elripolles.com i xarxes socials:
. Actualització de continguts del portal turístic del Ripollès www.elripolles.com
(593.164 visites el 2013)
· Dinamizació del facebook amb 633 seguidors
. Dinamització del Twitter amb 596 seguidors
· Wikiloc: tracks dels itineraris BTT (4.402 consultes i 207 descàrregues)
· Youtube: audiovisuals promocionals del Ripollès: 4 vídeos – 8.478 visualitzacions

Suport i acompanyament en viatges professionals:
Fam-Trips (viatges tour-operadors), press-trips (viatges periodistes), Workshops
(taules de treball), blogtrips (viatges periodistes especialitzats en turisme a Internet):
-Participació al workshop Interclubs dels membres dels clubs de l’agència catalana de
turisme en el marc del SITC a Barcelona. 19 d’abril 2013
- Participació al Buy Catalunya 2013, que va tenir lloc el 6 de juny. És el workshop més
important del sector turístic a Catalunya, enguany es va celebrar a la Seu d’Urgell El
Buy Catalunya és la jornada comercial on els empresaris catalans tenen l'oportunitat
de vendre el seu producte a touroperadors de tot el món.
- El 26 de juliol, participació al presstrip amb el periodista alemany Manuel Mayer, que
treballa per l’agència de comunicació Deutsche Presse, a través del Patronat de
Turisme de Girona per fer un reportatge sobre la identitat catalana i el llegat jueu. Ha
realitzat una visita guiada al monestir de Ripoll i al centre d’interpretació del monestir
de Ripoll amb la vinculació que té Ripoll amb l’orígen a la nació catalana. A continuació
va visitar el museu Etnogràfic de Ripoll, molt rellevant en els fets històrics i el regidor
de cultura de l’ajuntament de Ripoll li va explicar els actes culturals s’han organitzat a
Ripoll com a la Capital de la Cultura Catalana 2013.
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2.3.2. ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS
En matèria energètica:
Al llarg del primer quadrimestre de 2013 s’han completat les anàlisis de facturació
energètica d’11 dels 19 ajuntaments de la comarca, en concret: Campdevànol,
Campelles, Ogassa, Sant Pau de Segúries, Ripoll, Ribes de Freser, Vallfogona de
Ripollès, Setcases, Llanars, Molló i Sant Joan de les Abadesses.
Alhora, s’ha iniciat el suport en la redacció de Plans d’Acció per l’Energia Sostenible
dels ajuntaments de Ripoll, Campdevànol, Ogassa i Ribes de Freser.

En matèria d’orientació, inserció i formació:
Durant el primer quadrimestre de 2013, es dóna continuïtat a l’atenció individualitzada
a les persones en situació d’atur de forma descentralitzada per tot el territori del
Ripollès. Així, els municipis on es realitza l’atenció individualitzada són: Ripoll,
Campdevànol, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon.
Cal tenir en compte que la comarca del Ripollès no disposa de molta afluència de
transports públics i molts dels usuaris que s’atenen no disposen dels mitjans per
desplaçar-se i es troben en una situació econòmica força precària.
D’aquesta manera, l’atenció individualitzada a les persones en situació d’atur es fa al
Centre Cívic la Confiança de Campdevànol; als ajuntaments de Sant Joan de les
Abadesses i Ribes de Freser; a la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i a les
dependències del Consorci Ripollès Desenvolupament a Ripoll.

- 46 -

Memòria anual 2013

2.3.3. REDACCIÓ D’INFORMES SOCIOECONÒMICS D’ABAST MUNICIPAL
I COMARCAL
Durant el 2013 s’ha continuat treballant en la redacció i actualització d’informes
socioeconòmics per tal de conèixer la realitat de l’entorn i poder traçar les actuacions
més idònies per donar resposta a les diferents necessitats:
- Actualització i redacció dels informes d’estat de comptabilitat energètica a 11
ajuntaments de la comarca.
- Actualització de la diagnosi socioeconòmica del Ripollès en data setembre 2013, en
el marc del projecte “Treball a les 7 comarques” al Ripollès. La diagnosi
socioeconòmica del Ripollès cal entendre-la com la síntesi d’informació i procés
d’interpretació dels principals indicadors socioeconòmics del territori amb l’objectiu de
proporcionar informació de base útil per a la presa de decisions en l’àmbit del
desenvolupament econòmic local.
- Butlletí de l’Observatori del Mercat de treball del Ripollès corresponent a l’abril de
2013. El Butlletí, amb una periodicitat trimestral, és un document que recull de forma
sintètica les principals dades referents a l’evolució del mercat de treball de la comarca,
especialment les referents a l’atur i la contractació laboral.
- Butlletí de l’Observatori del Mercat de Treball del Ripollès corresponent al mes de
juny de 2013.
- Concepció i redacció del projecte de dinamització comarcal “Treball a les 7
comarques” 2013-2014 al Ripollès. Es tracta d’un projecte d’intervenció comarcal que
incideix en tres grans línies de treball: millora de l’ocupabilitat de les persones en
situació d’atur; reforçar la cooperació entre actors i entitats del territori, i donar suport
al teixit productiu del Ripollès.

2.3.4- ACCIONS DE COOPERACIÓ TERRITORIAL
El treball en equip i la cooperació en xarxa són els eixos principals per desenvolupar
amb èxit el els diferents Serveis del Consorci Ripollès Desenvolupament. Per això
s’està treballant cooperativament tant en el dia a dia del Consorci com en el
desenvolupament d’accions i projectes concrets:
Coordinació interna entre àrees del Consorci:
La coordinació comença amb el propi equip de cada àrea de treball. Un exemple és la
reunió setmanal dels tècnics del Servei d’orientació i inserció laboral per distribuir les
tasques de l’equip, fer el seguiment i desenvolupament dels dispositius, de determinats
casos i de les ofertes laborals, per coordinar la formació i les pràctiques laborals i per
avaluar el compliment dels objectius i els terminis.
Alhora, cal parlar també de la coordinació entre àrees, com la d’inserció laboral amb
l’Aula d’Hostaleria del Ripollès (gestió de pràctiques laborals, derivació de persones
usuàries, gestió d’ofertes en l’àmbit de l’hostaleria, coordinació formativa), amb l’Àrea
d’empresa i emprenedors (acompanyament i assessorament), amb l’Associació Leader
o amb les àrees turístiques o d’agroalimentari (gestió d’ofertes de feina relacionades
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amb l’àmbit turístic i agroalimentari i prospecció de manera conjunta els establiments
turístics de la comarca per tal de promocionar el servei i la seva oferta laboral).
Coordinació amb altres agents del territori:
Pel que fa al Servei d’orientació i inserció laboral s’ha treballat en xarxa amb:
•
•

•
•

•
•

L’Oficina de Treball de Ripoll: derivació de persones, coordinació per ofertes de
treball...
El Consorci de Benestar Social del Ripollès: amb treballadores socials, amb el
Servei d’Acollida i Immigració, amb el Servei d’Informació i Assessorament de
la Dona... sobretot per seguiment d’usuaris que perceben la renda mínima
d’inserció (RMI).
El Consell Comarcal del Ripollès: amb el Servei de Joventut.
Amb ajuntaments implicats en el projecte “Treball a les 7 comarques”:
Coordinació entre els/les tècnics/ques dels ajuntaments i els representats
polítics de Ripoll, Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses , Ribes de Freser
i de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i les tècniques del Servei
d’Orientació i Inserció laboral del Consorci per citar persones usuàries,
formació, etc.
Centre de Salut Mental del Ripollès i el Centre de Atenció i seguiment a les
Drogodependències.
Participació activa en les Taules d’Inserció del Ripollès. En aquestes taules es
convoquen totes aquelles entitats locals i comarcals tant públiques com
privades que tinguin com a objectiu la incorporació en el món laboral dels
usuaris dels seus serveis. Posem en comú quines accions s’estan realitzant
(formació, serveis d’orientació,...) i quines es poden plantejar per millorar les
possibilitats de trobar feina a la comarca.

