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1. Introducció
Els

treballs

de

redacció

per

al

“Pla

d’acció

integral

pel

desenvolupament i foment de l’ocupació al Ripollès”, tenen per
objectiu actualitzar l’estratègia de desenvolupament comarcal del Ripollès
per tal de disposar d’un instrument de planificació capaç d’abordar els
reptes en termes d’ocupació des d’una perspectiva pluridisciplinar.
Els documents actuals de planificació amb els que compta el territori han
estat treballats en un procés de revisió acurat per tal de sintonitzar-los amb
les polítiques, plans i programes de planificació superior, i així disposar d’un
instrument actualitzat, tant en contingut com en metodologia.
Durant l’any 2015 partint del procés d’actualització del Pla d’actuació de
Ripollès Desenvolupament, s’ha abordat la integració de dades secundàries
del territori, l’anàlisi de la planificació d’ordre superior i la revisió de
l’estratègia territorial de desenvolupament econòmic vinculada al Projecte
Leader del Ripollès, la Vall del Ges, Orís i Bisaura. Tots aquests treballs han
anat en benefici de l’actualització de l’estratègia comarcal en matèria de
desenvolupament econòmic i ocupació que aquí es presenta.
L’objectiu d’aquest document és servir una síntesi entenedora dels
principals reptes del territori en matèria d’un desenvolupament econòmic
integral i harmònic que incideixi positivament en el foment de l’ocupació al
Ripollès.
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2. Justificació metodològica i objectius específics
La comarca del Ripollès comptava fins fa poc amb el “Projecte de Futur
Ripollès

2020”,

elaborat

l’any

2003,

com

a

eina

principal

pel

desenvolupament local de la comarca. Aquest pla d’acció, s’ha demostrat
com a obsolet, o mancat d’operativitat per part dels agents tècnics que
s’ocupen dels diferents àmbits de desenvolupament local.
S’identifiquen, prioritàriament, tres motius: 1) el canvi institucional que
suposa l’evolució de l’entitat de promoció socioeconòmica del territori, de
Consorci a Agència de Desenvolupament del Ripollès; 2) l’evolució de la
planificació superior tant d’àmbit català com estatal i europeu, i en tots els
sectors que impliquen el desenvolupament local, ja sigui l’ordenació del
territori, la recerca i la innovació, els espais naturals, les polítiques agràries
i rurals, les polítiques actives d’ocupació i emprenedoria, l’aprofitament
energètic, les polítiques de cohesió social, entre d’altres; 3) i el marc nou
posterior a l’esclat de la crisi sistèmica actual, un factor justificatiu clau de
la necessitat d’una revisió de la planificació estratègica vigent.
Al llarg del 2014 es va portar a terme el procés de revisió del pla d’acció del
Consorci Ripollès Desenvolupament. Aquest consta, per una banda, de
diferents estudis sectorials sobre les línies estratègiques de Ripollès
Desenvolupament, i per una altra banda i de manera paral·lela d’un procés
participatiu de grups de discussió sobre el pla d’acció de l’Agència de
Desenvolupament

del

Ripollès.

Aquest

procés

ha

comptat

amb

la

participació de diferents persones consultores expertes en àmbits concrets,
així com amb la realització de grups de discussió amb els principals agents
econòmics i socials del territori.
Seguint la línia del treball vinculada a la redefinició de l’estratègia de
l’Agència de Desenvolupament comarca i coincidint amb la renovació d’un
nou període d’execució dels ajuts dins el programa Leader, durant el 2015
s’han realitzat diversos tallers participatius per a la concertació d’una
estratègia de desenvolupament econòmic integral pel territori. Sota el títol
de “Creant vincles per al desenvolupament econòmic rural” entre els mesos
de maig i juny de 2015 es van realitzar cinc jornades sectorials a diferents
punts de la comarca, incloent també actors del territori veí de la Vall del
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Ges, Oris i Bisarua. Les jornades van tractar sobre els reptes del territori en
matèria de polítiques de desenvolupament econòmic abordant diferents
àmbits temàtics: educació i joventut; canvi climàtic, energia i gestió
forestal; emprenedoria, innovació i TIC; societat i ciutadania; turisme,
comerç i producte local.
La justificació metodològica del document que tenim entre mans se centra
en la integració d’aquests diversos avenços i accions que s’han dut al
respecte de la planificació estratègica comarcal durant els últims dos darrers
anys.
El Pla d’acció integral pel desenvolupament i foment de l’ocupació al Ripollès
té l’objectiu general de sintetitzar el projecte estratègic comarcal des
d’una visió integral que s’adeqüi a la realitat territorial i sigui coherent amb
les figures de planificació superior, al mateix temps que sigui capaç
d’abordar els temes d’ocupació des d’una perspectiva pluridisciplinar.
S’identifiquen els següents objectius específics:


Integrar una visió de futur sectorial i territorial de la comarca del
Ripollès, comptant amb les institucions que desenvolupen les polítiques
locals.



Adaptar les polítiques de desenvolupament local a un context de canvi de
paradigma socioeconòmic per tal d’adequar el prisma amb el que
s’enfoquen les accions de foment de l’ocupació des del territori.



Facilitar a les entitats que desenvolupen les polítiques d’ocupació a nivell
local un instrument interdisciplinar que integri les visions sectorials i faci
operativa l’estratègia d’actuació comarcal.



Desenvolupar un pla d’acció territorial que sigui coherent amb els canvis
recents en l’estratègia de desenvolupament local i promoció econòmica
de l'Agència Ripollès Desenvolupament.



Donar

un

sentit

integral

i

transversal

a

les

polítiques

de

desenvolupament local del territori, que inclogui també altres àmbits que
no són d’actuació pròpia de l'Agència de Desenvolupament Local, com
són el medi ambient i l’ordenació del territori, les infraestructures, i les
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polítiques socioculturals.
 Fer operatiu un pla d’acció que impliqui a totes les entitats que
desenvolupen polítiques públiques al territori.
 Comptar amb accions que tinguin prevista la participació, formació i
extensió de l’estratègia territorials als membres dels equips renovats de
govern després de les eleccions municipals de 2015.
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3. L’Estratègia Catalunya 2020
3.1

Catalunya i Europa 2020

El Pla d’Acció Integral pel Desenvolupament i Foment de l’Ocupació
al Ripollès manté com a marc de referència L’Estratègia Catalunya 2020
- L'ECAT 2020, que és el full de ruta del Govern per reactivar l'economia i
reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent,
més sostenible i més integrador. L’ECAT 2020 s’emmarca en l’Estratègia
Europa 2020, que els estats membres varen adoptar l’any 2010, per la qual
es defineixen tres objectius estratègics fins al 2020:


Creixement Integrador: fomentar un elevat nivell d’ocupació i de
cohesió econòmica, social i territorial.



Creixement Intel·ligent: desenvolupar una economia basada en el
coneixement i la innovació.



Creixement Sostenible: impulsar la transició cap a una economia
verda que utilitzi més eficaçment els recursos.

L’ECAT 2020 defineix la Catalunya del futur com “un país de base industrial,
que té una economia oberta, competitiva i sostenible, que combina talent,
creativitat, un teixit empresarial diversificat i un sistema propi de recerca
excel·lent, en el marc d’una societat dinàmica, emprenedora i inclusiva. Hi
conviuen multinacionals i empreses locals, sectors consolidats i amb
lideratge internacional, i sector tecnològics emergents”.
Per tal d’assolir els reptes marcats tant des d’Europa com des de Catalunya,
s’han desplegat quatre grans línies d’actuació:


L’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent
de Catalunya (RIS3CAT).



Una planificació estratègica dels fons europeus a través de programes
operatius 2014-2020.



L’adequació dels plans i actuacions sectorials amb les prioritats
d’Europa 2020.
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El diàleg social permanent.

En primer lloc, la RIS3CAT és l’estratègia de recerca i innovació per a
l’especialització intel·ligent de Catalunya que defineix el marc a partir
del qual el Govern desenvolupa les principals actuacions i programes
d’R+D+I per al període 2014-2020. L’elaboració de la RIS3CAT ha partit
d’una anàlisi detallada de la realitat econòmica catalana que ha permès
identificar tres grans vectors: 1) Tradició industrial, 2) Qualitat de Vida i 3)
Economia Verda. És a partir d’aquests tres vectors que la RIS3CAT
desenvolupa els seus objectius estratègics i els eixos prioritaris d’actuació.
En segon lloc, la planificació estratègica dels fons europeus a través
de programes operatius 2014-2020, és imprescindible per donar
resposta a l’enfocament integrat de tots els fons de la política de cohesió,
mitjançant un marc estratègic comú i amb una fixació clara de prioritats
que permeti assolir els objectius d’Europa 2020. A Catalunya es gestionen el
fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), el Fons Social Europeu
(FSE), el Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons
Europeu Marítim i de Pesca (FEMP). Per coordinar els diferents fons
europeus estructurals es va crear la Comissió de Coordinació dels Fons
Europeus del Marc Estratègic Comú. La Comissió ha definit diferents
Programes Operatius per tal d’articular els principals prioritats de l’ECAT
2020, que han estat elaborats pel Govern i aprovats per la Comissió
Europea.
En tercer lloc, l’ECAT 2020 adequa els principals plans i actuacions
sectorials amb les prioritats d’Europa 2020. Aquest exercici és el que
permet complir amb les obligacions europees des de les diferents regions.
Les polítiques sectorials s’especifiquen en els següents apartats a partir dels
àmbits d’actuació de l’ECAT 2020 (Ocupació i formació, cohesió social,
innovació i coneixement, internacionalització, dinamisme empresarial i
economia verda).
Finalment, l’ECAT 2020 manté la visió de potenciar un diàleg social
permanent amb els agents econòmics i socials, amb l’objectiu de fomentar
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la competitivitat i orientar la política econòmica cap a la millora de la
productivitat, el creixement econòmic, la qualitat de l’ocupació i la cohesió
social. Aquest s’estructura en quatre blocs: 1) compromís de diàleg social
permanent i de publicació dels indicadors de seguiment de les actuacions
del govern i dur a terme reunions anuals de seguiment i avaluació, 2)
compromís de diàleg pel que fa a les reformes legislatives d’impuls de
l’ocupació, 3) implementació de les mesures articulades en els dos plans de
xoc per pal·liar els efectes de la crisi i 4) línies d’actuació a mitjà termini per
impulsar la competitivitat de l’econòmica catalana i facilitar la creació
d’ocupació.
Aquestes quatre línies estratègiques s’emmarquen en sis àmbits d‘actuació
prioritaris, a partir dels quals es despleguen les diferents polítiques, plans i
programes que afecten tots els àmbits de la societat catalana.

Gràfic 1: àmbits d’actuació de l’ECAT 2020.

Ocupació i
formació

Cohesió
Social

Innovació i
coneixement

Internacional
ització

Dinamisme
Empresarial

Economia
Verda

Font: Estratègia Catalunya 2020. Balanç 2012-14, 2014.
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Per a cada àmbit d’actuació d’ECAT integra els principals instruments de
planificació catalana per tal d’assolir els objectius consensuats a Europa per
al 2020.

3.2

Ocupació i formació

L’ocupació i la formació són els pilars bàsics sobre els que s’articulen bona
part de les polítiques públiques fins al 2020. La recuperació de la crisi
econòmica amb estratègies que enforteixin el teixit productiu i facilitin
l’ocupabilitat de les persones en atur, són els eixos a partir dels quals
treballar la major part de les polítiques actives d’ocupació. En aquest sentit
a Catalunya s’han identificat com a prioritaris els següents sectors
d’ocupació: el sector energètic (eficiència energètica i energies renovables),
la rehabilitació d’habitatges, les TIC, l’atenció a les persones dependents, la
logística i el transport, el sector agroalimentari i algunes activitats de suport
a les empreses (com el disseny, la traducció, la consultoria o els centres
d’atenció telefònica).
Per tal de fomentar l’ocupació en aquests sectors estratègics l’ECAT 2020
incorpora accions perquè les persones treballadores puguin adquirir una
formació i unes capacitats específiques, que el sistema educatiu ha de
facilitar. En aquest sentit, cal adequar els perfils professionals i l’oferta
formativa a les necessitats del teixit productiu. Per fer-ho, una de les línies
de treball és el disseny i la implementació d’un model formatiu avançat que
impulsi una Formació Professional adaptada a les necessitats del teixit
productiu. Pel que fa al sistema educatiu, Catalunya, identifica la necessitat
de millorar les competències en llengua anglesa per tal de capacitar els
treballadors del futur. Finalment, Catalunya té el repte d’acostar les
universitats a les necessitats dels sectors productius i del seu entorn per
millorar la seva aportació a la societat i a les persones, i de consolidar un
sistema de recerca que doni resposta als principals reptes socials actuals.
Des de l’ECAT 2020, en l’àmbit de l’Ocupació i la Formació els principals
plans i actuacions que impulsa la Generalitat són els següents:
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Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya.



Model d’ensenyament plurilingüe.



Actuacions per impulsar i modernitzar la formació professional
(consolidació del model dual i integració dels sistemes d’FP).



Programa Uni-2020: internacionalització, qualitat i eficiència del
sistema universitari català.



Pla

de

desenvolupament

de

polítiques

actives

d’ocupació

de

Catalunya 2014-2016.


Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil de Catalunya. Garantia
Juvenil 2014-2020.



3.3

Pla de suport per als autònoms i les microempreses

Cohesió social

Catalunya pateix els desequilibris d’una societat injusta i poc solidària. En
temps de crisi les desigualtats s’incrementen i la precarietat es mostra con
uns dels signes més evidents d’un sistema que cal redefinir. Per tal
d’avançar vers un creixement econòmic integrador, tal i com reclama
Europa, cal que la lluita contra la pobresa i l’exclusió social siguin objectius
estratègics de les línies mestres de la planificació.
En aquest sentit, la majoria d’actuacions per promoure la cohesió social se
centren en la inserció laboral de les persones en atur i en el reforçament de
la capacitat de trobar feina. Així doncs, per impulsar un creixement
econòmic basat en l'avenç de la productivitat i la creació de llocs de treball
de qualitat, cal avançar en la millora dels mecanismes d’intermediació,
informació i orientació professional per millorar l’encaix entre oferta i
demanda de treball.
L’Estratègia Catalunya 2020 confia en la innovació social, com un
mecanisme de concertació entre les necessitats econòmiques i socials del
teixit productiu català. S’identifica la creació de llocs de treball des d’una
mirada social com un tret diferencial de la societat catalana, que manté una
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identitat cooperativa i de inclusió social que la defineix per avançar en els
reptes estratègics de país.
Des de l’ECAT 2020, en l’àmbit de la Cohesió Social, els principals plans i
actuacions que impulsa la Generalitat són els següents:


Pacte de lluita contra la pobresa.



Pacte per a la infància de Catalunya.



Pla nacional de joventut 2020.



Pla integral de suport a les famílies 2012-2016.



Pla de ciutadania i de les migracions. Horitzó 2016.



Programa “Aracoop”.

3.4

Innovació i Coneixement

Amb una mirada posada en l’horitzó 2020 Catalunya necessita reforçar
d’una manera ferma i decidida el seu sistema d’innovació i coneixement. La
competitivitat, tant nacional com internacional, ve de la mà de la innovació,
ja sigui tecnològica, social o organitzacional. Sense innovació les empreses
catalanes no poden competir amb èxit en el mercat mundial.
Per tal de donar resposta als principals reptes en innovació i coneixement,
s’identifica el sector de les TIC com el vector estratègic a partir del qual
articular una innovació tecnològica capaç de millorar els múltiples motor de
productivitat existents al teixit empresarial català. El sector TIC català ha de
ser un motor de creixement econòmic del país que contribueixi a la
productivitat i la competitivitat de l’empresa i dinamitzi la generació
d’ocupació.
La ciutadania ha d’aprofitar l’ús de les noves tecnologies de la informació
per millorar la seva qualitat de vida, per exemple amb una millor atenció
sanitària, transport més segur i eficient, menys contaminació, fàcil accés als
serveis públics i als continguts culturals, noves oportunitats en matèria de
mitjans de comunicació, etcètera.
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Per la seva banda, per tal d’avançar vers un sistema de recerca orientat als
reptes nous de la Catalunya 2020, cal continuar reforçant la cooperació
entre les empreses, les administracions públiques i les universitats. La
manera d’assolir els reptes estratègics és avançar amb coordinació vers
objectius comuns. El Govern aposta pel potencial de les universitats, els
centres de recerca, els centres tecnològics i els parcs científics tecnològics
pel que fa a l’impuls de la creació d’empreses d’alt contingut tecnològic i de
llocs de treball altament qualificats. Així mateix, la captació i la retenció de
talent en el sistema de recerca i la incorporació de personal altament
qualificat al teixit productiu són elements clau per enfortir la competitivitat
de l’economia catalana.
Des de l’ECAT 2020, en l’àmbit de la Innovació i el Coneixement els
principals plans i actuacions que impulsa la Generalitat són els següents:


Suport al sistema de recerca i innovació, i polítiques de recerca i
innovació en el marc de la RIS3CAT


Comunitats de la RIS3CAT.



Indústria del coneixement.



Projectes col·laboratius d’R+D.



Compra pública innovadora.



Doctorats industrials.



Plans

sectorials

estratègics

de

recerca

i

innovació

(agroalimentació i salut).


Pla “idigital” (agenda digital per a Catalunya 2020) i Estratègia smart
de Catalunya (SmartCat).

3.5
Les

Dinamisme Empresarial
empreses

catalanes

necessiten

reforçar

les

seves

estratègies

competitives per enfortir la capacitat de generar nous llocs de treball que
facilitin la millora dels indicadors socials i econòmics per al 2020. En aquest
sentit, les polítiques públiques han de reforçar el paper estratègic de les
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empreses, en tots els sectors d’activitat, per tal que es generin nous llocs
de treball i es consolidin els ja existents. Entre altres coses, el Govern ha de
facilitar l’accés al finançament per a la inversió i la innovació empresarial i
donar suport a la capitalització de les empreses catalanes. La indústria ha
de ser el motor de millora de la productivitat, atès que té un paper central
en la difusió del canvi tecnològic. L’ECAT 2020 incita a les empreses a que
replantegin la seva estratègia competitiva, especialment pel que fa a la
innovació tecnològica, la internacionalització i la reorientació cap a activitats
i productes de més valor afegit, més sostenibles i amb més potencial de
creixement.
A Catalunya l’estructura empresarial majoritària està formada per les
pimes, i és per aquest motiu que el Govern manté entre les seves prioritats
la potenciació d’estratègies de cooperació entre pimes i la millora dels
serveis

a

les

persones

emprenedores

perquè

l’inici

d’una

activitat

empresarial esdevingui un procés dinàmic i senzill. Al mateix temps, el
Govern impulsa un canvi de model de relació entre les empreses i
l’Administració que es concreta en diverses actuacions, entre les quals
destaquen

una

nova

llei

marc

per

reduir

i

simplificar

els

tràmits

administratius necessaris per al desenvolupament de l’activitat empresarial,
la potenciació de l’avaluació de l’impacte de la regulació o la implementació
de la finestreta única empresarial.
Des de l’ECAT 2020, en l’àmbit del Dinamisme Empresarial, els principals
plans i actuacions que impulsa la Generalitat són els següents:


Finançament de les pimes (Institut Català de Finances).



Programa “Catalunya Emprèn”.



Estratègia de política industrial en el marc de la RIS3CAT.



Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i directrius
nacionals de turisme 2020.



Pla de desenvolupament rural 2014-2020 i actuacions per al
dinamisme econòmic i social de les zones rurals.
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Actuacions per fer una Administració pública més moderna, oberta,
transparent i participativa.



Suport als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)
de la RIS3CAT i a les inversions d’alt impacte.

3.6

Internacionalització

La internacionalització de la indústria catalana és un dels objectius
estratègics del Govern. Actualment Catalunya té una forta presència a
escala mundial, però encara pot augmentar l’exportació. En molts casos les
empreses no prenen la decisió d’exportar perquè no tenen els coneixements
o els recursos necessaris per fer-ho. El Govern impulsa aquest potencial
mitjançant programes que promouen l’exportació i la internacionalització
empresarial.
Per la seva banda, Catalunya és capdavantera en els rànquings de
localitzacions atractives per als negocis i té una llarga tradició com a
destinació preferent de la inversió estrangera directa. És objectiu 2020 la
promoció de la instal·lació d’inversions noves a Catalunya, les reinversions i
les ampliacions empresarials. En aquest sentit és bàsic disposar de bones
infraestructures com un factor clau per a l’atracció i la consolidació
d’empreses estrangeres i d’alt valor afegit. La consolidació dels ports
catalans com a plataforma logística i porta d’entrada a Europa per la
Mediterrània, les connexions per ferrocarril amb Europa i la resta de la
península i la multimodalitat del sistema logístic, són clau per a la
competitivitat de les empreses de Catalunya. També ho són la millora de la
qualitat del subministrament d’energia i la disponibilitat de xarxes de
telecomunicació, fixes i mòbils, de nova generació.
Des de l’ECAT 2020, en l’àmbit de la Internacionalització, els principals
plans i actuacions que impulsa la Generalitat són els següents:


Actuacions per a consolidar la projecció internacional de l’economia
catalana.



Pla d’internacionalització de l’empresa catalana.
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Suport a l’exportació i a la internacionalització de les pimes.



Infraestructures estratègiques (corredor del Mediterrani, ports i
aeroports).



3.7

Pla per a la mobilitat internacional 2015-2018.

Economia Verda

L’ús eficient dels recursos és una prioritat de l’ECAT 2020. La necessitat
imperant de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i de garantir
un consum eficient de l’energia i els recursos, implica que l’activitat
econòmica dels propers anys s’integri amb el respecte pels recursos
naturals. En aquest sentit, la reorientació cap a un model de creixement
més sostenible depèn en gran part de la implicació dels sectors productius
consolidats. La millora energètica s’ha d’entendre com un element de
competitivitat per a les empreses ja que proporciona avantatges, promou el
desenvolupament de noves activitats i llocs de treball i redueix la
dependència de la importació de matèries primeres i de mercaderies.
Catalunya gaudeix de recursos natural que emprats de manera adequada
participen del desenvolupament econòmic local dels territoris. L’economia
verda ofereix grans oportunitats econòmiques a la indústria, el sector
energètic, l’agricultura i el turisme. En aquest sentit, el Govern impulsa
l’aprofitament d’aquestes oportunitats mitjançant el foment de la utilització
sostenible dels recursos naturals, de la generació d’energies renovables, de
la protecció dels ecosistemes i la biodiversitat i de la integració de les
activitats humanes locals amb el manteniment i la millora del patrimoni
natural. La potenciació d’aquests elements genera riquesa i, especialment,
una ocupació que fixa la població al territori, i s’impulsa una nova indústria
basada en les noves tecnologies energètiques.
Des de l’ECAT 2020, en l’àmbit de l’Economia Verda, els principals plans i
actuacions que impulsa la Generalitat són els següents:


Pla de l’energia i del canvi climàtic 2012-2020.



Estratègia d’impuls a l’economia verda.
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Estratègia catalana d’ecodisseny.



PRECAT2020: programa general de prevenció i gestió de residus i
recursos de Catalunya 2013-2020.



Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa
forestal i agrícola.



Estratègia catalana per la renovació energètica d’edificis.
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4. Activitat econòmica i mercat de treball al Ripollès
4.1.

El mercat de treball

Si observem l’estructura de la població ocupada de la comarca per grans
sectors d’activitat com s’exposa al següent gràfic podem veure que el sector
serveis representa més de la meitat de l’ocupació de la comarca (62%),
seguit per la indústria (27%), i a molta distància els segueixen la
construcció (8%) i l’agricultura (3%).
Gràfic 2: percentatge de població ocupada per sectors. Ripollès (2014).

3%

27%

Agrari
Industria
Construcció

62%

8%

Serveis

Font: Idescat. Observatori d’Empresa i Ocupació, 2014.

L'observació del règim de cotització a la seguretat social per sectors
assenyala que més de tres quantes parts dels treballadors en actiu de la
comarca ho fan en el règim general de la Seguretat Social. El sector
industrial és el que ofereix una major cobertura a la població ocupada amb
un percentatge de treballadors que cotitzen al règim general de la seguretat
social del 93,2%. En contraposició al sector industrial, les activitats
econòmiques del sector agrari presenten la imatge contrària, amb un
percentatge encara superior (95,4%) de treballadors que cotitzen al règim
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d'autònoms. Pel que fa als altres dos sectors analitzats, el sector de la
construcció compta amb un percentatge gairebé similar de treballadors per
compte propi (45%), i treballadors per compte aliena (55%); mentre que
en el sector serveis els treballadors en el règim general de la seguretat
social són un 76,2%, respecte al 23,8% que ho fa en el règim d'autònoms.
Taula 1: regim de cotització a la seguretat social per sectors, en
percentatge. Ripollès (2014)
agricultura
assalariats
autònoms

indústria

construcció

serveis

total

4,6

93,2

55,0

76,2

77,0

95,4

6,8

45,0

23,8

23,0

Font: Observatori del Mercat del Treball.

Taula 2: regim de cotització a la seguretat social per sectors, en valors
absoluts. Ripollès (2014)
agricultura

indústria

construcció

serveis

total

assalariats
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2.427

393

4.469

7.303

autònoms

288

176

321

1.398

2.183

Font: Observatori del Mercat del Treball.

Pel que fa a l’atur en estudis previs de l’Agència Ripollès Desenvolupament i
del Departament d’Empresa i Ocupació s’observa que el Ripollès compta
respecte la mitjana catalana amb una taxa d’activitat més alta, i una taxa
d’atur més baixa. Segons dades del Departament d’Empresa i Ocupació el
2015 el Ripollès té una taxa d’atur registral baixa (12,9%) respecte la
mitjana catalana (16,8%).
Com es pot observar al següent gràfic el sector en el que ha impactat més
la crisi econòmica en termes de generació d’atur ha estat el sector serveis.
Per contra el sector industrial s’ha recuperat frenant la destrucció
d’ocupació a partir de 2009.
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Gràfic 3: atur registrat per sectors. Ripollès 2005-2015.

Font: Idescat. Observatori d’empresa i ocupació, 2005-2015.

4.2.

L’estructura del PIB a la comarca del Ripollès

L’anàlisi de l’estructura del PIB indica el lideratge del sector terciari en la
generació de riquesa. El sector serveis s’estima que el 2012 generava al
voltant de 380 milions d’euros, representant un 57% del PIB. En segon lloc
trobem al sector industrial que s’estima que generava al voltant de 214
milions d’euros representant un 32% del PIB.

22

Gràfic 4: Estructura del PIB del Ripollès per grans sectors. Ripollès (2012).
Sector primari
3%

Indústria
32%

Sector terciari
57%

Construcció
8%

Font: Estimació 2012 en base a dades IDESCAT 2010

Taula 3: Estructura general del PIB en milions d’euros. Ripollès (20102012)
Idescat 2010 (milions d'€)

Estimació 2012 (Milions d'€)

19,5

19,35

211,5

214,54

65,5

51,25

Sector terciari

375,8

380,54

Total

672,3

665,67

Sector primari
Indústria
Construcció

Font: Ripollès Desenvolupament, 2014.
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L’anàlisi desglossada de les dades referents al PIB a la comarca, pel que fa
al sector industrial indiquen un pes dominant del subsector industrial
referent al metall, la maquinària i el material elèctric. Aquest subsector
representaria un 61% del PIB del sector industrial a la comarca, que segons
estimacions de Ripollès Desenvolupament, el 2012 situava el PIB generat
per aquest al voltant dels 129 milions d’euros que representa un 19,3% del
total del PIB de la comarca. Aquest subsector industrial és el més potent en
termes de generació del PIB de tota l’estructura productiva comarcal.
Gràfic 5: Estructura del PIB del sector industrial. Ripollès (2012).

10%
Energia, Aigua i
Indústries extractives
29%

Alimentació, tèxtil,
fusta, cautxú

61%
Metall, maquinària,
material elèctric

Font: Estimació 2012 en base a dades IDESCAT 2010.

Taula 4: Anàlisi per subsectors del PIB de la indústria. Ripollès (2012).
Milions d'€

%

Indústries extractives

20,7

9,8

Alimentació, tèxtil, fusta, cautxú

61,9

29,2

129

61

211,5

100

Metall, maquinària, material elèctric
TOTAL
Font: Estimació 2012 en base a dades IDESCAT 2010.
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Pel que fa als subsectors que composen el sector serveis, s’observa que el
corresponent a les activitats de l’administració pública i els serveis
associats, és el que genera més activitat, seguit de les enginyeries i
activitats tècniques, i en tercer i quart lloc de l’hostaleria i el comerç.
Gràfic 6: Estructura del PIB del sector serveis. Ripollès 2012.