L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
Al llarg del 2013, el Consorci Ripollès Desenvolupament ha realitzat diverses accions
en coordinació amb l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, amb seu al CRD.
Bàsicament accions formatives en l’àmbit agroalimentari (a través de les jornades
PATT), en l’àmbit de formació, inserció i retorn dels joves en l’entorn rural (programa
ODISSEU, en què també hi ha hagut coordinació amb el Consell Comarcal del
Ripollès), o en l’àmbit d’empresa i emprenedoria.
Coordinació tècnica per al lideratge turístic del Consorci
Reunions tècniques amb els tècnics de turisme de la comarca del Ripollès
Reunions itinerants per diferents indrets d'interès turístic del Ripollès, amb un doble
objectiu: fer la reunió per coordinar i desenvolupar accions promocionals conjuntes i
de creació de producte turístic al Ripollès i visitar diversos equipaments i recursos
turístics del territori, esdevenint-ne així prescriptors dels mateixos. Dates reunions: 25
abril al Consorci Ripollès Desenvolupament ( Ripoll)
Reunions tècniques amb les 8 comarques gironines i el Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineu de Girona
Reunions itinerants en el territori gironí que tenen com a objectiu la coordinació i el
desenvolupament d’accions promocionals conjuntes seguint les directrius del pla
d’accions del Patronat de Turisme de Girona 2013. Dates reunions: 8 de març a
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Blanes ( La Selva), 24 de maig a La Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), 4 de
novembre a Puigcerdà (Cerdanya) i presentació del llibre El Pirineu Mediterrani editat
pel Patronat Turisme Girona i 13 desembre a Olot (Garrotxa)
Reunions tècniques amb la marca PIRINEUS
La Marca Pirineus, és una marca turística creada per l’Agència Catalana de Turisme i
té l’objectiu de promocionar i crear producte turístic als Pirineus de Catalunya. La
marca Pirineus integra 11 comarques, que van des del Cap de Creus fins a la Val
d’Aran. Dates reunions: 17 de desembre a Berga (Berguedà)
Coordinació de les reunions de gestió de Terra de Comtes i Abats
Reunions periòdiques amb els diversos agents implicats en la gestió del producte
Terra de Comtes i Abats:
-Gerència i coordinació de l’empresa “Transversal, producció i gestió cultural”*
-Ajuntament de Ripoll
-Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
-Consorci Ripollès Desenvolupament
17 gener, 5 de febrer, 13 febrer, 27 de febrer, 27 de març i 24 d’abril, 5 juny, 24 juliol,
29 octubre i 27 de novembre
* Entre la coordinadora de l’empresa Transversal i la tècnica de turisme del Consorci
Ripollès Desenvolupament s’estableix la gestió conjunta amb comunicació permanent
per a l’execució i presa de decisions en referència a dinamització del producte.
- 2 de desembre- Acció de benchmarking amb la visita al Mon San Benet (Manresa)
amb l’equip tècnic del projecte Terra de Comtes i Abats, ja que l’empresa Transversal
amb qui es gestiona el projecte són també els gestors i impulsors del Mon San Benet
que compta amb més de 100.000 visitants anuals.

Reunions i suport a l’ajuntament de Ripoll a la Candidatura de “La Portada del
Monestir de Ripoll” com un Patrimoni Mundial a la Unesco- 16 i 17 d’octubre
L’Ajuntament de Ripoll ha iniciat els tràmits necessaris per a abordar la presentació de
la candidatura “La Portada del Monestir de Ripoll” com un Patrimoni Mundial a la
Unesco, que en el termini més immediat significa la redacció d’un document per a la
Unesco, que ha de servir per incloure la candidatura en la Llista Indicativa.
Des del Consorci Ripollès Desenvolupament es dóna suport, fent un traspàs de
documentació, d’informació dels atractius, recursos i productes turístics que s’estan
gestionant al Ripollès que han de complementar el document necessari per entrar a la
llista indicativa. Aquest projecte està liderat per Carme Polo, que ha dirigit amb èxit
dues altres candidatures catalanes: “Les esglésies romàniques de la Vall de Boí”, que
va ser proclamades Patrimoni Mundial l’any 2000 i “La Patum de Berga” que és un
Patrimoni Immaterial des de l’any 2005.
Col·laboració entre agents públics i privats per a la creació de l’itinerari turísticcultural Walking Pyrenees Experience
6 empreses turístiques del Ripollès, Alberg Ruta del Ferro, CEA Alt Ter, Casa Rudes,
La Mitjavila i la Trobada Hotel, van presentar el nou producte cultural i turístic, el
Walking Pyrenees, que consisteix en un itinerari permanent d’uns 25 quilòmetres ideat
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especialment per a turistes i senderistes que combina natura, cultura, gastronomia i
història, que té el seu inici a Sant Joan de les Abadesses: el Walking Pyrenees.
Neix doncs un nou producte cultural i turístic, fruit de la col·laboració entre el sector
públic -Consorci Ripollès Desenvolupament, Ajuntament de Ripoll, Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses i Ogassa- i 6 empreses del sector privat, que s’han trobat arrel
d’unes jornades formació de creació de paquets turístics, impulsades pel Consorci
Ripollès Desenvolupament i que varen tenir lloc durant els mesos de maig/juny 2012.
Reunions comitè pilotatge per la gestió i dinamització del la xarxa de senders
Itinerannia, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà
Reunions per desenvolupar el pla d’accions Itinerannia 2013 per promocionar, i
dinamitzar el projecte; creació de producte, mapes, blogs, enquestes, xarxes socials,
APP, presstrips, fires... entre d’altres, i seguiment de les tasques de manteniment dels
senders a cada comarca: 21 gener a Ripoll, 5 de març a Figueres, 30 d’abril a Ceret:
Reunió comitè pilotatge Itinerannia i Pays Pyrenées-Mediterranée per treballar per a
un possible projecte de cooperació europea Interreg; 5 de juliol a Ripoll i 29 de
novembre a Olot.
Creació d’una central de reserves per a la gestió i comercialització de Terra de
Comtes i Abats
A través de la contractació de l’empresa Transversal, producció i gestió cultural, es
crea una central de reserves amb l’objectiu de comercialitzar les visites i els paquets
turístics que s’engloben dins el producte turístic Terra de Comtes i Abats.
La central de reserves es troba ubicada en el mateix Centre d’Interpretació del
Monestir de Ripoll. La central pretén esdevenir l’eina de venta i comercialització dels
productes turístics del Ripollès, esdevenint un nou motor de dinamització econòmica i
turística del Ripollès.
Presentació del CRD en la Comissió Assessora del Ripollès de FGC
Des de l’any 2012, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya gestiona les estacions
d’esquí de Vallter2000 i Vall de Núria. Per aquest motiu i per aproximar-se als agents
del territori i seguint s’ha creat la comissió assessora del Ripollès, que pretén reunir les
veus i les opinions al voltant de les estacions de muntanya de la comarca.
Encàrrec de la gestió (funcions de gerència) del Consorci de Turisme de la Vall
de Ribes al Consorci Ripollès Desenvolupament
El dia 18 d’octubre de 2012 es va constituir formalment el Consorci de Turisme de la
Vall de Ribes, amb la voluntat de reordenar la política i la promoció turística de la Vall
de Ribes. Un nou ens públic format per ajuntaments i associacions sense ànim de
lucre que representen els diferents sectors econòmics de la Vall de Ribes. L’objectiu
principal d’aquest Consorci és millorar la qualitat de vida de la població, incrementar el
creixement econòmic i el desenvolupament turístic de la vall, sempre d’una manera
sostenible. El nou consorci pretén continuar amb la dinamització del turisme de la vall
de Ribes que fins ara realitzava el Patronat de Turisme de la Vall de Ribes, però també
es vol donar suport a totes aquelles entitats que directament o indirectament viuen i
treballen pel sector terciari. Es vol aconseguir la integració de totes les associacions
possibles del territori, a fi d’activar-les en els seus recursos i activitats, i així generar
una contraprestació per tal que tothom formi part d’aquest projecte comú.
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Tenint en compte però la necessitat, per part del Consorci de Turisme de la Vall de
Ribes, de disposar d’una gerència per garantir l’eficiència de la gestió i les tasques
executives d’aquest nou consorci es demana assumir-ne la gerència i la gestió al
Consorci Ripollès Desenvolupament, que assumeix aquestes tasques a través d’una
tècnica de l’àrea de turisme. D’aquesta manera, durant el període del juliol a desembre
2013, les tasques realitzades en gestió del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes,
han estat les següents:
-