17%

Comerç

28%
8%

Transport, informació i
comunicació
Hostaleria

20%
22%
5%

Activitats financeres i
assegurances
Enginueria, Activitats
Tècniques i Administratives
Administració pública i altres
serveis

Font: Estimació 2012 en base a dades IDESCAT 2010.

Taula 5: Anàlisi per subsectors del PIB del sector serveis. Ripollès 2012.
Milions d'€
Comerç

%

64,4

17,1

Transport, informació i comunicació

28

7,5

Hostaleria

76

20,4

Activitats financeres i assegurances

19,9

5,3

Enginyeria, Activitats Tècniques i Administratives

82,3

21,9

Administració pública i altres serveis

104,5

27,8

TOTAL

375,7

100

Font: Estimació 2012 en base a dades IDESCAT 2010.
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Finalment pel que fa a l’anàlisi del sector primari al territori, que representa
només un 3 % del total comarcal, observem els diferents subsectors
d’activitat que s’inclouen dins el sector primari. Entre aquests, el pes del
boví a la comarca és considerable, representant la meitat del PIB generat
pel sector.
Gràfic 7: Estructura del PIB al sector primari. Ripollès (2012).

17%
boví
fusta

12%
50%

porcí
altres

21%

Font: Ripollès Desenvolupament 2014.

4.3.

El teixit empresarial del territori

Si s’analitza el nombre d’empreses a la comarca en funció del nombre de
treballadors amb el que compten destaca que més d’un 60% de les
empreses de la comarca tenen menys de 5 treballadors i que un 94,8% de
les empreses de la comarca tenen menys de 25 treballadors. Aquestes
dades mostren una realitat en la que la major part de les empreses són
molt petites.
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Taula 6: nombre d’empreses segons nombre d’empleats. Ripollès 2014
intervals

nº de empreses

%

> 300 < 350

1

0,3%

>250 < 300

0

>200 < 250

1

>150 < 200

0

>100 < 150

1

0,3%

>50 < 100

6

1,8%

>25 < 50

8

2,4%

>10 < 25

41

12,4%

12,4%

>5

72

21,8%

34,2%

<5

200

60,6%

94,8%

Total d’empreses que informen

330

100,0%

< 10

% acumulat

0,3%

Font: Ripollès Desenvolupament, 2014.

La taula següent mostra com l’anàlisi dels sectors d’activitat majoritaris
entre els autònoms de la comarca indica que el comerç minorista representa
una quarta part de les activitats empresarials en els que es registren altes
al règim d’autònoms, seguit per les activitats en el sector de la restauració
que

en

representen

un

11,3%.

La

resta

d’activitats

representen

percentatges molt més petits.
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Taula 7: sectors d’activitat majoritaris entre els autònoms de la comarca
del Ripollès (2014).
Activitat /sector

Núm. d’altes

%

Comerç minorista

368

24,8%

Restauració

168

11,3%

Lloguer de béns i immobles per compte propi

126

8,5%

Hotels i allotjaments similars

69

4,6%

Perruqueries i altres tractaments de bellesa

67

4,5%

Activitats de construcció especialitzada

62

4,2%

Comerç majorista

36

2,4%

Pintura i vidrieria

29

2,0%

Fontaneria i instal·lacions de calefacció

29

2,0%

Serveis de suport a la silvicultura

24

1,6%

Manteniment i reparació de vehicles de motor

23

1,5%

Construcció d’edificis residencials

23

1,5%

Transports de mercaderies per carretera

20

1,3%

Instal·lacions elèctriques

18

Neteja d’edificis

18

Promoció immobiliària

17

Instal·lació de fusteria

17

Gestió d’instal·lacions esportives

15

Activitats de suport a l’agricultura

13

Servei de taxi

9

Altres activitats de suport a l’empresa

8

Altres

325

Total

1484

100,0%

Font: Ripollès Desenvolupament, 2014.
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5. Qüestions clau per al desenvolupament econòmic local al Ripollès
Per tal d’emmarcar l’estat de la qüestió al que s’enfronta El Pla d’acció
integral pel desenvolupament i foment de l’ocupació al Ripollès,
prenem en consideració l’anàlisi en profunditat que es va fer a la comarca
durant l’any 2014 i que es va plasmar en els treballs per a la revisió del Pla
d’Acció de Ripollès Desenvolupament1, així com tot el procés de participació
que s’ha portat a terme al territori durant la primavera de 2015 en el marc
de la definició de l’Estratègia de Desenvolupament Local del Grup d’Acció
Local Ripollès Ges Bisaura2.
En aquesta secció s’ofereix un aprofundiment diagnòstic en qüestions clau
que afecten directament el dinamisme econòmic del territori i per tant les
seves

oportunitats

alhora

de

fomentar

la

creació

d’ocupació.

Les

observacions que es desgranen a continuació es deriven tant del treball
sectorial fet durant el 2014 per a l’actualització de l’estratègia de Ripollès
Desenvolupament com dels tallers diagnòstics realitzats entre els mesos
maig i juny de 2015 en el marc de l’actualització de l’estratègia de
desenvolupament econòmic del territori vinculats a la renovació del període
2014-2020 del programa Leader de desenvolupament rural. A aquests
tallers s’hi ha d’afegir un seguit d’entrevistes en profunditat realitzades amb
els tècnics responsables d’àrea del Consell Comarcal, realitzades durant la
segona meitat del 20153.
La llista d’agents implicats en tots dos processos participatius, així com la
llista d’entrevistes en profunditat, s’ha fet valorant l’existència de persones
amb expertesa i implicació en cadascuna de les temàtiques analitzades. Els
diagnòstics que es presenten a continuació neixen doncs d’una acció de
debat seguint la voluntat d’analitzar temes clau per la comarca des d’una
perspectiva sistemàtica i participada pels propis actors que en són artífexs.

1

Veure la informació ampliada a la secció de l’Observatori del Ripollès de Ripollès
Desenvolupament. http://www.ripollesdesenvolupament.com/observatori/.
2

Veure: http://www.ripollesgesbisaura.org/

3

La llista de persones que han facilitat informació en aquestes diferents fases la podeu
trobar a l’apartat d’annex.
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5.1.

El retorn i l’atracció de joves al món rural

Com s’ha assenyalat anteriorment una qüestió clau pel territori és el retorn i
l’atracció de joves degut a la situació de desequilibri demogràfic amb la que
es troba la comarca. Davant el repte de fomentar el retorn i l’atracció de
joves al món rural hi ha moltes dificultats que es relacionen amb la manca
d’oportunitats al mercat laboral per a joves qualificats. Aquesta qüestió té
una manifestació transversal en tots els àmbits de l’activitat econòmica, i
que afecta directament la sostenibilitat dels serveis públics, des dels centres
de salut a les escoles, passant per les llars d’infants.
El desenvolupament d’una base de dades que realitzi el seguiment dels
joves que marxen així com l’adopció de mesures per fomentar-ne la
vinculació estratègica amb els reptes de dinamització del territori s’ha
tractat com un repte de futur en les taules de treball realitzades a la
comarca en el marc del Projecte Odisseu. Precisament el Programa Odisseu,
promogut per la Unió Europea i desenvolupat dins el marc del programa
Leader, intenta afrontar aquesta problemàtica fent difusió de temptatives al
respecte com la Borsa Interterritorial Activa de Treball, que gestiona
informació sobre ofertes de feina als territoris rurals i de muntanya
catalans. En aquesta mateixa direcció s’ha destacat que un actor important
de cara a la millora de la informació i el seguiment de les trajectòries dels
joves del territori és l’institut.

Taula 8: objectius del programa per al retorn i la inserció dels i les joves al
medi rural.
Programa Odisseu
Incentivar i facilitar el retorn dels i les joves cap al medi rural, a partir d’un
programa que faciliti la seva inserció laboral.
Desenvolupar i consensuar eines d'anàlisi per al diagnòstic de la migració juvenil
rural, la potencialitat del teixit empresarial, la influència de l'oferta formativa
superior en les migracions, i els factors d'atracció del medi rural per a la joventut.
Fomentar i acompanyar la inserció laboral i la creació d’empreses per joves que
contribueixin al desenvolupament rural.
Generar espais de debat i anàlisi entre els agents i institucions que intervenen en
polítiques d'ocupació i de joventut.
Sensibilitzar i posar en coneixement a la ciutadania, sobre l'impacte de la migració
juvenil a les zones rurals.
Font: Programa Leader. Projecte Odisseu (2014).

Una altra qüestió que es posa de manifest quan es parla d’equilibrar la
composició demogràfica comarcal és que no hi ha una política específica
d’atracció de persones joves que puguin provenir d’altres territoris, al
marge de que estiguin o no vinculats amb la comarca prèviament. En
aquest sentit en les converses mantingudes apareix sempre la possibilitat
d’oferir beneficis pel que fa a l’habitatge i la importància de vincular
oportunitats de feina o projectes d’emprenedoria per facilitar l’arribada de
noves persones a la comarca. Una opció també contemplada per estudis
previs de Ripollès Desenvolupament.
Entre els aspectes a assenyalar com a fortaleses a la hora de tractar el
repte del rejoveniment del territori, apareix sempre la identificació de la
comarca com una zona amb una bona qualitat de vida, i una situació
privilegiada. El Ripollès és una comarca de muntanya pirenaica que no està
excessivament lluny de les grans àrees urbanes que representen Girona i
Barcelona i que està relativament a prop de la Costa Brava.
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Un públic objectiu de les polítiques públiques en aquest àmbit són els joves
que coneixen la comarca perquè les seves famílies prèviament hi han
establert segones residències i que es queden o es poden quedar a viure i
treballar al món rural. La qüestió que apareix en l’avaluació de possibilitats
al respecte de fomentar l’establiment de persones vingudes d’altres
territoris és el fet que cal identificar que molts dels àmbits clau per el
territori no poden oferir llocs de treball ja consolidats sinó que simplement
es poden presentar com a àrees per a l’emprenedoria.
Per fer front al repte del rejoveniment es recomana a les administracions
públiques del territori que vetllin pel foment d’una xarxa activa generadora
d’oportunitats. Això implica diversos àmbits de les polítiques públiques
(Habitatge, emprenedoria, educació).
En l’àmbit residencial, és important evitar l’encariment del preu de
l’habitatge com a conseqüència de la pressió turística. La facilitació d’ajudes
a la rehabilitació, o fins i tot de lloguers socials a preus molt baixos, i la
vinculació d’aquestes oportunitats a la condició de l’establiment de noves
famílies que puguin per exemple afrontar el repte de mantenir les llars
d’infants i les escoles de primària del territori és una possibilitat.
Pel que fa al foment de l’emprenedoria, la orientació de la seva publicitat
cap a la possibilitat i les facilitats vinculades a l’emprenedoria al Ripollès és
una qüestió a valorar atentament. Es pot promoure l’emprenedoria posant
en valor el territori com a idoni per a l’experimentació i la innovació pel que
fa als reptes Horitzó 2020 de la Unió Europea, que són les activitats i
serveis vinculats a la qualitat de vida, l’economia verda, i la recuperació i
reconversió del patrimoni de la tradició industrial, segons es recull a
l’estratègia RIS3CAT.
La promoció i la integració de les polítiques actives i passives d’ocupació
també pot incidir positivament en respondre als reptes del territori en
aquest sentit. Aquest és un repte de caràcter multiescalar que implica el
treball coordinat i en xarxa de les administracions públiques a diferents
nivells.
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Finalment, a part dels àmbits assenyalats com el residencial i l’ocupacional,
cal considerar d’altres àmbits d’actuació com són les polítiques de joventut,
o l’àmbit sociocultural i associatiu. La generació d’activitats d’oci per retenir
i atraure el jovent al territori per exemple, són aspectes clau, des d’una
perspectiva integral per la dinamització econòmica i el foment d’una
ocupació de qualitat.

5.2.

El treball en xarxa entre els agents formatius del territori

El treball en xarxa entre els agents formatius del territori té una clara
importància pel dinamisme econòmic comarcal. En el context de la societat
del coneixement, i considerant la crisi de model i d’època en la que es
troben immerses les relacions socioeconòmiques en l’actualitat, el treball en
xarxa entre agents formatius en sentit ampli és clau. Entendre el territori
com una comunitat d’aprenentatge és una de les qüestions clau de cara a
afrontar un desenvolupament econòmic integral i dinàmic mirant al futur.
Al Ripollès, com en tants d’altres espais, els agents formatius i les
comunitats educatives amb les que es relacionen es troben condicionats pel
treball del dia a dia. Això implica que el treball en xarxa quedi relegat com
un treball de més a més, que es realitza de manera secundària si és que hi
ha temps o recursos. En l’actualitat

el treball en xarxa esdevé un actiu

econòmic de primer ordre que premia la competitivitat d’aquells territoris
que hi destinen esforços a nivell competencial tant des de la perspectiva
dels individus com des de la perspectiva de les organitzacions.
El treball en xarxa entre comunitats educatives en comarques de muntanya
com ara el Ripollès, es troba condicionat per les mancances en la mobilitat
de determinats col·lectius com és el d’infants i joves. Per altra banda, la
baixa densitat demogràfica del territori també suposa una manca de massa
crítica suficient per desenvolupar determinades accions. Això pot acabar
conduint a problemes de desconeixement i manca de comunicació entre
agents formatius del mateix territori, entre d’altres.
A favor d’aquest treball col·laboratiu al Ripollès hi ha una bona disponibilitat
per part d’escoles, instituts i demés agents formatius, per a promoure el
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treball coordinat i el desenvolupament d’un projecte educatiu de territori.
Aquesta disponibilitat s’ha manifestat anteriorment al voltant de la
Coordinadora

d’Ensenyament

promoguda

pel

Centre

de

Recursos

Pedagògics del Ripollès, o més recentment al voltant de les taules de treball
impulsades per Ripollès Desenvolupament i la creació del Saló de
l’Ensenyament a instàncies del Consell Comarcal.
Des de la perspectiva de l’oferiment de respostes formatives a les
necessitats del mercat de treball hi ha diversos agents formatius i
ocupacionals del territori que estan compromesos amb la col·laboració
contínua amb els sectors als que fan referència. Aquest és el cas de l’Escola
del Treball de la Fundació Eduard Soler o l’Aula d’Hostaleria del Ripollès. La
seva aposta per la formació especialitzada i l’oferiment de respostes al
sector empresarial a través de la recerca i la innovació ja fa temps que està
en marxa. Pel que fa a les oportunitats de progressió d’aquests centres
formatius, el fet que esdevinguin antenes formatives de centres de formació
similars en d’altres territoris és una qüestió que es valora positivament.
Per altra banda el treball en xarxa per a l’establiment d’un projecte educatiu
de territori també es pot dir que compta amb la complicitat dels agents
socials i polítics sensibilitzats amb la necessitat de promoure la formació de
manera integral. Això vol dir que la sensibilització ciutadana és cada cop
major al respecte de la importància econòmica i social d’entendre en un
sentit ampli la formació al llarg de la vida, de manera contínua, arrelada,
cohesionada, inclusiva i en xarxa com una clau de futur.
Per part del sector, els impediments o les amenaces que es pot trobar un
possible projecte comú de treball en xarxa entre agents formatius
s’identifiquen sobretot al voltant dels condicionants legislatius4 que poden
suposar traves o fer més difícil el treball en xarxa entre actors. També és
una dificultat afegida la identificació de l’absència de recursos financers per
donar suport a aquest treball en xarxa. Així com en un passat proper
s’havien disposat diners des d’instàncies governatives com el Departament