Inauguració d’una nova Oficina de Turisme de la Vall de Ribes, seu del CT de
la Vall de Ribes, en un nou emplaçament, als afores de Ribes de Freser.

-

Establiment de nous mecanismes de participació i relació amb els socis que
conformen el CT Vall de Ribes. Informar-los de totes les accions que s’han anat
treballant i demanant opinió, per tal que el soci tingui un paper important dins
del consorci i hi participi.

-

Disseny i implementació de la imatge corporativa del Consorci. El Consorci Vall
de Ribes no disposava d’imatge corporativa, de logotip i s’ha buscat un disseny
que defineix la Vall de Ribes, basat en les seves muntanyes i rius. Un logotip
consensuat entre tots els socis i que ja està completament implementat.

-

Disseny i edició d’un fulletó genèric de la Vall de Ribes, fins aleshores
inexistent. Fulletó de doble cara, en una cara un mapa de la Vall i en l’altra
informació bàsica de les activitats, pobles i atractius de la Vall, que es pot
ampliar consultant la web www.vallderibes.cat. Es tracta d’un fulletó en dos
formats pràctics, en bloc per donar a les oficines de turisme o plegat per poder
tenir-lo en el mostrador dels establiments turístics.

-

Reestructuració i actualització de la pàgina web www.vallderibes.cat S’ha
treballat per fer-la més atractiva i funcional per al visitant, per tal que esdevingui
un portal cabdal per al coneixement de la Vall de Ribes. A més s’ha ampliat i
reordenat el contingut. La gestió del web anirà millorant dia a dia, fins que sigui
una eina indispensable per poder conèixer la Vall de Ribes.

-

Creació d’una catàleg de serveis per tal d’establir els beneficis que obté el soci
tot pagant la quota anual pel fet de pertànyer al Consorci de Turisme de la Vall
de Ribes. El soci ha de conèixer quins avantatges té respecte als que no són
socis i saber les funcions del Consorci.

-

Gestió diària del mailing referent al Consorci Vall de Ribes.
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-

Resposta als dubtes dels socis en temes referents al Consorci Vall d Ribes.

-

Visites setmanals a l’Oficina de Turisme de la Vall de Ribes, per tal de fer un
seguiment i control de la responsable de l’Oficina de Turisme de la Vall de
Ribes i el funcionament de l’oficina en sí.

El Consorci Ripollès Desenvolupament participa en la iniciativa sobre el
Corredor de la C-17, Eix territorial de desenvolupament econòmic
L’anomenat Corredor de la C-17 té com a principal objectiu impulsar les bases de
col·laboració entre els diversos agents del territori al voltant de la carretera C-17,
apostant per la seva indústria com a valor imprescindible i treballant per desenvolupar
els projectes clau indispensables per tal que el corredor de la C-17 esdevingui un eix
de promoció econòmica conjunta que permeti potenciar l’ocupació en el seu àmbit.
La Declaració de la C-17, va ser presentada el passat 27 de novembre de 2013 pels
respectius càrrecs institucionals dels municipis anteriorment citats al Centre de Serveis
a les Empreses Can Muntanyola de Granollers. A la jornada tècnica hi van participar
entitats locals i actors del Ripollès, com l’Ajuntament de Ripoll, la Unió Intersectorial
d’Empresaris del Ripollès (UIER) i el mateix Consorci Ripollès Desenvolupament. Es
va posar de manifest la necessitat de desenvolupar la col·laboració público-privada,
mitjançant la promoció econòmica entre empreses i territori. Així, amb la intenció
d’enfortir aquest àmbit territorial, es van definir tres estratègies clau: projectes
d’estratègia territorial, projectes d’estratègica econòmica i l’estratègia de la marca C17.

Viatge d’intercanvi d’experiències al País Basc
El viatge d’intercanvi al País Basc, que va tenir lloc els dies 9, 10 i 11 de desembre, ha
servit per conèixer experiències que poden ajudar en el procés transitori del Consorci
Ripollès Desenvolupament cap a una agència de desenvolupament comarcal.