4

Per condicionants legislatius els mestres d’escola participants en taules de debat es
refereixen a que l’aplicació de normatives com la LOMCE impliqui una càrrega suplementària
de feina al professorat que vagi en detriment del treball en xarxa entre agents educatius.
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d’Ensenyament de la Generalitat per a l’articulació del treball coordinat
d’agents formatius, socials i institucionals des d’una perspectiva territorial
en l’actualitat s’albira la necessitat de buscar la direcció tècnica i els
recursos financers per desenvolupar aquest tipus d’actuacions en el si del
propi territori i comptant amb el lideratge de les pròpies comunitats
educatives. En aquest sentit cal considerar que l’impacte de la crisi
socioeconòmica sobre les administracions públiques va en detriment del
desenvolupament de treball a mig i llarg termini com el que es promou amb
aquells projectes que giren al voltant del treball cooperatiu, posant per
davant la necessitat de respondre a situacions d’emergència social.
Per tots aquests condicionants exposats es considera que el treball entre
agents formatius, comunitats d’aprenentatge i organitzacions públiques i
privades del territori requereix atorgar un paper molt important al teixit
associatiu, els mitjans de comunicació i els clubs esportius del territori,
entre d’altres. Aquest tipus d’entitats ciutadanes son actors clau pel foment
del canvi cultural que es persegueix quan es fa referència als valors
col·laboratius

i

a

la

cooperació

com

a

factors

importants

per

al

desenvolupament socioeconòmic dels territoris del segle XXI.

5.3.

El foment de la gestió forestal sostenible i l’ús de la biomassa
al territori

El foment de la gestió forestal sostenible i l’ús de la biomassa al territori fa
temps que s’ha identificat com un possible revulsiu econòmic per la
comarca i la prova és que s’han dut a terme passes importants en el seu
aprofitament. El Ripollès és un territori amb molta superfície forestal que
compta amb tradició en la gestió forestal i la ramaderia extensiva. Això ha
estimulat la implicació de diversos agents del territori, tant públics com
privats, en l’estratègia d’energia i forest del territori, mitjançant el
desenvolupament d’un Pla Estratègic de la Biomassa i la consolidació d’un
organisme especialitzat, el Centre d’Espais d’Interès Natural del Ripollès
(CEINR), que actua com l’organisme públic amb un equip tècnic qualificat
per implementar l’estratègia. Derivat de la consolidació del CEINR en
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l’actualitat el territori compta amb l’existència a la comarca de maquinària i
espai logístics per desenvolupar el projecte de gestió de la biomassa.
També cal destacar com a fortalesa que l’Associació Leader del Ripollès, Ges
i Bisaura, promou a través del projecte CLIMA la compra d’emissions no
generades a qui instal·li calderes de biomassa. Finalment la proximitat d’un
centre amb reconeguda solvència en el sector de la gestió forestal com és el
Centre de Formació Forestal Especialitzada de Montesquiu es pot considerar
també com un punt a favor de que la comarca es converteixi en un exemple
de territori que aprofita les línies d’ajut públic pel foment de les energies
renovables per fer una transició a una economia baixa en carboni.
Per contra, aquest objectiu compartit per gairebé tots els agents de
dinamització territorial té inconvenients a salvar. En primer lloc destaca el
fet que les calderes de biomassa requereixen una inversió inicial elevada
que fa que en molts casos sigui difícil la seva instal·lació i difusió entre la
ciutadania. Això incideix en que de moment sigui molt baixa la demanda
d’estella amb la que compta el CEINR fet que li resta competitivitat davant
d’empreses més consolidades i impedeix que desenvolupi un projecte
ambiciós en l’estratègia de biomassa. La gestió de la biomassa compta amb
impediments logístics com és la dificultat per treure la fusta del bosc, que
és sovint un terreny poc propici amb camins rurals que no permeten l’accés
a camions pesats. També es destaca la dificultat per coordinar tots els
sectors implicats (empreses forestals, gestors, transportistes, venedors de
calderes, instal·ladors, etc.). Hi ha administracions locals que no es
comprometen amb l’estratègia comarcal de biomassa, fet que se suma a
que el sector forestal moltes vegades opera de manera individualista i poc
cooperativa. Per altra banda, es pot dir que un impediment també és
l’absència d’un coneixement profund del sector forestal i de tota la seva
cadena de valor tant per part de les administracions com per part de la
ciutadania, que en general encara no està suficientment sensibilitzada en
termes energètics i de gestió forestal.
Una de les principals oportunitats pel foment de la gestió forestal i l’ús de la
biomassa és la sensibilització sobre la necessitat tant d’actors públics com
privats de reduir la despesa energètica i fer front al canvi climàtic responent
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a la demanda de reducció d’emissions de CO2. Cada cop hi ha més
normatives que exigeixen consciència energètica a les Administracions
Públiques i a les empreses privades.
Per part dels tècnics especialistes encarregats de la implantació de
l’estratègia energètica a la comarca el desenvolupament d’un centre de
gestió de la biomassa requereix el treball per promoure una associació del
sector privat que opera al món forestal, així com l’enfortiment de la xarxa
de contactes nacionals i internacionals que puguin afavorir el transferir
coneixements al respecte d’altres territoris. També cal dir que es tracta d’un
objectiu que ha d’implicar la diversificació de la indústria de la fusta a la
comarca. Finalment entre els factors clau també s’afirma la necessitat de
promoure una estratègia público-privada per vendre biomassa als agents
privats.
Les amenaces que es manifesten en aquest àmbit concret són vàries. Per
una banda hi ha les amenaces derivades de les dificultats per coordinar els
agents implicats que es manifesten per exemple en l’existència de conflictes
amb altres usos del bosc que no siguin els productius. També s’identifica
l’aparició d’empreses de gestió energètica a baix cost i poc qualificades com
una problemàtica relacionada, o l’abandonament de la ramaderia extensiva i
la pèrdua d’espais oberts i hàbitats singulars.
D’altres tipus d’impediments són els normatius i que tenen a veure amb
legislacions

que

dificulten

la

millora

de

la

gestió

energètica

i

la

implementació de les energies renovables, responent a interessos de lobbys
energètics especulatius. També es citen com a problemes d’aquest àmbit
d’actuació l’augment de boscos de fusta de poca qualitat o la variació del
preu de la fusta i l’augment dels costos d’explotació.

5.4.

L’ús dels espais naturals com a revulsiu de dinamització
econòmica del territori

El Ripollès fa temps que volca una gran part dels seus esforços de
dinamització econòmica en promoure l’atracció de visitants vinculada als
seus valors naturals. La creació del CEINR gira al voltant de la gestió dels
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espais naturals, mancomunada per part de tots els consistoris municipals,
posant de manifest el compromís del territori amb la cura dels espais
naturals.
Paratges com La Vall de Núria o Vallter són un motor econòmic territorial
per l’atracció de visitants amb els que compten. En la seva explotació com a
destinació es posa de manifest el caràcter del Ripollès com a territori de
muntanya ben comunicat i proper a ciutats com Barcelona i Girona. També
l’accessibilitat d’aquestes espais naturals a través del ferrocarril és un valor
amb el que el territori juga a favor.
Entre els factors que faciliten l’ús dels espais naturals com a revulsius de
dinamització econòmica en les taules de debat realitzades apareixen els
valors vinculats als sabers tradicionals de la població en general i en
especial del alt valor estratègic que juga la pagesia en molts sentits. En
concret per la conservació dels espais naturals, la pràctica de la ramaderia
extensiva i la producció de carn de qualitat té una importància clau. En
aquest sentit, alguns dels elements de debat estan relacionats amb la
pèrdua alarmant de ramats d’ovella i cabra que pasturen el territori ripollès.
Aquesta pràctica no és ni molt menys majoritària i malgrat que ara cada
cop més la producció ramadera de caràcter ecològic compta amb estímuls
per part del sector públic també és veritat que s’han perdut algunes
pràctiques vinculades al sector agrari en general i a la pastura en concret
que garantien la pervivència òptima del paisatge i la vitalitat del sector com
a àmbit d’activitat econòmica.
Per a l’aprofitament dels espais naturals com a revulsiu de dinamització
econòmica, l’articulació coherent i estructurada del sector turístic és clau.
Amb aquest objectiu està treballant ja fa temps Ripollès Desenvolupament
en consonància amb les associacions turístiques que articulen els operadors
privats. El projecte del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser té
la potencialitat d’esdevenir un factor que impulsi la consideració de la
valoració dels espais naturals com a dinamitzadors econòmics en un sentit
integral.
Per contra, el treball iniciat compta amb dificultats com la manca de
reconeixement dels valors naturals de la flora, la fauna i el paisatge dels

38

espais naturals, que encara es dóna en alguns àmbits de la vida quotidiana
de la comarca. Més enllà de la identificació de la muntanya com a
dinamitzador turístic els actors implicats consideren que és necessari
treballar en l’especificació i visualització dels valors de l’ecosistema del
territori.
També es destaca que a banda de l’existència d’una identificació estratègica
de la importància de disposar d’una oferta turística estructurada en la que
tots els actors, públics i privats cooperin entre si, encara es donen
mancances en la promoció turística conjunta. Hi ha diverses entitats que
fan la guerra pel seu compte, reproduint dinàmiques de campanar i
competències entre territoris dins de la comarca que són del tot
inoperatives alhora de promocionar el posicionament global. Així ho han
posat de manifest els actors implicats en diferents espais de debat recents.
En els espais de debat realitzats al voltant d’aquesta qüestió s’han posat de
manifest oportunitats que s’obren en l’actualitat com la necessitat de crear
un o més centres d’interpretació del Parc de les Capçaleres del Ter i del
Freser i les possibilitats que aquests poden oferir als entorns on s’ubiquin.
També apareix de manera reiterada l’interès estratègic que pot tenir fer
front a les problemàtiques d’accessibilitat als espais naturals de col·lectius
en concret com les persones amb discapacitat física, la gent gran, o les
famílies amb infants. Es constata que hi ha una demanda creixent del
turisme de natura i familiar, que permet pensar en el sorgiment de nous
jaciments d’ocupació vinculats als guiatges de natura, les empreses d’oci, i
fins i tot a una mirada renovada de l’ofici de pastors, com s’assenyalava
anteriorment. Aquesta cada cop major afluència de gent també implica
assumir la gestió de problemàtiques com la freqüentació excessiva en
alguns indrets específics i en determinades èpoques de l’any (bolets). Una
gestió de problemàtiques que si s’analitza des de la perspectiva de
l’absència d’un pressupost suficient per a garantir una bona gestió del Parc
Natural s’ha de valorar com un problema afegit a tractar.
Finalment, quan s’analitza l’ús dels espais naturals com a revulsiu econòmic
cal recordar que massa freqüentment es fa referència al turisme com
l’activitat que canalitza els valors de dinamització econòmica sense parar
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atenció a la manera com projectes com el parc natural poden servir per
revitalitzar altres sectors. En això apareix una altra problemàtica que és que
alguns sectors de la població de caràcter rural, segons alguns dels actors
participants a les taules de debat, tenen certes reticències pel canvi a nivell
sociocultural, sobretot fent referència als ramaders. El canvi cultural, al
respecte del valor dels espais naturals i de la seva cura i promoció, ha
d’implicar sense cap mena de dubte tota la ciutadania, i no només el sector
turístic, per a que sigui exitós l’ús de l’espai natural com a revulsiu
econòmic. Només des d’una perspectiva integral en la que s’incloguin tots
els actors és possible promoure per exemple el foment del producte del
Ripollès vinculat a la marca del Parc Natural.

5.5.

El suport a la petita i mitjana empresa rural

Entre els fenòmens més preocupants amb els que es troba el dinamisme
econòmic del territori trobem la progressiva desaparició del comerç de
proximitat. Als carrers de les viles de la comarca és visible una tendència a
la pèrdua d’activitat comercial. També es nota una forta competència
comercial de les principals viles de les comarques veïnes que disposen d’un
teixit molt més dinàmic, com són Osona i la Garrotxa. A part dels comerços
que van tancant al Ripollès avui en dia també es percep el fet que un gran
nombre de persones es troben a l’espera de l’edat de jubilació i per tant a
l’espera del cessament de l’activitat.
Aquesta pèrdua d’activitat comercial també té doncs una naturalesa
demogràfica vinculada a l’envelliment poblacional que pateix la comarca i el
seu abordatge requereix més enllà del suport a l’empresa existent una
aproximació integral que tingui en compte la necessitat de reequilibrar
demogràficament la comarca, tant per garantir el relleu de les activitats
empresarials que desapareixen per jubilació dels seus propietaris, com per
garantir una massa crítica de consumidors capaços de sostenir el teixit
comercial que pugui haver-hi en un futur a mitjà i llarg termini a les viles de
la comarca. La manca de dinamisme comercial és un símptoma de la manca
de població vivint i comprant al territori. Per això el foment de l’atracció de
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persones noves que vulguin venir a viure i treballar al territori és una peça
clau del trencaclosques que implica el suport a la petita i mitjana empresa.
Entre els aspectes a millorar que s’identifica sobretot en la petita i
microempresa existent al territori apareix la constatació que moltes
microempreses tenen carències importants en la gestió empresarial dels
negocis. En aquest sentit es destaca que cal millorar la informació, el
seguiment i l’acompanyament de les activitats econòmiques de les
microempreses. Aquest seguiment és una de les qüestions que des dels
serveis de promoció econòmica amb els que compta la comarca s’està
posant més èmfasi. En aquest sentit cal tenir en consideració la feina duta a
terme pels serveis tècnics de Ripollès Desenvolupament, en el marc de
projectes com Treball a les set comarques, o el Projecte Leader al Ripollès,
Vall del Ges i Bisaura, en accions de divulgació d’eines bàsiques de gestió
empresarial. Aquest tipus d’accions s’han orientat sobretot al públic objectiu
que

representen

petits

comerços,

restaurants

i

petits

productors

agroalimentaris.
El problema de les mancances en la gestió no només toca al sector
comercial de tipus minorista, sinó que s’estén en determinats negocis de
l’àmbit de la restauració i és molt freqüent també dins del sector
agroalimentari de caràcter artesanal. La introducció de criteris econòmics i
de gestió empresarial en molts dels negocis que operen a la comarca és un
repte de futur pel dinamisme del territori. En aquest sentit entre l’oferta de
formació

contínua

de

Ripollès

Desenvolupament

s’ofereixen

cursos

específics adreçats a aquests diferents tipus de col·lectius d’empresaris.
Malgrat això en els tallers de participació realitzats durant el 2015 es recull
l’observació que les petites i mitjanes empreses del territori a vegades no
s’assabenten de tots els serveis disponibles en matèria de promoció
empresarial.
Una de les qüestions a posar de relleu com una de les fortaleses en matèria
de dinamisme econòmic amb els que compta el territori a dia d’avui és
l’estructura tècnica i professional especialitzada en el desenvolupament
econòmic local, la prospecció empresarial i l’oferiment de serveis a les
empreses.

Aquesta

estructura

s’articula

al

voltant

de

Ripollès
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Desenvolupament, i malgrat no compta amb unes condicions de treball
estables ja que el finançament dels programes que gestiona depèn
d’instàncies governatives que no són a la comarca, es pot considerar com
un actiu per al dinamisme empresarial. La prova és que diversos dels
projectes engrescadors amb els que compta la comarca, com són l’Aula
d’Hostaleria o la promoció del producte agroalimentari, sorgeixen dels
serveis oferts per l’agència de desenvolupament comarcal.
Dins d’aquesta estructura tècnica privilegiada en comparació a molts
d’altres territoris rurals catalans, cal posar en valor el Programa Leader, que
es nodreix de fons europeus, per a promoure la innovació empresarial i
l’emprenedoria al territori. També dins del marc dels programes Leader, a
part de la subvenció d’ampliacions d’infraestructura i obertura de negocis,
s’ofereix l’acompanyament a partir de projectes de cooperació amb d’altres
territoris amb problemàtiques similars.
Aprofitar aquests recursos per fer front a les mancances estructurals de
sectors com la producció agroalimentària de caràcter ecològic forma part
dels plans de futur de les polítiques de promoció econòmica a la comarca.
Per això cal millorar aspectes com la sensibilització de la població per
comprar amb criteris de responsabilitat social i proximitat amb els
productors. L’aposta per la marca de garantia de qualitat dels productes del
territori va en aquest sentit.
Pel que fa al foment de la responsabilitat social i ecològica de la població
però també del teixit empresarial es destaca un inconvenient com és el fet
que hi ha certa dependència de la Generalitat en activitats econòmiques
importants, com és Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i COMFORSA,
en empreses amb molta importància al territori però amb els centres de
decisió fora d’aquest. El fet que es tracti però d’empreses participades per
capital públic també s’ha de contemplar com un factor positiu de cara a
impulsar el seu rol actiu en favor de la promoció del producte local, i el
compromís amb els reptes de dinamització socioeconòmica del territori.
Entre les activitats tractores a nivell econòmic, el territori compta amb una
aglomeració d’empreses vinculades al sector metal·lúrgic que ha de ser
considerat com un actiu a potenciar. En concret el lideratge en el metall-
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mecànic forma part de l’herència empresarial de les generacions anteriors i
s’ha de posar en valor com a motor de modernització de l’economia
comarcal.
El territori també compta amb d’altres punts forts, com la diversitat i
consolidació de certs productes turístics de qualitat. És per això que es
reclama evitar el tancament de comerços el cap de setmana en les zones
turístiques.
Finalment, a mode de reflexió estratègica pel que fa a dos amplis temes
com el dinamisme empresarial i l’emprenedoria cal destacar que el territori
és idoni per a l’experimentació i la innovació pel que fa a molts dels reptes
globals de les economies europees, com són: les activitats en l’àmbit de la
qualitat de vida i els serveis a les persones, les activitats que posen en valor
el patrimoni industrial del territori, i les activitats vinculades a l’economia
verda. Aquest posicionament privilegiat respecte els tres principals vectors
d’especialització econòmica que es contemplen a l’estratègia RIS3CAT s’ha
de relacionar també amb les noves possibilitat que ofereix la comarca per a
l’emprenedoria vinculades a l’increment de les facilitats per al treball en
xarxa mitjançant les TIC.

5.6.

Incentivar

la

recerca

i

la

innovació

com

a

actius

de

dinamització econòmica
Amb l’objectiu de donar coherència a una estratègia per a l’especialització
intel·ligent de l’activitat econòmica cal afrontar la qüestió de com s’incentiva
la recerca i la innovació al territori. La comarca del Ripollès es caracteritza
per diverses debilitats en aquest àmbit. En primer lloc, cal considerar que
és un territori amb una baixa qualificació formativa per part de la població.
En comparació a altres comarques catalanes el Ripollès es troba amb
percentatges molt baixos de població amb estudis superiors.
Una altra qüestió que condiciona la innovació i la recerca al territori és el fet
que hi ha una baixa densitat demogràfica que no facilita la diversificació de
l’oferta formativa, molt limitada per la poca massa crítica de persones en
edat de formar-se. L’estructura demogràfica actual no fa preveure grans
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canvis en aquest sentit i més aviat augura problemes pel que fa al
manteniment de serveis bàsics de caràcter educatiu, com són les escoles
bressol i escoles de primària. Aquesta és una problemàtica compartida amb
molts territoris rurals i de muntanya.
També en termes d’estructura empresarial que doni suport a la recerca cal
considerar que en el teixit productiu de la comarca hi predomina la petita
empresa. Això, encara que pugui ser un punt a favor en determinats
aspectes, suposa certes limitacions en termes d’I+D+i liderada pel sector
empresarial.
Per altra banda, com a debilitat territorial vinculada amb la naturalesa i la
cultura empresarial del teixit productiu es destaca que no hi ha una cultura
de

col·laboració

entre

moltes

de

les

empreses

del

territori.

Això

s’exemplifica per exemple en l’àmbit del metall-mecànic. Malgrat hi ha una
concentració molt alta d’empreses del sector, i d’indústria complementària
que ofereix serveis en aquestes, no es dóna una organització sectorial que
aposti per la innovació i la recerca de manera transversal i es manté la
sensació de que totes les empreses fan la guerra pel seu compte.
Finalment, hi ha aspectes negatius que apunten directament a les
mancances de l’acció de l’administració pública per una banda pel que fa a
trobar la manera de visibilitzar la vinculació dels territoris rurals amb la
innovació i la recerca, i per una altra banda per superar deficiències
estructurals en la xarxa de tecnologies de la informació. La necessitat de fer
arribar la fibra òptica a tots els pobles de la comarca es considera una
condició prèvia a qualsevol actuació en aquest sentit.
Com a punts forts amb els que compta el territori a l’hora de promoure la
innovació i la recerca es destaca en primer lloc el lideratge en el sector
metall-mecànic, amb empreses punteres que traspassen les fronteres
comarcals. Lligat al sector industrial metall-mecànic la comarca compta amb
un centre especialitzat en la formació professional específica d’aquest
sector, l’Escola del Treball de la Fundació Eduard Soler (FES), que és un
centre de referència amb la voluntat de donar resposta a les necessitats del
teixit empresarial i promoure la formació dual. Dins de la FES el Centre de
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transferència en tecnologia i innovació respon als principis bàsics d’entendre
la innovació i la recerca aplicada com a motors de canvi socioeconòmic.
En la mateixa línia que el que s’ha dit fent referència a les oportunitats per
incentivar l’emprenedoria i la petita i mitjana empresa, el territori és idoni
per a l’experimentació i la innovació pel que fa a molts dels reptes globals
de les economies europees (qualitat de vida, tradició industrial i economia
verda). Aquesta bona disponibilitat territorial a àmbits d’activitat d’interès
per tota la comunitat europea hauria d’estar sempre present en la promoció
del territori que realitzin els diferents actors que s’impliquen en el sistema
d’innovació territorial. Dins del Programa Leader en concret, hi ha uns
barems alhora de prioritzar la subvenció d’inversions privades que responen
a

la

voluntat

de

promocionar

aquelles

activitats

econòmiques

en

consonància amb aquest tipus d’objectius.
Per altra banda, fent referència al suport i la promoció dels centres
formatius que aposten per l’excel·lència i la recerca aplicada, dins de les
recomanacions de futur en l’àmbit de la formació i l’ocupació apareix amb
força la idea de promoure antenes formatives de les universitats (UVIC,
UdG, UOC, UB...) en els centres formatius del territori. En aquest sentit, es
visualitza l’Aula d’Hostaleria del Ripollès com un centre de formació
especialitzada en temes de cuina de muntanya, producte de proximitat i
gestió sostenible de restaurants.
A mode de conclusió en aquest tema, es posa de manifest que en el marc
de la societat del coneixement, on la innovació i la recerca aplicada
esdevenen activitats generadores de dinamisme econòmic, cal potenciar la
cultura col·laborativa i la cooperació de codi obert des d’edats ben
primerenques i en un sentit integral que englobi totes les etapes de la vida.
El canvi sociocultural per esdevenir un territori innovador implica el treball
en xarxa entre agents formatius i passa per conscienciar-se amb el fet que
el territori educa i per facilitar a la ciutadania de les eines perquè es
comprometi amb la transformació del seu entorn. Aquest és precisament
l’objectiu del projecte de territori educador que ja està en marxa a la
comarca i que es planteja promoure el treball en xarxa entre agents
empresarials, socials i educatius del territori, per una banda amb taules de
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treball sectorial, però també amb línies estratègiques comunes i punts de
trobada que serveixin per visualitzar el projecte de futur de la comarca.

5.7.

El foment del relleu generacional a les empreses familiars

Un dels problemes estructurals de la comarca del Ripollès és la manca de
relleu generacional en moltes de les empreses familiars. Les noves
dinàmiques de mobilitat educativa i les oportunitats que ofereixen, sobretot
les zones urbanes, impliquen que les generacions més joves no se sentin
motivades a rellevar les empreses familiars del món rural. Aquest fet,
sumat al desequilibri demogràfic d’una piràmide de població invertida, amb
una baixa natalitat i allargament de l’esperança de vida, provoca que
actualment moltes empreses petites de la comarca es trobin en risc de
desapareixer.
Al Ripollès aquest fet s’identifica bàsicament en dos sectors: l’agrari i el
comercial. Pel que fa al relleu generacional de les explotacions agràries
familiars, i seguint una tendència que es dóna arreu d’Europa, cada vegada
hi ha menys fills i filles de pagesos que vulguin continuar la tradició familiar.
Els motius són diversos, tot i que els més rellevants són una manca de
viabilitat econòmica d’alguns models productius obsolets, així com un
desprestigi social que no incita les generacions més joves a agafar les
regnes de les empreses familiars. A aquests dos fets cal afegir-hi tota una
sèrie de mancances estructurals ja sigui en relació a les instal·lacions, als
sistemes de comercialització o a l’ús de les noves tecnologies.
Pel que fa al sector del comerç, els agents estratègics identifiquen la manca
de dinamització de les petites empreses que operen als municipis de la
comarca. La manca de relleu generacional se suma a una estratègia
agressiva de les grans cadenes comercials amb la que el comerç difícilment
pot competit. La major part de clientela de les botigues dels nuclis dels
pobles es manté per una població local envellida, fet que evidència una
situació d’emergència pel que fa al comerç en municipis com Ripoll,
Campdevànol o Sant Joan de les Abadesses.
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De les diagnosis participatives també destaca la reiterada argumentació de
que al Ripollès manca cultura cooperativa i treball en xarxa per part del
teixit empresarial del territori. Les empreses no estan acostumades a
cooperar i a portar a terme projectes de manera coordinada, siguin del
sector que siguin.
Aquestes debilitats en relació al relleu generacional de les empreses
familiars, per sort, també troben algunes oportunitats que permeten ser
optimista. Pel que fa al sector agrari, cal tenir en compte que la ramaderia
de muntanya cada vegada té més prestigi, tant pels productes de qualitat
que genera com per la seva necessitat estratègica per al manteniment del
territori.
En aquest sentit, el Ripollès és un territori ric i divers en recursos turístics
(culturals, naturals, agroalimentaris, etnològics, etc.) que es poden orientar
cap a la dinamització comercial i agrària. De fet, el sector primari i el sector
serveis

en

les

zones

de

muntanya

estan

predestinats

a

treballar

conjuntament. El patrimoni natural i gastronòmic ha de reforçar l’estratègia
de comerços, bars i restaurants per atreure una població visitant que
gaudeix dels valors de la comarca. Una de les darreres tendències globals
és l’impuls del turisme d’experiències com una oportunitat per generar
xarxes en favor de la comercialització del territori com a producte.
La generació d’ocupació en el sector agrari i el de comerç, i el consegüent
rejoveniment de la població activa, passen perquè des de l’administració
pública es doni suport a través de diferents programes i projectes.
Programes com el Leader, Catalunya Empren i Reempresa, són eines que
cal fomentar per tal que el capital humà que poden generar les empreses
petites de la comarca, s’enforteixi.
Hi ha dos temes importants a tenir en compte quan es treballa el relleu
generacional. El primer és si aquest relleu cal que sigui intrafamiliar.
L’experiència mostra com cada vegada és més difícil que els fills i filles
d’una família pagesa o comercial, continuïn l’activitat dels pares. En aquest
sentit, cal tenir present l’oportunitat d’atreure talent de fora de la comarca
per tal de regenerar el teixit de les petites empreses locals. A aquesta
oportunitat cal incorporar accions pel foment de l’habitatge per facilitar la
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instal·lació de persones joves, tant al nuclis més gran, com als petits com a
les masies que van quedant abandonades arreu de la geografia ripollesa.

5.8.