Hi van participar membres de la Junta del Consorci Ripollès Desenvolupament i
personal tècnic de l’entitat. L’objectiu va ser conèixer in situ les experiències de les
agències de desenvolupament comarcal que funcionen al País Basc, així com
projectes vinculats a la producció local d’aliments, com l’associació de criadors de porc
en llibertat Txerrizaleok, la comercialitzadora de producte local Lurnan i l’associació de
productors locals Kixkurre, a Zaldibia, o l’escorxador de Zubillaga, a Oñati. Pel que fa a
les agències, s’han visitat les agències de desenvolupament comarcal Goieki (a
Ordizia, a la comarca de Goierri), Leartibai (a Markina-Xemein, a la comarca LeaArtibai) i Debegesa (a Eibar, a la comarca de Debabarrena).
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2- ACCIONS
2.4- ACCIONS COMUNICATIVES
Durant el 2013 s’han assolit els objectius fixats en matèria de Comunicació del
Consorci Ripollès Desenvolupament.
La funció principal de la tècnica de Comunicació durant aquest any ha estat
implementar un Servei de Comunicació propi de l’entitat que vertebri la metodologia i
l’estratègia a seguir en aquest matèria, bàsicament en tres línies de treball: la
comunicació externa, la comunicació interna i la comunicació 2.0. També s’han exercit
tasques en l’àmbit del protocol i les relacions institucionals.
Durant aquest any i amb un terç de jornada de dedicació, s’ha continuat aplicant
l’estratègia comunicativa iniciada el 2012, centralitzant la comunicació, tant interna
com externa, del Consorci, dotant-la de nous i millors instruments, fent tasques de
community manager i vetllant per la imatge corporativa, l’àmbit publicitari, el protocol i
les relacions institucionals de l’entitat.
Cal dir que durant aquest període la tècnica de Comunicació ha donat suport en la
difusió de l’activitat de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, amb seu al Consorci
Ripollès Desenvolupament. La tasca duta a terme amb aquesta entitat es comptabilitza
en els resultats que s’exposen a continuació.
1. Potenciació i definició de la comunicació externa:
•

Definició i aplicació d’unes noves plantilles de nota i convocatòria de premsa.

•

Realització de 104 accions comunicatives: 67 notes de premsa i 14
convocatòries de premsa i 23 accions via web o correu electrònic.

•

Realització del recull de premsa de tot allò difós. Al llarg del 2013, sense tenir
en compte els mitjans audiovisuals (ràdio i televisió), hem comptabilitzat 227
impactes informatius en forma de notícies publicades en premsa escrita en
paper i en línia, bàsicament mitjans d’abast local, comarcal i provincial, com
ElRipollès.info, ElRipollèsDigital.com, el setmanari El Ripollès, el bisetmanari El
9 Nou, el Diari de Girona i El Punt-Avui. Això dóna una mitjana de 4,3
aparicions setmanals als mitjans de comunicació de l’àmbit territorial on actua
el Consorci.

•

Atenció directa de peticions informatives dels mitjans de comunicació.

•

Redacció de les pàgines publicitàries del Consorci Ripollès Desenvolupament i
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura de la revista RQ (Ripollès Qualitat)
editada el Juliol de 2013 per Comunicacions del Ripollès S.A.

•

Realització i difusió de 3 memòries d’activitat: la Memòria d’Activitat del
Consorci del 2012, la Memòria d’Activitat del Consorci del primer
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quadrimestre de 2013 (gener - abril 2013) i la Memòria d’Activitat del
Consorci de gener a octubre de 2013.
•

Suport a la redacció de la Memòria de Sostenibilitat de l’Aula d’Hostaleria
del Ripollès 2012 (curs 2011-2012).

•

Actualització del contingut del principal instrument difusor de l’activitat del
Consorci, la pàgina web www.ripollesdesenvolupament.com, i creació de nous
apartats i continguts, com per exemple, els apartats d’Observatori, Borsa de
Treball, Energia i Biomassa, Pla d’Acció i memòries d’activitat. Preparació
d’una nova pàgina web a desenvolupar al llarg de 2014.

Pantalla d’inici del web actualitzat (a dalt) i pantalla d’inici del nou web en preparació (a sota)
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•

Des del 29 de gener de 2013, comptem amb una anàlisi del web a través del
Google Analytics per poder avaluar visites, procedència i continguts més vistos,
entre d’altres.
Resultats des del 29 de gener al 31 de desembre de 2013:
o

9.930 visites: 5.684 (42,7%) visitants únics i la resta (57,3%) són
visitants recurrents. Una xifra, aquesta última, que ha anat en augment.
De gener a juny, el percentatge de visitants recurrents era del 39%, fet
que demostra que ha crescut el número d’usuaris que torna
periòdicament a consultar contingut del web.
En comparació amb l’anterior període analitzat, les visites han
augmentat exponencialment: de 4.056 visites de gener a juny a 5.874
de juliol a desembre. El mateix passa agafant aleatòriament dos mesos
de principis d’any i comparant-los amb dos mesos de finals d’any, quan
s’ha pogut dinamitzar més la pàgina: de 1.471 visites els mesos de
febrer i març a 2.554 visites els mesos de novembre i desembre.

o

29.457 pàgines vistes (22.696 vistes úniques)

o

15 continguts més visitats durant aquest període*:
. Pàgina d’inici (7.113 visites)
. Borsa de Treball (3.700)
. Oferta Pública d’Ocupació (1.467)
. Formació (1.157)
. El Consorci (1.057)
. Servei d’Orientació i Inserció Laboral Promociona’t (994)
. Aula d’Hostaleria (799)
. Perfil del contractant (626)
. Notícia “Nova data del taller per aprendre a analitzar operacions
d’inversió” (575)
. Turisme (547)
. Empresa i emprenedors (545)
. Contacte (509)
. Sector agroalimentari (381)
. Servei assessorament a l’emprenedor i creació d’empreses
(320)
. Borsa si ets empresari (313)
*Cal tenir en compte que algun d’aquests apartats s’ha creat al llarg
d’aquest període.

•

Enviament de 3 butlletins electrònics trimestrals amb els enllaços a les notícies
generades i altres apartats interès de la pàgina web del Consorci: gener-març,
abril-juny, juliol-setembre.

•

Creació d’un nou butlletí electrònic mensual a partir del mes d’octubre de 2013
amb el nom de CRD INFORMA, que engloba temes d’actualitat i d’informació
dels diversos serveis que ofereixen el Consorci Ripollès Desenvolupament,
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i el Consorci d’Espais d’Interès
Natural del Ripollès. Enviament de 3 números del nou butlletí a uns 300
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destinataris, entre els quals ajuntaments, alcaldes i alcaldesses, centres
escolars, treballadors/es, junta i assemblea del CRD i del Leader, així com
diferents entitats de la comarca. Un butlletí que cada àrea també reenvia als
seus usuaris, siguin les empreses de la comarca, siguin els usuaris de l’Aula
d’Hostaleria del Ripollès.
•

Organització, invitacions, protocol i relacions institucionals dels actes
d’inauguració de les noves instal·lacions de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès (22
de febrer de 2013), del nou Centre d’Interpretació del Monestir de Ripoll del
projecte Terra de Comtes i Abats (8 de març de 2013) i de la visita del conseller
d’Agricultura Josep Maria Pelegrí a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura
(31 de maig de 2013).

•

Assessorament i seguiment de l’elaboració de la Carta de Serveis del Consorci
Ripollès Desenvolupament.

2. Potenciació i definició de la comunicació interna:
•

Centralització del recull de premsa a disposició des les diferents àrees de
treball del Consorci.

•

Realització de reunions de coordinació amb tècnics del Consorci per definir les
polítiques comunicatives a seguir per a cada projecte, acte o activitat concreta
de les diferents àrees.

•

Actualització de les informacions del Tauler d’Anuncis presencial del Consorci
Ripollès Desenvolupament i de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès.