L’increment del consum de producte local a la restauració i el
comerç

El producte local és un motor de dinamització econòmica endògena que cal
estructurar per tal que generi valor en el territori a on es produeix. El
Ripollès és terra de pastura i eminentment ramadera. El seu passat recent
està molt vinculat a una activitat agrària propera que donava de menjar la
població local. Les tendències dels darrers anys en les que els aliments
arriben de tot arreu i a qualsevol preu, han desvirtuat una economia local
basada en els mercats i el petit comerç de proximitat.
Avui dia és molt difícil trobar producte local als bars, restaurant i botigues
del Ripollès. Els motius són diversos, però la realitat és esgarrifosa. En una
enquesta que es va portar a terme l’any 2014, només el 50% dels
restaurants entrevistats tenien un producte local de la marca de garantia
Producte del Ripollès. Els restaurants que empren més d’un producte local
de

manera

regular

són

molt

pocs.

Aquest

fet

evidència

l’actual

distanciament entre les empreses productores i les consumidores. El
producte del territori, bàsicament carn i derivats làctics, no és de fàcil accés
ni a les botigues ni als bars i restaurants.
Els motius es poden resumir en una manca de gestió econòmica acurada
que implica que moltes compres es realitzen prioritzant bàsicament el preu,
sense tenir en compte altres criteris com la qualitat o la proximitat. També
cal valorar que algunes de les produccions de la comarca són petites i es fa
difícil per part dels productors assolir els condicionants que els hi pot
marcat alguna botiga o restaurant. Finalment, cal tenir present que els
distribuïdors grans faciliten molt la compravenda de producte, malgrat no
tingui cap identificació territorial. Aquest fet genera dinàmiques en les que
les empreses petites de restauració o les carnisseries, prefereixen relacions
de compravenda que els hi faciliti la feina de gestió.
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S’identifica una manca d’espais de trobada entre els diferents agents
intersectorials del territori per tal de cercar punts comuns que beneficien
totes les parts implicades. Aquest fet se suma, a la ja reiterada, manca de
cooperació entre les agents econòmics locals.
La generació d’ocupació en els àmbits de la ramaderia, la producció
d’aliments i la seva transformació, és un dels vectors estratègics en els que
cal treballar des d’una visió comarcal. Els punts forts sobre els que se
sustenta són una producció ramadera de molta qualitat i lligada a l’entorn
que permet tenir producte de molta qualitat. A més, a la comarca té el
sector carni té dos escorxadors locals i artesans que faciliten la feina
d’alguns ramaders, en tant que no cal que facin distàncies molt llargues per
sacrificar els animals.
Pel que fa a la identificació i promoció del producte local, el Ripollès compta
des de fa anys amb una marca de garantia que identifica els productes que
es fan a la comarca amb Producte del Ripollès5. Actualment hi ha productes
com la carn de vedella, de xai, de cabrit i de poltre, embotits, formatges i
derivats làctics, coca del Ripollès i cervesa artesana. També s’ha de tenir en
compte a la comarca la presència de tres races autòctones com són el cavall
pirinenc català, l’ovella ripollesa i la vaca bruna.
A aquests elements cal afegir una creixent sensibilitat per l’alimentació
saludable, i un augment de la demanda de productes locals i ecològics,
sobretot a les ciutats. El Ripollès, amb 94 operadors ecològics, és una de les
comarques

catalanes

amb

més

nombre

d’explotacions

ramaderes

certificades pel CCPAE. Malauradament, l’oferta de productes ecològics no
està vinculada amb la gran demanda de la ciutat. Cada vegada, i gràcies a
les noves tecnologies, hi ha més productors petits que troben la manera
d’arribar al consum final, però encara queda molta feina a portar a terme.
S’identifica

l’Aula

d’Hostaleria

del

Ripollès

com

un

motor

de

desenvolupament per tal de posar en valor la cuina de muntanya vinculada
als valors del territori i a les persones que els produeixen. Tant des de la
formació reglada com des de la continua i per a la ciutadania, des de l’Aula
5

Veure: http://productesdelripolles.com
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d’Hostaleria del Ripollès s’han de portar a terme nombroses accions que
permetin valorar el producte local i la cultura gastronòmica ripollesa.

5.9.

El lideratge femení al territori rural

Una de les qüestions a considerar en ordre a promoure processos de
transformació socioeconòmica que propulsin la comarca és la de potenciar
el lideratge femení en tots els àmbits de la vida econòmica. Durant molts
anys, especialment als territoris rurals la dona ha treballat a canvi de res.
Especialment en el món pagès la dona ha estat invisible alhora que
imprescindible. Per moltes dones de la comarca aquesta invisibilitat ha estat
doble si es considera que a part de ser invisibles per ser dones ho han estat
per viure al món rural. La doble càrrega de les dones en responsabilitats
familiars i treball remunerat fa difícil la conciliació de la vida laboral, familiar
i personal. Això incideix en que la seva projecció a l’esfera pública sigui
menys intensa. Per altra banda la dona carrega les responsabilitats
derivades de mancances en serveis públics i infraestructures, especialment
pel que fa a als serveis de cures a les persones. Aquestes característiques
són comuns amb d’altres territoris, i es consideren com a pròpies de les
polítiques socials, familiars o de benestar. No acostumen a ser abordades
des d’una perspectiva de la promoció econòmica i el desenvolupament local,
però sense cap mena de dubte tenen una incidència sobre l’activitat
econòmica.
Observant el territori del Ripollès, a les problemàtiques anteriors s’hi
afegeix que ens trobem amb un territori marcat per

l’envelliment

demogràfic i que aquest afecta especialment a la càrrega de treball
domèstic de les dones. Altres mancances del territori des de la perspectiva
de gènere és que la comarca no compta amb associacions de dones o que la
geografia no ajuda a crear vincles entre les dones dels diferents pobles i
masies. A les famílies rurals quan només hi ha un cotxe se’l queda l’home.
Les dones estant per tant més exposades a l’aïllament geogràfic i les seves
conseqüències socials.
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Les raons per les quals és important adoptar una perspectiva de gènere
també en les polítiques de promoció econòmica són diverses i potents. Els
valors femenins projecten una visió del desenvolupament econòmic basada
en aspectes com la cooperació, el respecte, la justícia, el treball en xarxa i
la solidaritat. La dona al món rural pot tenir un rol emprenedor que serveixi
per dinamitzar el territori, especialment diversificant les explotacions
familiars, i especialment les agràries. Normalment la dona està més
formada i té més inquietuds alhora d’aprendre coses noves. És per aquestes
raons que és important incrementar el nombre de dones en els llocs de
presa de decisions (juntes, consells d’empresa, ajuntaments, etc.).
Per contra, de no atendre la necessitat de feminitzar l’activitat econòmica i
política del territori dinàmiques amenaçadores es poden seguir produint.
Actualment les dones són les que més surten de la comarca, i les que
menys tornen entre la població jove que se’n va a formar-se fora del
territori.
El canvi de mentalitat que requereix un objectiu com fomentar el lideratge
femení en la presa de decisions sobre l’activitat econòmica, implica un
treball des d’edats primerenques amb nens i nenes per trencar estereotips i
rols

de

gènere

educant

en

la

igualtat.

El

repte

d’afavorir

la

complementarietat dels valors i pràctiques masculines i femenines en la
dinamització econòmica territorial està lligat a la promoció de l’educació
ciutadana com un projecte en comú i al llarg de la vida. També va lligat al
reconeixement de les dones com a subjectes socials i polítics posant en
valor i en pràctica els seus coneixements sobre les polítiques públiques, i
especialment en el moment actual de crisi i canvi de paradigma.
Amb visió de futur es pot afirmar que les oportunitats de treball per a dones
al món rural seran principalment en l’àmbit de l’alimentació, en qüestions
sociosanitàries o bé en l’àmbit dels recursos i serveis públics. D’entre
aquests àmbits és especialment oportú aprofitar el paper de la dona en la
producció d’aliments per promoure pràctiques d’elaboració i producció
ecològiques més respectuoses amb l’entorn que les existents anteriorment.
A mode de conclusió es pot afegir que més enllà d’aquests espais la
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feminització de l’activitat econòmica s’ha d’entendre com un valor innovador
per si mateix.

5.10. L’atenció a la gent gran, el foment de la cohesió social i les
xarxes de suport mutu
El territori del Ripollès té un índex d’envelliment molt alt. (180,35 % al
Ripollès, respecte 112,81% el català). Això comporta un dels principals
problemes de fons en matèria de dinamització econòmica com ja s’ha
comentat àmpliament. Per contra malgrat l’alt índex d’envelliment s’observa
que el territori compta amb molt poques experiències empresarials en
l’àmbit del tercer sector i els serveis de cura a les persones dependents.
Una de les possibles explicacions a aquesta qüestió és la baixa densitat
poblacional que no fa rentable l’àmbit d’activitat. Malgrat això cal prestar
atenció a la necessitat i les possibilitats que s’obren en matèria d’ocupació
en aquest sector. Els territoris de muntanya són més proclius a dinàmiques
d’exclusió vinculades a l’aïllament geogràfic i els problemes de mobilitat de
la gent gran.
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Gràfic 8: índex d’envelliment al Ripollès. (2014)

Índex d’envelliment altíssim
(CBS, 2014)
180,35 % al Ripollès, respecte 112,81% el català

Font: Consorci de Benestar Social del Ripollès, 2014.

L’oferiment de serveis a aquesta població s’ha de valorar com un possible
jaciment ocupacional. Els serveis a la gent gran són un àmbit d’activitat
econòmica amb possibilitats de créixer. Es podrien promoure activitats
privades en aquest sector. No hi ha cap empresa al territori que s’hi
dediqui. La feina a fer hi és, el problema o repte amb el que s’enfronten les
institucions dedicades a la promoció econòmica és trobar els diners o les
fonts de finançament per a pagar aquesta feina. El principal problema en
aquest àmbit és la manca de recursos financers per a garantir un
desplegament òptim de la llei de dependència i el fet que la població d’edats
més avançades també acostuma a ser més pobre.
Per altra banda cal dir que el territori compta amb serveis tècnics
especialitzats en les activitats de cura i atenció a la gent gran (Consorci de
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Benestar

Social,

Hospital

de

Campdevànol,

residències,

etc.).

Com

s’observa al gràfic següent, gairebé la meitat del pressupost del Consorci de
Benestar Social del Ripollès es dedica a les polítiques d’autonomia i atenció
a la dependència.
Gràfic 9: memòria del Consorci de Benestar social del Ripollès. (2014).

Memòria Consorci de Benestar Social del
Ripollès (2014) Pressupost 1.576.902, 4€

Font: Consorci de Benestar Social del Ripollès.

Hi ha algunes qüestions referents a l’atenció a la gent gran que es podrien
solucionar amb una millora dels aspectes tècnics que fan referència a les
tecnologies de la informació. La debilitat de la xarxa de telecomunicacions i
l’absència de fibra òptica dificulta la teleassistència. Per altra banda no hi ha
una xarxa única de sistema de transport adaptat.
Pel que fa al foment de la solidaritat intergeneracional cal dir que el
Consorci de Benestar Social del Ripollès ja contempla projectes de
sensibilització ciutadana al voltant de la importància de l’envelliment actiu i
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l’intercanvi

intergeneracional.

(Premis

Ensems

de

Fotografia

intergeneracional). De manera complementària, el desplegament d’un
projecte educatiu de territori podria anar vinculat a la sensiblització
intergeneracional al respecte dels reptes de l’envelliment actiu. Això implica
entre d’altres coses promoure projectes de valoració de l’experiència vital
de la gent gran.
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6. Objectius generals, línies estratègiques i actuacions específiques
Gràfic 10: eixos del Pla d’acció integral pel desenvolupament econòmic i el
foment de l’ocupació al Ripollès

Font: elaboració pròpia, 2015.

6.1.

Foment de l’economia circular i mitigació del canvi climàtic

El primer eix del pla d’acció comarcal gira al voltant de la mitigació i
l’adaptació al canvi climàtic i el foment de l’economia circular. En aquest
àmbit les accions previstes s’estructuren al voltant de promocionar l’ús de la
biomassa forestal; fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica; fomentar un
turisme

compromès

amb

el

territori;

promocionar

els

productes

agroalimentaris de qualitat; incentivar la cuina de muntanya vinculada a la
pagesia; vetllar per la conservació i millora del patrimoni natural i cultural.
Taula 9: Objectius generals i línies estratègiques comarcals en l’àmbit del
foment de l’economia circular i la mitigació del canvi climàtic.

Objectius generals

Línies estratègiques

Promoure l’ús de les

Potenciar la professionalització i innovació del

energies renovables

sector forestal.

especialment de la
biomassa forestal

Millorar la gestió forestal dels boscos del Ripollès.
Promoure l’autosuficiència energètica del territori.
Gestionar els espais naturals protegits.

Fomentar l’estalvi i

Promoure l’autosuficiència energètica.
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l’eficiència energètica

Fomentar el desenvolupament en baixa densitat
de carboni.
Potenciar la formació i la sensibilització en
matèria energètica.

Promocionar un turisme

Estudi de les tendències actuals del turisme de

compromès amb el

natura de qualitat.

territori

Promoció de l’agroturisme que inclogui criteris
respectuosos i combini l’activitat turística amb
l’activitat productiva en el sector agrari.
Creació d’una xarxa de prescriptors del territori.
Taula de treball entre estacions de muntanya,
oficines de turisme comarcal i altres agents
vinculats.
Accions de sensibilització amb els ramaders sobre
la importància de la custòdia del territori.

Promocionar els productes

Enfortir el teixit associatiu i cooperatiu.

agroalimentaris de qualitat
Potenciar la professionalització, la innovació, la
formació i la sensibilització ecològica del sector.
Comunicar, difondre i promocionar els productes
agroalimentaris de qualitat del Ripollès.
Incentivar la cuina de

Campanya Aula d’Hostaleria del Ripollès com a

muntanya vinculada a la

referent de cuina de muntanya.

pagesia

Promoure accions intersectorials entre productors
i cuiners del territori.
Campanya sobre alimentació saludable i
productes de proximitat.