•

Enviament de correus informatius puntuals als treballadors del Consorci, així
com als membres, socis, de les Juntes del Consorci Ripollès Desenvolupament
i del Leader.

•

Enviament a treballadors, Junta i ajuntaments del Ripollès de 3 butlletins
electrònics trimestrals amb els enllaços a les notícies generades i altres
apartats interès de la pàgina web del Consorci, així com 3 números del nou
butlletí CRD Informa, que al mateix temps s’imprimeix per posar algunes
còpies a disposició dels usuaris que vénen presencialment al Consorci Ripollès
Desenvolupament i a l’Aula d’Hostaleria del Ripollès.

•

Preparació d’una proposta de treball a seguir en l’àmbit de la creació de la
marca, la imatge, el discurs i la comunicació corporativa de la futura agència de
desenvolupament territorial amb què es vol convertir el Consorci Ripollès
Desenvolupament de cara al 2014.

3. Definició i implantació d’una comunicació 2.0:
•

Introducció, des del 23 d’abril de 2013, a les xarxes socials Twitter
i
Facebook
(https://twitter.com/CRDesenv)
(https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament), com un pas més en la
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comunicació més directa amb l’usuari sobre l’activitat, els projectes i els
resultats del Consorci. Amb enllaç directe des de la pàgina web del Consorci.
•

Durant aquest període i fins a 31 de desembre de 2013, 195 visites al web del
Consorci han vingut via Facebook i 251 via Twitter.

•

Pel que fa al Facebook, de 23 d’abril a 31 de desembre 2013, s’han aconseguit
134 seguidors i s’han realitzat més de 300 posts. Els més vistos han
aconseguit entre 200 i 400 visualitzacions (número de persones úniques que
han vist el post):
o Post Ja us podeu inscriure (gratuïtament) a la jornada tècnica Noves
experiències en el sector oví del 14 de juny de 2013: 401 vistes
o Post Ja s’ha començat a repartir la Guia de Productes agroalimentaris
del Ripollès del 5 de juliol de 2013: 350 vistes
o Post L’empresa TALP Investigacions Geotècniques porta la seva
experiència en exportació en una jornada a França del 24 d’abril de
2013: 316 vistes
o Post Curs d’Unió de Pagesos sobre Internet i xarxes socials del 2 de
setembre de 2013: 308 visites.
o Post L’Associació Leader va fer un taller per aprendre a fer memòries
de sostenibilitat del 22 de maig de 2013: 279 vistes
o Posts sobre menús setmanals del Servei de Menjador de l’Aula
d’Hostaleria del Ripollès: fins a 264 vistes (el 14 de maig de 2013)

Pàgina del Facebook del Consorci Ripollès Desenvolupament
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Compte del Twitter del Consorci Ripollès Desenvolupament

•

Pel que fa al Twitter, de 23 d’abril a 20 de gener de 2014 (data de realització
d’aquest informe), es compta amb 207 seguidors. S’han fet 174 piulades,
hem rebut 55 mencions i 111 repiulades/tuits marcats com a favorits.

•

Revisió de comptes i pàgines obertes a xarxes socials per part de productes i
projectes concrets del Consorci i eliminació del perfil de l’Aula d’Hostaleria del
Ripollès per incorporar-lo sota el paraigua del Consorci.

•

Adquisició de competències en Community Management (curs al Col·legi de
Periodistes de Girona els dies 19 i 26 de novembre de 2013) per tal de poder
millorar les xarxes socials ja existents i planificar noves xarxes socials de cara
al 2014.
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3- EL CONSORCI EN XIFRES
COMPARATIVA 2012-2013:
PERSONES ATESES AL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
Durant el 2013, s’han atès 325 persones. D’aquestes 325 persones, 163 són homes i
162 dones.
PERSONES ATESES*
Home
Dona
TOTAL

2012
191
165
356

PERSONES ATESES

2013
163
162
325

Dona
Home

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats
de llarga durada, Joves per l’ocupació,
PQPI

162
165

163

2012

191
2013

Per àmbit territorial, el 76,78% són del Baix Ripollès, seguit amb el 9,29% de persones
de la Vall de Ribes. La Vall de Camprodon el 2012 es van atendre 52 usuaris, enguany
aquesta xifra ha disminuït a 31.
PERSONES ATESES PER ÀMBIT TERRITORAL
2012
2013
Baix Ripollès
250
70,22% 253
76,78%
Vall de Camprodon
52
14,61% 31
8,98%
Vall de Ribes
34
9,55% 27
9,29%
Fora de la comarca
20
5,62% 14
4,95%
TOTAL
356
100,00% 325
100,00%
*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga durada, Joves per l’ocupació,
PQPI

PERSONES ATESES PER ÀMBIT TERRITORIAL

Fora de la comarca
Vall de Ribes
Vall de Camprodon

14
20
27
34
31

52
253
250

Baix Ripollès

2012

2013

Les persones ateses són majoritàriament de Ripoll (148 de 325), seguides de
Campdevànol (56). El 2012, no s’atenia ningú de Gombrèn ni de Queralbs, i enguany
se n’han atès 3 de Gombrèn i 1 de Queralbs. En els casos de Sant Joan de les
Abadesses i Camprodon ha disminuït el nombre de persones ateses.
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PERSONES ATESES PER MUNICIPI
2012
49
1
30
0
2
6
2
2
2
0
26
138
50
6
1
2
8
7
20

Campdevànol
Campelles
Camprodon
Gombrèn
Les Llosses
Llanars
Molló
Pardines
Planoles
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
Sant Pau de Segúries
Toses
Vallfogona de Ripollès
Vilallonga de Ter
La Cerdanya
Osona
Altres
TOTAL

352

2013
56
0
18
3
2
5
1
1
3
1
21
148
40
6
1
4
1
4
8
2
325

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga durada, Joves per
l’ocupació, PQPI

PERSONES ATESES PER MUNICIPI

10

Osona
4

La Cerdanya
Vilallonga de Ter
Vallf ogona de Ripollès
Toses

2

20

7
8

4
2
1
1
7
6

Sant Pau de Segúries

37

Sant Joan de les Abadesses

50

Ripoll

138
23
26

Ribes de Freser
Queralbs
Planoles
Pardines
Molló
Llanars
Les Llosses
Gombrèn

1
0
4
2
1
2
1
2
3
6
2
2
4
0
18

Camprodon
Campelles
Campdevànol

30

0
1
49

2012

56

2013
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A diferència del 2012, s’han incorporat quatre classificacions diferents de col·lectius
(aturats de llarga durada, dones amb baixa qualificació, persones en tractament de
salut mental i persones nouvingudes). Aquesta nova classificació fa que el col·lectiu
“Majors de 45 anys” hagi passat de 82 persones a 35. El mateix passa amb el
col·lectiu “Immigrants” i “Joves amb especials dificultats”. La resta de col·lectius han
mantingut la xifra.
TIPUS DE COL·LECTIUS
2012 2013
115
66
81
0
0
9
8
23
64
35
64
56
82
35
19
12

Altres
Aturats de llarga durada
Dependència
Discapacitats
Dones amb baixa qualificació
Immigrants
Joves amb especials dificultats
Majors de 45 anys
Persones en risc d'exclusió social
Persones en situació de violència de
gènere
Persones en tractament de salut mental
Persones nouvingudes
TOTAL

3

4
3
2
325

356

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga durada, Joves per
l’ocupació, PQPI

PERSONES ATESES PER COL·LECTIUS

Persones nouvingudes

2
3

Persones en tractament de salut mental

34

Persones en situació de violència de gènere

12

Persones en risc d'exclusió social

19
35

Majors de 45 anys

82
56

Joves amb especials dif icultats
35

Immigrants

64
64

23

Dones amb baixa qualif icació
8
9

Discapacitats
Dependència 0
0

81

Aturats de llarga durada
66

Altres

2012

2013
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Pel que fa al Dispositiu d’orientació i inserció laboral del Treball a les 7 comarques, s’hi
ha de sumar l’atenció de 51 persones que, si bé han estat ateses en un primer
moment, no han acabat seguint l’itinerari d’inserció proposat per decisió pròpia o per
decisió de la tècnica tutora.
Persones ateses no entrades al dispositiu o donades de baixa:
27

Persones ateses
Dones
24
Homes
27
Total
51

24

Dones

Homes

Procedència de les persones ateses no entrades al dispositiu o donades de baixa:
Altres comarques
Vilallonga de Ter
Vallfogona de Ripollès
Sant Pau de Segúries
Sant Joan de les Abadesses
Ripoll
Ribes de Freser
Ogassa
Camprodon
Campelles
Campdevànol

Procedència
Campdevànol
Campelles
Camprodon
Ogassa
Ribes de Freser
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
Sant Pau de Segúries
Vallfogona de Ripollès
Vilallonga de Ter
Altres comarques
Total

3
1
1
1
5
25
3
1
7
1
3

3
1
7
1
3
25
5
1
1
1
3
51
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PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN ELS CURSOS FORMATIUS (programes
ocupacionals i cicles formatius*)
* No es comptabilitzen les 282 persones que han participat en formació contínua
(explicada a l’apartat 2.2.1 de la memòria)
Durant el 2012, van passar pel Consorci Ripollès Desenvolupament 94 persones que
van realitzar formació professionalitzadora. El 2013, n’hi han passat 336. El 75.63%
d’alumnes que han participat en la formació prové del Baix Ripollès.
ALUMNES FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA PER ÀMBITS
TERRITORIALS
2012
2013
Baix Ripollès
67
71,28% 218
64,88 %
Vall de Camprodon
14
14,89%
29
8,63 %
Vall de Ribes
13
13,83%
21
6,25 %
Altres
0
0,00%
68
20,23 %
TOTAL
94
100,00% 336
100,00%
*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga durada, Joves per l’ocupació, PQPI,
CFGM

ALUMNES FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA PER ÀMBITS TERRITORIALS

68

Altres 0
Vall de Ribes

Vall de Camprodon

Baix Ripollès

21
13
29
14
218

67

2012

2013

Per poblacions, 96 persones són de Ripoll, 13 de fora de la comarca, 31 de
Campdevànol. Sant Joan de les Abadesses ha passat de 4 a 20 alumnes.
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ALUMNES PER POBLACIÓ
2012
23
8
0
3
0
14
37
4
1
0
3
1
0
94

Campdevànol
Camprodon
Gombrèn
Llanars
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses
Sant Pau de Segúries
Toses
Vallfogona de Ripollès
Vilallonga de Ter
Altres
TOTAL

2013
43
16
3
6
1
17
120
24
5
1
2
1
67
336

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga durada, Joves per l’ocupació, PQPI,
CFGM

ALUMNES PER POBLACIÓ
138

68

46
37
28
23

2012
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0 1

3 3

1 1

0

Altres

5

Vilallonga de Ter

Sant Joan de les
Abadesses
2013

1

Vallfogona de
Ripollès

4

2

Ripoll

0

Ribes de Freser

3

Queralbs

3

Llanars

Gombrèn

Camprodon

Campdevànol

0

6

Toses

14

8

18

Sant Pau de
Segúries

17
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GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LES PRÀCTIQUES NO LABORALS
Pel que fa a les pràctiques, s’han realitzat 95 convenis de pràctiques no laborals, la
majoria lligats a la formació professionalitzadora impartida al Consorci Ripollès
Desenvolupament.
TIPOLOGIA DE LES PRÀCTIQUES*
2012 2013
Administració
3
Atenció al client
1
Atenció al Visitant
10
Atenció sociosanitària en ins.
socials
1
Auxiliar comptable
1
Auxiliar de laboratori
1
Auxiliar de veterinària
1
Auxiliar d'infermeria
3
Elaborats carnis
3
Electromecànica de manteniment
12
Estètica

2

Forner/a

1

Monitor/a

6

Operacions bàsiques de cuina

14

Oper. bàsiques de restaurant i bar
Monitor/a discapacitats

1

Peixater/a

1

Perruqueria
Rep. forestals i tractaments
silvícoles

2

10
14

Sistemes d' informació geogràfica
TOTAL

16
19

1
28

95

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga durada,
Joves per l’ocupació, PQPI
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TIPOLOGIA DE LES PRÀCTIQUES

Sistemes d' inform ació geogràfica

1
14

Rep. forestals i tractaments silvícoles
Perruqueria
Peixater/a

10

2
1

19

Oper. bàsiques de restaurant i bar
Operacions bàsiques de cuina

14

Monitor/a

1

Forner/a

1

6

2

Estètica

12

Electromecànica de manteniment
Elaborats carnis

3

Auxiliar d'infermeria

3

Auxiliar de veterinària

1

Auxiliar de laboratori

1

Auxiliar comptable

1
1

Atenció sociosanitària en ins. socials

10

Atenció al Visitant
Atenció al client

16

1
3

Administració

2012

2013

El Baix Ripollès ha acollit 59 alumnes de pràctiques no laborals (62,10%), seguit de la
Vall de Camprodon amb 17 alumnes (17,89%). A la Vall de Ribes s’ha acollit 9
alumnes (9.47%).
PRÀCTIQUES PER ÀMBIT TERRITORIAL*

Baix Ripollès

2012
20
71,43%

2013
59 62,10 %

Vall de Camprodon

1

3,57%

17

17,89 %

Vall de Ribes

1

3,57%

9

9,47 %

Fora de la comarca

6

21,43%

10

10,52 %

28

100,00%

95

100,00%

TOTAL

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga durada, Joves per l’ocupació,
PQPI. Les dades de l’any 2012 són només del Dispositiu Treball a les 7 comarques
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PRÀCTIQUES PER ÀMBIT TERRITORIAL

10
Fora de la comarca

6
9

Vall de Ribes

1
17

Vall de Camprodon

1
59

Baix Ripollès

20

2012

2013

MUNICIPI ON ES REALITZEN LES
PRÀCTIQUES*
2012 2013
Campdevànol

2

15

Camprodon

1

15

Gombrèn

0

3

Molló

0

2

Pardines

0

1

Ribes de Freser

1

8

17

35

Sant Joan de les Abadesses

1

6

Fora de la comarca

6

10

28

95

Ripoll

TOTAL

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga durada,
Joves per l’ocupació, PQPI. Les dades de l’any 2012 són
només del Dispositiu Treball a les 7 comarques