Font: Elaboració pròpia.
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6.1.2 Energies renovables i ús de la biomassa forestal
El foment de les energies renovables i la biomassa forestal s’enfoca a través
de quatre objectius específics: potenciar la professionalització i innovació
del sector forestal; millorar la gestió forestal dels boscos del Ripollès;
promoure l’autosuficiència energètica del territori; i gestionar els espais
naturals protegits.
En aquest àmbit, les actuacions específiques per a desenvolupar aquests
objectius són: promoure el compromís per part de les entitats públiques del
territori per a la compra d’estella forestal; desenvolupar una campanya de
sensibilització per a entitats públiques, empreses del territori i la ciutadania
sobre la importància estratègica de l’ús de la biomassa; promoure la
formació professional en l’àmbit de la biomassa; i fomentar la creació d’un
centre logístic degudament dimensionat i competitiu econòmicament per a
la producció de biomassa.
El foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, en paral·lel es treballa a
través de les següents línies estratègiques: promoure l’autosuficiència
energètica; fomentar un desenvolupament en baixa densitat de carboni; i
potenciar la formació i sensibilització ciutadana.
Aquestes línies estratègiques s’articulen en actuacions com: la realització
d’auditories energètiques a empreses i entitats públiques del territori; la
campanya de sensibilització sobre la importància de l’estalvi i l’eficiència
energètica (relacionada amb l’objectiu del foment de l’ús de la biomassa); i
la realització d’una nova generació de PAES comarcal que inclogui un Pla de
mitigació i canvi climàtic.
En les trobades de participació realitzades durant el mes de maig i juny de
2015 al respecte de les possibles actuacions en l’àmbit de la gestió forestal i
la biomassa la priorització d’actuacions resultant apuntava en aquestes
mateixes

direccions.

Les

actuacions

valorades

com

a

més

urgents

s’encaminaven al compromís per part dels actors públics amb l’ús d’estella
local, la formació per part dels serveis tècnics municipals en temes
d’eficiència energètica i la sensibilització ciutadana. També apareixien com a
actuacions prioritàries la creació d’un centre logístic per el tractament
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comercial de la biomassa, la facilitació de l’accés motoritzat al medi natural
per a l’òptima comercialització, i la promoció d’un ramat públic que pogués
servir per millorar la gestió forestal.

Taula 10: resum d’actuacions proposades a la taula de participació sobre
gestió forestal i biomassa.
Quins són els propers passos per fomentar la gestió forestal sostenible i l’ús de la
biomassa al territori?
Compromís de les entitats publiques per l’estella local (10)
Formació tècnica professional en temes d’eficiència energètica (10)
Sensibilització ciutadana per temes de biomassa (10)
Creació del Centre logístic de biomassa (9)
Ramat públic i privats per gestió silvopastoral (9)
Dinamitzar diferents associacions de propietaris (7)
Coordinació entre gestors i usuaris de camins rurals (4)
Elaboració d’una Guia de disseny de sitges (3)
Font: Elaboració pròpia, a partir de la diagnosi del Procés de revisió de l’Estratègia de
Desenvolupament Local del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, maig 2015.

6.1.3 Turisme compromès amb el territori
La promoció d’un turisme compromès amb el territori, com un aspecte
intrínsec del foment d’una economia circular, es treballarà mitjançant
diversos objectius específics. Aquests inclouen: l’estudi de les tendències
actuals del turisme de natura de qualitat; la promoció de l’agroturisme que
inclogui criteris respectuosos i combini l’activitat turística amb l’activitat
productiva al sector agrari; la creació d’una xarxa de prescriptors del
territori que puguin actuar com a agents que vetllin per la cura del medi
ambient; i la creació d’una taula de treball entre estacions de muntanya,
oficines de turisme comarcal i altres agents vinculats.
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De manera estreta amb aquesta línia estratègica la consideració dels espais
naturals com a espais de dinamització econòmica és especialment clau
comptant amb la recent creació de les bases per al desenvolupament del
Parc Natural de les Capçaleres del Riu Ter i el Freser. Aquesta qüestió
vincula el foment de l’economia circular amb les polítiques de promoció del
sector primari, la custòdia del territori i l’atracció de joves. En la priorització
d’actuacions feta a la recent taula de participació sobre espais naturals i
dinamització econòmica apareixen els següents objectius estratègics:
facilitar l’accés dels joves a l’activitat ramadera: estudiar les possibilitats en
el traspàs d’explotacions ramaderes; accions sensibilitzadores amb els
ramaders sobre la importància de la custòdia del territori mitjançant
l’intercanvi

d’experiències

amb

d’altres

indrets;

i

la

priorització

d’agroturismes respectuosos i mixtes.

La identificació del sector primari, exercit sota criteris de responsabilitat
social i ecològica, com un factor clau del foment d’una economia circular
baixa en carboni, posa sobre la taula qüestions paral·leles com la
importància del foment de la mixticitat d’usos de les masies que poblen el
territori dispers i el paper de la pagesia, i en especial al Ripollès de
l’activitat ramadera tradicional, com a garantia de preservació i millora de
la qualitat paisatgística i ambiental.
Taula 11: resum d’actuacions proposades a la taula de participació sobre
espais naturals i dinamització econòmica.
De quina manera els espais naturals poden ser un revulsiu de dinamització
econòmica del territori rural?
Facilitar l’accés dels joves a l’activitat ramadera: estudi de les possibilitats en el
traspàs de les explotacions ramaderes (15)
Accions sensibilitzadores amb els ramaders i la importància de la custòdia del
territori: ramader-ramader; intercanvi d’experiències amb altres territoris (13)
Prioritzar agroturismes respectuosos i mixtes (12)
Promocionar activitats de transformació artesana del producte ramader (8)
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Estudiar a fons el mercat de turisme de natura de qualitat (7)
Distribuir visitants a totes les zones del territori (5)
Aplicacions mòbils per vincular visitants a experiències (3)
Sensibilització a empreses turístiques (1)
Font: Elaboració pròpia, a partir de la diagnosi del Procés de revisió de l’Estratègia de
Desenvolupament Local del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, maig 2015.

6.1.4 Producte agroalimentari i cuina de muntanya
El Parc Natural de les Capçaleres del Riu Ter i el Freser ofereix també la
possibilitat d’orientar el turisme cap a la creació de valor a tots els sectors
econòmics del territori. Això es considera una oportunitat no només per la
nova ocupació directa que pugui generar (guies de natura, agents turístics,
hotels, restauració, etc.) sinó especialment també pels beneficis que pugui
comportar pel sector primari.
Pel que fa a la línia estratègica de foment del producte agroalimentari de
qualitat els objectius específics que es contemplen són: enfortir el teixit
associatiu i cooperatiu dels productors; potenciar la professionalització del
sector; i comunicar i difondre els productes del territori. Actuacions
previstes en aquesta línia són la modernització de l’escorxador comarcal del
Ripollès com a centre logístic i de promoció del producte local; la promoció
d’activitats de transformació artesana del producte ramader; l’estudi de les
possibilitats de traspàs d’explotacions ramaderes; o la promoció d’espais
per a l’elaboració del producte agroalimentari.
El consum i la venda de producte local a la restauració i el comerç és un
aspecte cabdal de cara a fomentar una economia circular compromesa amb
el territori. En aquest aspecte la priorització d’actuacions a través de la
participació

recull

la

importància

de

dur

a

terme

campanyes

de

sensibilització sobre el producte local amb un públic destinatari ben definit
al voltant tant d’escoles, com a oficines turístiques, institucions públiques,
restaurants, mitjans de comunicació i xarxes socials. També s’inclou la
cerca de fórmules de distribució conjunta per part dels elaboradors de
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producte i la promoció de suport i formació als productors en l’àmbit de la
comercialització. Totes aquestes actuacions estan en marxa des de Ripollès
Desenvolupament que compta amb una àmplia gamma de serveis específics
orientats al sector.
Taula 12: resum d’actuacions proposades a la taula de participació sobre
consum i venda de producte local a la restauració i el comerç.
Com podem potenciar el consum i venda de producte local a la restauració i el
comerç?
Campanyes de sensibilització i publicitat sobre producte local, a escoles, oficines de
turisme, institucions públiques, restaurants, mitjans de comunicació, xarxes socials
(11)
Buscar fórmules de distribució conjunta en el propi territori i a fora (11)
Promoure la formació i el suport per a productors des de les administracions.
Assessorament en comercialització, difusió i venda de producte (9)
Espais de trobada entre productors elaboradors i les escoles del territori. Projecte
escola (6)
Potenciar les associacions de productors (2)
Fomentar la complicitat i la transversalitat entre els diversos actors del teixit
econòmic del territori (2)
Font: Elaboració pròpia, a partir de la diagnosi del Procés de revisió de l’Estratègia de
Desenvolupament Local del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, maig 2015.

El foment de la cuina de muntanya vinculada a la pagesia també forma part
de l’impuls al sector primari. En aquest aspecte és central el paper de l’Aula
d’Hostaleria del Ripollès com a projecte tractor que té com objectiu específic
el seu posicionament com a referent de cuina de muntanya. Per això inclou,
entre d’altres, la promoció d’accions intersectorials entre productors i
cuiners del territori i la realització d’una campanya sobre alimentació
saludable i productes de proximitat.
Una de les àrees que s’estan començant a explotar pel que fa a la promoció
del producte local és la implicació directa de les escoles del territori,
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considerant les àmplies potencialitats que té la difusió de sensibilització a
través d’aquestes.

6.2

Innovació, empresa i emprenedoria

El segon eix d’aquest pla d’acció gira al voltant del foment de la innovació,
l’empresa i la emprenedoria. En aquest àmbit les accions previstes
segueixen les següents línies estratègiques: millorar infraestructures i
serveis comarcals; promoure i facilitar processos de traspàs i relleu
empresarial;

donar

suport

al

creixement

i/o

la

consolidació

de

microempreses i pimes; fomentar i acompanyar processos d’emprenedoria i
intraemprenedoria; incentivar la recerca, la innovació i la transferència del
coneixement; treballar per al creació i consolidació de clústers i xarxes
empresarials; i afavorir la formació contínua al llarg de la vida

Taula 13: Objectius generals i línies estratègiques comarcals en l’àmbit del
foment de la innovació l’empresa i l’emprenedoria
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Objectius generals

Línies estratègiques

Millorar infraestructures i

Millora de la línia de ferrocarril.

serveis
Planificació conjunta del sòl industrial de la
comarca.
Millora del sistema de transport públic comarcal.
Extensió de la fibra òptica a totes les poblacions
del territori.
Donar suport i

Accions d’acompanyament al relleu generacional i

assessorament al teixit

el traspàs de petits comerços i explotacions

empresarial

agràries.
Foment dels Espai Test Agraris.
Extensió de l’assessorament i acompanyament per
a microempreses i petites empreses: eines de
gestió empresarial i mecanismes de
comercialització.
Promoció de fórmules de distribució conjunta dels
productes locals al propi territori i a fora.

Potenciar noves iniciatives

Projecte d’atracció d’emprenedors de fora del

empresarials

territori.
Accions de divulgació sobre desenvolupament
econòmic local a escoles.
Creació d’un fons d’inversió territorial amb
empresaris del territori. Grup d'estalvi solidari
Territorial.

Divulgar els serveis de

Accions de divulgació dels serveis de promoció

promoció econòmica i

econòmica.

l’observatori de la realitat
socioeconòmica de la
comarca

Centre de dades sobre la realitat socioeconòmica
amb aportacions dels diferents serveis comarcals.

Incentivar la recerca, la

Promoció del treball amb xarxa amb les

innovació i la

Universitats de proximitat.

transferència del
coneixement

Constitució de grups sectorials per a sol·licitar
formar part de la comunitat RIS3CAT.
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Promoció de la figura de l’aprenent, la formació
dual i el contracte aprenentatge empresa-joveestudiant.
Treballar per la creació i

Suport i dinamització de les associacions de

consolidació de clústers i

productors locals.

xarxes empresarials

Promoció de la cooperació Inter empresarial.

Afavorir la formació

Campanya pel foment de la cooperació i el canvi

contínua i al llarg de la

cultural de consumidors, productors i empresaris

vida

cap a una economia col·laborativa.
Campanya de divulgació sobre les activitats
econòmiques del territori i la importància de
consumir producte local.

Font: Elaboració pròpia.

6.2.1 Infraestructures i millora de serveis
Les àrees de millora amb les que compten les infraestructures del Ripollès i
que impliquen també a les polítiques d’ordenació del territori s’identifiquen
quatre àmbits d’actuació principals: ferrocarril, sòl industrial, transport
públic, i telecomunicacions.
La millora de la línia de ferrocarril que connecta el Ripollès amb Osona, el
Vallès i l’àrea metropolitana de Barcelona es tracta d’una demanda històrica
del territori que incideix directament en el seu dinamisme socioeconòmic en
molts sentits. Els endarreriments amb els que compta aquesta línia són
notoris i coneguts i requereixen d’una atenció continuada a la negociació i
actuació política a unes escales governatives que van més enllà de l’escala
comarcal.
Pel que fa a la disponibilitat de sòl industrial es destaca el fet que malgrat
es compta amb disponibilitat de sòl no hi ha una planificació comarcal
conjunta del sòl industrial disponible a la comarca. Això comporta que molts
municipis competeixin entre ells per l’atracció d’empreses posant en
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evidència la necessitat de dinàmiques de concertació entre municipis de la
política de sòl industrial i d’atracció d’empreses.
Una altra qüestió que és present entre les principals àrees de millora de les
infraestructures i les polítiques d’ordenació territorial de la comarca és la
qüestió del transport públic. Les mancances d’aquest són notòries i es
reforcen pel fet que es tracta d’una comarca de muntanya on l’aïllament
geogràfic de determinats col·lectius que no disposen de automòbil privat
(gent gran, infants i joves, persones en situació d’atur) s’accentua
especialment. Per altra banda el desplegament d’una xarxa de transport
públic adequada està condicionat per la poca rendibilitat econòmica
d’aquesta, associada al fet de no disposar de suficient massa crítica
d’usuaris.

6.2.2 Empresa i emprenedoria
En l’àmbit de l’empresa i l’emprenedoria les línies estratègiques es
resumeixen en donar suport i assessorament al teixit econòmic; potenciar
noves iniciatives empresarials; divulgar els serveis de promoció econòmica
comarcals

alhora

que

es

potencia

un

observatori

de

la

realitat

socioeconòmica de la comarca.
Actuacions específiques en aquests àmbits inclouen: promoure i facilitar
processos de traspàs i relleu empresarial; donar suport al creixement i/o a
la consolidació de microempreses i pimes; i fomentar i acompanyar
processos d’emprenedoria i intra-emprenedoria entre les empreses del
territori. Amb la voluntat d’adaptar l’emprenedoria a les característiques del
territori es tenen en consideració accions com el foment dels espais test per
a emprenedors agraris, o el desenvolupament d’un projecte d’atracció
d’emprenedors de fora del territori.
Pel que fa al foment del suport a la petita i mitjana empresa rural, a part de
l’extensió de les accions de formació d’assessorament i acompanyament a
petites empreses es contemplen com a prioritaris aspectes clau a mitjà i
llarg termini com és el foment de la cultura emprenedora des d’edats
primerenques, potenciant la formació econòmica a escoles i instituts, i
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cercant l’adopció de perspectives innovadores en aquestes pel que fa al
foment dels valors cooperatius i l’economia circular. També es contempla
com un recurs per a l’emprenedoria la creació d’un fons d’inversió amb
empresaris del territori per a l’impuls de projectes empresarials d’interès
col·lectiu.