- 67 -

Memòria anual 2013

MUNICIPI ON ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES

Fora de la comarca
Sant Joan de les Abadesses

10

6
6
1

35

Ripoll
Ribes de Freser
Pardines 0

17
8

1
1
2

Molló 0

3

Gombrèn 0
Camprodon
Campdevànol

15

1

15
2

2012

2013

GESTIÓ D’OFERTES LABORALS
Durant el període analitzat, el servei d’orientació ha rebut i gestionat 145 ofertes
laborals (van ser 73 l’any 2012). Els perfils sol·licitats han estat majoritàriament en el
sector serveis:
Perfils sol·licitats
Administratiu/va
Aux. Administratiu/va
Aux. Cuina
Aux. Infermeria
Aux. de seguretat
Caixer/a
Cambrer/a
Cambrer/a d'habitacions
Cap de cuina
Carnisser/a
Carretoner/a
Comercial
Coordinar/a
Criador/a de bestiar
Cuidador/a de gent gran
Cuiner/a
Depedent/a
Electromecànic/a
Encarregat/da de comerç
Enginyer/a agrícola
Forner/a

3
2
9
4
1
5
22
2
1
1
3
7
1
1
2
11
5
1
2
1
1
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Fresador/a
Funerari
Mecànic de manteniment
Mecànic industrial
Mosso de magatzem
Netejador/a
Operari/ària carni/àrnia
Operari/ària metall
Operari/ària muntatge
Operari/ària tall làser
Operari/ària ganivet
Peixater/a
Conserge
Periodista
Perruquer/a
Programador/a informàtic
Punxonador/a
Recepcionista
Rentaplats
Socorrista
Soldador
Tècnic de manteniment
Tènic/a de turisme
Tèncnic/a d'inserció
Treballador/a familiar
Vigilant de seguretat
Xarcuter/a
Total

2
1
4
2
2
15
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
8
1
1
145

Per àmbit territorial, s’han rebut gairebé el 50.34% d’ofertes provinents del Baix
Ripollès, seguides del 28.27% de la Vall de Camprodon i l’11,03% de la Vall de Ribes i
10.34% provinents d’altres comarques.

OFERTES PER ÀMBITS TERRITORIALS
2012

2013
50.34%

Baix Ripollès

42

57,53%

73

Vall de Camprodon

20

27,40%

41

28.27%

Vall de Ribes

9

12,33%

16

11.03%

Altres

2

2,74%

15

10,34%

100,00% 145

100,00%

TOTAL

73
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Altres

15
2

Vall Ribes

16
9

Vall Camprodon

41

20

Baix Ripollès

42

2012

2013

Les ofertes per poblacions:
OFERTES PER POBLACIONS
2012

2013

10

8

Camprodon

2

13

Llanars

1

2

Molló

7

4

Ogassa

0

1

Pardines

0

1

Planoles

1

1

Queralbs

4

6

Ribes de Freser

3

6

28

59

Sant Joan de les Abadesses

2

7

Sant Pau de Segúries

9

4

Setcases

1

17

Toses

1

0

Vallfogona de Ripollès

1

0

Vilallonga de Ter

1

1

Altres

2

15

73

145

Campdevànol

Ripoll

TOTAL
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59

28

17

15

13

2012

9
11

2
Altres

Toses

10

Vilallonga de Ter

10

Vallfogona de Ripollès

1
Setcases

4

Sant Pau de Segúries

2
Ripoll

Planoles

7

6
3

Sant Joan de les Abadesses

6

11
Queralbs

Pardines

Ogassa

4
01

Molló

01

Llanars

4

12

Ribes de Freser

7
2
Camprodon

Campdevànol

10
8

2013

Ofertes rebudes i gestionades per sectors econòmics:
OFERTES PER SECTOR
ECONÒMIC
2012
2013

EMPRENEDORS PER ÀMBIT TERRITORIAL

118

Primari

1

1

Secundari

2

26

Terciari

70

118

TOTAL

73

145

Terciari

70

26
Secundari

2

1
Primari

1

2012
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GRAU D’INSERCIÓ LABORAL
El grau d’inserció laboral de les persones participants al programa fins a desembre ha
estat d’un 54.6%.

PERSONES INSERIDES

GRAU D'INSERCIÓ LABORAL*
Dona

2012
Home
Dona
TOTAL

2013

49

Home

75

51

84

100

159

84

51
49
2012

75

2013

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de
llarga durada i Joves per l'ocupació, PQPI

La procedència de les persones usuàries que han trobat feina durant el 2013 és la
següent:
PROCEDÈNCIA DE LES PERSONES INSERIDES*
2012

2013

Campdevànol

14

16

Camprodon

10

9

Gombrèn

1

Queralbs

1

Llanars

3

2

Molló

1

4

Ogassa

2

Planoles

1

0

Ribes de Freser

9

9

Ripoll

48

74

Sant Joan de les Abadesses

10

15

1

2

Sant Pau de Segúries
Pardines
Vallfogona de Ripollès

0
1

1

Vilallonga de Ter

1

Fora de la comarca
TOTAL

24
100

159

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga durada i Joves per
l'ocupació, PQPI
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74

48

24
16
14

15

2012

11
Vallfogona de Ripollès

1
Fora de la comarca

01

Vilallonga de Ter

12

Queralbs

Sant Joan de les Abadesses

10
Ripoll

0

Ribes de Freser

2

Planoles

4

Ogassa

1

Molló

32
Llanars

0
Les Llosses

Gombrèn

Camprodon

1
Campdevànol

10

99

Sant Pau de Seguries

109

2013

Les insercions per àmbit territorial corresponen a un 67,29 % del Baix Ripollès.
PROCEDÈNCIA DE LES PERSONES INSERIDES PER ÀMBITS
TERRITORIALS*
2012

2013

Baix Ripollès

75

75,00%

107

67,29 %

Vall de Camprodon

15

15,00%

18

11,32 %

Vall de Ribes

10

10,00%

10

6,28 %

0

0,00%

24

15,09%

100

100,00%

Altres
TOTAL

159 100,00%

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga durada i Joves per l'ocupació
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24

Altres 0
Vall de Ribes

10
10
18
15

Vall de Camprodon
Baix Ripollès

75

2012

107

2013

El 49.64% de les persones que han trobat feina ho han fet a la capital ripollesa,
població en la qual també resideixen el major nombre de persones usuàries del servei.
POBLACIÓ DE LA INSERCIÓ*
2012 2013
Campdevànol

14

30

Camprodon

10

6

Gombrèn

3

Les Llosses

2

Llanars

3

1

Molló

1

1

Ogassa

2

0

Planoles

1

1

Queralbs

0

1

Ribes de Freser

9

9

Ripoll

48

78

Sant Joan de les Abadesses

10

17

1

3

Sant Pau de Seguries
Pardines
Vallfogona de Ripollès

1
1

Fora de la comarca
TOTAL

2
4

100

159

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de llarga
durada i Joves per l'ocupació, PQPI
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78

48

30

17
14

2012

4
0
Fora de la comarca

12

Vilallonga de Ter

1
Pardines

01

Vallfogona de Ripollès

3

Queralbs

Planoles

1
Sant Pau de Seguries

11
Ripoll

2

Ribes de Freser

11

Ogassa

1

Molló

3

Llanars

2
Les Llosses

Gombrèn

Camprodon

3
Campdevànol

10

99

Sant Joan de les Abadesses

10
6

2013

De les 139 persones inserides, 82 ho han fet en el sector serveis, 41 en el secundari i
16 en el primari.

INSERCIONS PER SECTOR
ECONÒMIC*
2012
2013

Terciari
Secundari

Secundari

27

24

Terciari

73

135

TOTAL

100

159

73
24
27
2012

*Dispositiu Treball 7 comarques, Aturats de
llarga durada i Joves per l'ocupació, PQPI
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135
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PROSPECCIÓ EMPRESARIAL
Els resultats obtinguts durant el 2013 és de 328 empreses contactades. Per àmbit
territorial, gairebé el 50% són empreses del Baix Ripollès.
PROSPECCIÓ EMPRESARIAL PER ÀMBIT TERRITORIAL
2012

2013

Baix Ripollès

94

52 %

155

47.26 %

Vall de Camprodon

28

16 %

58

17,68 %

Vall de Ribes

17

9,5 %

31

9,45 %

9

9%

18

5,49 %

Osona

17

17 %

48

14,63 %

Altres

14

8%

18

4,48 %

179

100,00%

La Garrotxa

TOTAL

328 100,00%

18

Fora comarca

14
48

Osona

17
18

Garrotxa

9
31

Vall de Ribes

17
58

Vall de Camprodon

28
155

El Baix Ripollès

94

2012

2013

La prospecció pels principals municipis és la següent: 87 empreses de Ripoll, 29 de
Campdevànol, 27 de Camprodon, 16 de Ribes de Freser i 25 de Sant Joan de les
Abadesses.
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PROSPECCIÓ PER MUNICIPIS
2012

2013

17

29

Campelles

1

3

Camprodon

9

27

Gombrèn

0

4

Les Llosses

0

3

Llanars

2

6

Molló

4

6

Ogassa

1

3

Pardines

0

3

Planoles

1

2

11

16

4

4

67

87

Campdevànol

Ribes de Freser
Queralbs
Ripoll
Sant Joan de les Abadesses

8

25

10

8

Setcases

2

7

Toses

0

2

Vilallonga de Ter

0

4

Vallfogona de Ripollès

1

5

41

84

179

328

Sant Pau de Segúries

Fora de la comarca
TOTAL

87

84

67

41
27

25

2013
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4 5
12 0 1
Altres

Sant Pau de Segúries

Ripoll

Ribes de Freser

Queralbs

Planoles
2012

7
2

Vilallonga de Ter

108

Toses

8

44
1 3 03 12
Pardines

Molló

6 46

Llanars

Gombrèn

Campelles

Camprodon

Campdevànol

3 2

0

Les Llosses

4
0

Ogassa

9
13

Vallfogona de Ripollès

16
11

Setcases

17

Sant Joan de les Abadesses

29
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Segons la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques, 161 empreses pertanyen al
sector de l’hostaleria, 52 a indústries manufactureres, 31 a activitats sanitàries i de
serveis socials, 27 a comerç a l’engròs i al detall; i 26 a agricultura, ramaderia,
silvicultura i pesca.
CLASSIFICACIÓ CATALANA D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

A

26

Indústries extractives

B

1

Indústries manufactureres

C

52

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

D

1

Construcció
Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i
motocicletes

F

1

G

27

Transport i emmagatzematge

H

1

Hostaleria

I

161

Informació i comunicacions

J

1

Activitats professionals, científiques i tècniques

M

3

Activitats administratives i serveis auxiliars

N

7

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria

O

1

Educació

P

3

Activitats sanitàries i de serveis socials

Q

31

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

R

3

Altres serveis

S

9

TOTAL

328

El 70,89% d’empreses tenen menys de 10 treballadors. De 10 a 24, un 10,13%.
PERCENTATGE NÚMERO TREBALLADORS
Empreses d'1 a 9 treballadors

70,89%

Empreses de 10 a 24 treballadors

10,13%

Empreses de 25 a 49 treballadors

5,06%

Més de 50 treballadors

13,92%

TOTAL

100,00%

Més de 50
treballadors
Empreses de 25 a 49
treballadors
Empreses de 10 a 24
treballadors

13,92%

5,06%

10,13%

Empreses d'1 a 9
treballadors

70,89%
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ESPAIS PER A EMPRENEDORS:
Comparat amb el 2012, s’ha llogat un espai més (una nau). En total dels 11 espais,
n’hi ha 7 de llogats i 4 de disponibles.
ESPAIS PER A EMPRENEDORS

Centre Empreses
Ripollès

Espais llogats
2012

2013

Despatxos (6)

4

4

Naus (5)
TOTAL

2
6

3
7

ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS I EMPRESES
S’han assessorat 50 emprenedors, dels quals 41 són del Baix Ripollès (28 de Ripoll, 8
de Sant Joan de les Abadesses, 4 de Campdevànol i 1 de Vallfogona. De la Vall de
Camprodon se n’han atès 5 (4 de Camprodon i 1 de Molló) i 2 de la Vall de Ribes (1 de
Ribes de Freser i 1 de Planoles).
EMPRENEDORS PER ÀMBIT TERRITORIAL
2012

2013

El Baix Ripollès

42

68,85%

51

85,00%

Vall de
Camprodon

13

21,31%

5

8.33%

Vall de Ribes

3

4,92%

2

3.33%

Fora comarca

3

4,92%

2

3.33%

TOTAL

61 100,00%

60 100,00%

2
Fora comarca

3

2
Vall de Ribes

3

5
Vall de Camprodon

13

51
El Baix Ripollès

42

2012

2013
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Per municipis, més de la meitat són de Ripoll, 8 de Sant Joan de les Abadesses i 4 de
Campdevànol i 4 de Camprodon.

EMPRENEDORS ATESOS PER MUNICIPIS
2012 2013
Campdevànol

5

6

Camprodon

8

5

Gombrèn

2

0

Molló

3

1

Ogassa

1

0

Planoles

0

1

Queralbs

1

0

Ribes de Freser

1

1

Ripoll

30

33

Sant Joan de les Abadesses

4

10

Sant Pau de Segúries

2

0

Vallfogona de Ripollès

1

1

Altres

3

2

61

60

TOTAL

EMPRENEDORS PER ÀMBIT TERRITORIAL

2

Al tres

Sa nt Pa u de Segúri es

3

1
1

Va l l fogona de Ri pol l ès
0

2

Sa nt Joa n de l es Aba des s es

10

4

Ri pol l

30
1
1

Ri bes de Fres er
Quera l bs 0
Pl a nol es 0
0
Ogas s a
Mol l ó
Gombrèn
Ca mprodon
Ca mpdevà nol

0

1
1
1
1

3
2
5
5

8
6

2012

2013
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