Taula 14: resum d’actuacions proposades a la taula de participació pel
suport a la petita i mitjana empresa rural
De quina manera es pot millorar el suport a la petita i mitjana empresa rural?
Assessorament i acompanyament a petites empreses (7)
Introducció de criteris econòmics i de gestió a primària i secundària (6)
Crear un fons d’inversió amb empresaris del territori (6)
Sensibilització amb la compra Km0 (4)
Convenis de col·laboració amb gestories locals (2)
Fomentar i reactivar l’Associació d’empresaris de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (2)
Buscar emprenedor de fora (2)
Apropar serveis de suport a l’empresa als pobles petits (1)
Font: Elaboració pròpia, a partir de la diagnosi del Procés de revisió de l’Estratègia de
Desenvolupament Local del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, maig 2015.

En aquest mateix àmbit de suport a l’empresa i l’emprenedoria, des dels
serveis de promoció econòmica comarcals que s’estructuren al voltant de
Ripollès Desenvolupament es contempla com a clau el treball per la gestió
de la comunicació interna i externa, així com l’impuls de l’observatori
comarcal, en tant que centre de dades que monitoritza l’estat i l’evolució del
teixit empresarial, l’activitat econòmica, però també tots aquells àmbits
afins que l’afecten com són les qüestions socials, culturals i ambientals
entre d’altres.
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6.2.3 Innovació, recerca i formació al llarg de la vida
La innovació, la recerca i la formació al llarg de la vida es treballa a través
de diferents d’àmbits d’actuació i distintes línies estratègiques. Aquestes
línies són: incentivar la recerca, la innovació i la transferència del
coneixement; treballar per a la creació i consolidació de clústers i xarxes
empresarials; i afavorir la formació contínua i al llarg de la vida entre les
empreses i persones del territori.
Per incentivar la recerca i la transferència del coneixement es contempla la
promoció del treball amb xarxa amb les Universitats més pròximes al
territori (UVIC, UdG, UOC,...); la constitució de grups sectorials per a
sol·licitar formar part de la comunitat RIS3CAT; i la promoció de la figura de
l’aprenent, la formació dual i contracte d’aprenentatge empresa-joveestudiant, com actuacions específiques clau en aquest sentit.
Dins la priorització d’actuacions participada en aquest àmbit específic
trobem també la importància d’atreure emprenedors de fora el territori; la
creació d’una base de dades que permeti el seguiment de les trajectòries
dels joves de la comarca que marxen a estudiar a fora i l’adequació de la
formació a les necessitats del teixit empresarial, entre d’altres actuacions
específiques.
D’altres qüestions com el disseny d’un sistema d’innovació territorial o la
millora infrastructural de l’arribada de la fibra òptica a totes les poblacions
del territori són aspectes importants també en aquest àmbit.

Taula 15: resum d’actuacions proposades a la taula de participació per
incentivar la recerca i la innovació
Com es pot incentivar la recerca i la innovació en el nostre territori?
Atreure emprenedors de fora a venir al territori (9)
Crear una base de dades on es faci un seguiment de les trajectòries professionals
dels joves de la comarca. Xarxes de col·laboració per retenir i atreure talent (9)
Formar mà d’obra adequada per les necessitats de les empreses. Ajudes de la
Fundació Tripartita (9)
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Constituir grups sectorials per a sol·licitar ser comunitat RIS3CAT (empreses,
universitats, ajuntaments i institucions) (7)
Fomentar la cultura col·laborativa a través d’experiències d’èxit en aquest o altres
territoris. Construir xarxa entre empreses per aprendre a innovar en producte,
processos i gestió compartida: per vendre més (7)
Definir una metodologia d’innovació empresarial i social per territori (7)
Promoure la fibra òptica arreu del territori (7)
Atreure empreses tecnològiques al territori (6)
Millora de la relació empresa-centres formatius (2)
Organitzar jornades de portes obertes a les empreses (1)
Delegacions territorials a Barcelona per a microempreses (0)
Font: Elaboració pròpia, a partir de la diagnosi del Procés de revisió de l’Estratègia de
Desenvolupament Local del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, maig 2015.

Observant específicament l’objectiu de treballar per la creació i consolidació
de

clústers

i

xarxes

empresarials

al

territori

cal

considerar

el

desenvolupament d’accions orientades al foment de la cultura col·laborativa
per part dels agents empresarials, i el suport i dinamització de les
associacions de productors locals.
Per altra banda per afavorir la formació contínua i al llarg de la vida en el si
de les empreses i entre tota la ciutadania en general es contemplen accions
com la sensibilització per al foment de la cooperació i el canvi cultural de
consumidors, productors i empresaris cap a un paradigma d’activitat
econòmica col·laborativa, així com totes

les

actuacions específiques

orientades a la divulgació de les activitats econòmiques del territori i la
importància de consumir producte local.

6.3

Cohesió social, qualitat de vida i equilibri demogràfic.

Dins d’aquest tercer eix s’inclouen les línies estratègiques i accions
específiques orientades a fomentar la cohesió social, promoure la millora de
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la qualitat de vida i vetllar per l’equilibri demogràfic. S’inclouen aquí
diferents objectius generals: incentivar i facilitar el retorn i l’atracció de
joves cap al medi rural; facilitar l’accés l’habitatge tant als nuclis
poblacionals com a les masies del territori; promoure la concertació d’una
estratègia educativa de territori; incentivar la cooperació en favor de la
formació orientada al treball; millorar l’atenció a les persones dependents i
promoure processos d’apoderament amb perspectiva de gènere.

Taula 16: línies estratègiques i objectius específics comarcals en l’àmbit de
l’equilibri demogràfic, qualitat de vida i cohesió social.

Objectius generals

Línia estratègica

Incentivar i facilitar el

Base de dades pel seguiment de les trajectòries

retorn i l’atracció de

formatives i professionals dels joves del territori.

joves cap el medi rural

Aplicació interactiva per facilitar el contacte
empresa-estudiants.
Impuls al programa Odisseu a la comarca.

Facilitar l’accés a

Dinamització i divulgació de les borses d’habitatge

l’habitatge, tant als

del territori.

nuclis com a les masies

Projecte per la recuperació de la funció social de la
masia.

Promoure la concertació

Taules de treball entre agents formatius per la

d’una estratègia

consolidació d’un projecte de territori educador.

educativa de territori

Consolidació i millora del Saló de l’Ensenyament.
Accions de coordinació de l’oferta territorial en
formació professional.

Incentivar la formació

Consolidació del dispositiu d’inserció, orientació i

orientada al treball

intermediació laboral.
Mapes d’ocupacions amb futur al territori.
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Millorar l’atenció a les

Millora i racionalització de la xarxa de serveis de

persones dependents i

transport adaptat.

promoure xarxes de
suport mutu

Promoció de serveis a domicili per la gent gran.
Promoció de formació en l’àmbit de l’atenció a la
gent gran.

Promoure processos

Incorporació d’indicadors de gènere i exclusió social

d’apoderament al món

a l’Observatori de la realitat socioeconòmica.

rural amb perspectiva de
gènere

Potenciació de la xarxa de transport públic.
Promoció del dinamisme del teixit associatiu del
territori, el voluntariat i les xarxes de suport veïnal.

Font: Elaboració pròpia.

6.3.1 Joventut i habitatge
Pel que fa a la necessitat de reequilibrar demogràficament la comarca les
polítiques de joventut són una peça clau. L’objectiu d’incentivar i facilitar el
retorn i l’atracció de joves cap al medi rural inclou diverses línies d’acció: la
consolidació i l’impuls del programa Odisseu; el desenvolupament d’una
base de dades pel seguiment de les trajectòries formatives i professionals
dels joves del territori; o la intermediació entre empreses i joves.
De manera íntimament relacionada la consideració d’un programa de
foment de l’accés a l’habitatge específicament orientat a l’atracció de joves
es considera una línia estratègica clau en aquest àmbit d’actuació. En això
s’inclou la dinamització i la divulgació de les borses d’habitatge del territori,
la facilitació d’ajudes a la rehabilitació i el desenvolupament de projectes
innovadors que contemplin formes de tinença alternatives a la propietat que
estimulin la recuperació del gran parc buit d’habitatges que hi ha a la
comarca, o contemplin acords per la custòdia i la recuperació de la funció
social de la masia en el cas de construccions disperses abandonades.
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Taula 17: resum d’actuacions proposades a la taula de participació sobre
retorn i atracció de joves al món rural.
Com podem facilitar el retorn i l’atracció dels joves al món rural?
Polítiques d’habitatge: donar a conèixer la borsa d’habitatge (12)
Programa tastet oficis (8)
Recuperar la funció social de la Masia (7)
Donar a conèixer el que tenim (6)
Ajuts per emprendre (5)
Relleu de les empreses familiars (5)
Quota de professionals a les empreses grans (3)
Portes obertes de les empreses (1)
Fomentar processos participatius (1)
Conciliació de vida laboral i familiar (0)
Font: Elaboració pròpia, a partir de la diagnosi del Procés de revisió de l’Estratègia
de Desenvolupament Local del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, maig 2015.

6.3.2 Educació i treball
L’objectiu de promoure la concertació d’una estratègia educativa de territori
inclou diferents tipus d’actuacions: el treball entre agents formatius per a la
consolidació d’un projecte de territori educador; la consolidació i millora del
Saló de l’Ensenyament; i les accions de coordinació de l’oferta de formació
professional del territori, entre d’altres.
Pel que fa al foment del treball en xarxa entre agents formatius es
considera que a part del treball entre agents formatius formals, escoles i
instituts, és molt important tenir en compte l’oferta educativa en el temps
de lleure, i el sector cívic i social.
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Taula 18: resum d’actuacions proposades a la taula de participació sobre el
treball en xarxa d’agents formatius al territori.
Com es pot millorar el treball en xarxa entre els agents formatius del territori?
Taules de treball entre agents formatius (14)
Tenir un compte l’oferta educativa en el temps de lleure i el sector cívic i social (10)
Consolidar el saló de l’ensenyament i fer-hi millores: detectar inquietuds familiars
per promoure activitats complementàries (9)
Base de dades sobre els itineraris dels joves (8)
Prioritzar el calendari d’activitats formatives (5)
Promoure crèdits de síntesi amb la complicitat del professorat: potenciar el teixit
productiu i les activitats econòmiques del territori (5)
Escola de pares i mares comarcals (0)
Font: Elaboració pròpia, a partir de la diagnosi del Procés de revisió de l’Estratègia de
Desenvolupament Local del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, maig 2015.

L’objectiu de fomentar la formació orientada al treball planteja incloure les
polítiques d’ocupació com un element constitutiu de l’acció per la cohesió
social, la millora de la qualitat de vida i el reequilibri demogràfic del
territori. Les principals actuacions en l’àmbit de les polítiques d’ocupació
giren en torn de la consolidació del dispositiu d’inserció, orientació i
intermediació laboral de Ripollès Desenvolupament, i entre les seves
tasques a desenvolupar és important el seguiment dels perfils estratègics
de futur per al territori a través de la realització de mapes ocupacionals que
serveixin per copsar-ne les característiques i l’evolució.

6.3.3 Atenció a la dependència
L’objectiu de millorar l’atenció a la gent gran i les persones dependents
inclou la millora i racionalització de la xarxa de serveis de transport
adaptat; la promoció de serveis a domicili per la gent gran; i la promoció de
formació en l’àmbit de la gent gran.
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En aquest àmbit d’acció, com es recull en la priorització d’actuacions
derivada dels grups de discussió realitzats al llarg de 2015, millores
infrastructurals com l’arribada de la fibra òptica a tots els municipis de la
comarca poden oferir guanys substanciosos a l’atenció dispensada.

Taula 19: resum d’actuacions proposades a la taula de participació sobre la
millora de l’atenció a la gent gran i la promoció de xarxes de suport mutu.
Com podem millorar l’atenció a la gent gran i promoure xarxes de suport mutu?
Promoure els serveis a domicili per la gent gran (14)
Millorar l'accessibilitat a la fibra òptica (11)
Millorar i racionalitzar les xarxes de transport públic i els serveis de transport
adaptat (7)
Aprofitar recursos col·lectius (menjadors escolar, monitors, etc) (5)
Formació reglada en l’àmbit d’atenció a la gent gran (2)
Potenciar al voluntariat i les xarxes de suport veïnal (2)
Promocionar servei “Bon dia” a tota la comarca (1)
Font: Elaboració pròpia, a partir de la diagnosi del Procés de revisió de l’Estratègia de
Desenvolupament Local del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, maig 2015.

6.3.4 Perspectiva de gènere
Promoure processos d’empoderament al món rural amb perspectiva de
gènere inclou diverses línies estratègiques com són la incorporació
d’indicadors de gènere a l’Observatori de la realitat socioeconòmica de la
comarca; la potenciació de la xarxa de transport públic; i la promoció del
dinamisme del teixit associatiu del territori, el voluntariat i les xarxes de
suport veïnal.
A aquestes línies d’actuació s’hi han d’afegir també d’altres actuacions
específiques com les qüestions vinculades a l’accés a les tecnologies de la
informació i la comunicació, que són també un aspecte clau per afavorir el
paper de la dona als territoris rurals.
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Taula 20: resum d’actuacions proposades a la taula de participació sobre
com afavorir el paper de la dona als territoris rurals.
Com es pot afavorir el paper de la dona als territoris rurals?
Fomentar el teixit associatiu (11)
Potenciar la fibra òptica (8)
Facilitar l’accés a les noves tecnologies (8)
Promoure serveis de cura (8)
Potenciar i millorar la xarxa de transport públic (5)
Potenciar activitats en l’àmbit de l’esport i la cultura adreçades a noies (4)
Material divulgatiu en relació a les desigualtats de gènere (3)
Incorporar indicadors de gènere a l’Observatori de la realitat socioeconòmica (1)
Retenir i/o afavorir el retorn de la dona que ha marxat (0)
Font: Elaboració pròpia, a partir de la diagnosi del Procés de revisió de l’Estratègia
de Desenvolupament Local del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, maig 2015.
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6.4

Governança,

modernització

de

l’administració

i

cultura

democràtica
El quart eix estratègic d’aquest pla d’acció s’articula al voltant de l’objectiu
de promoure la governança, la modernització de les administracions del
territori i la cultura democràtica. Aquesta línia estratègica respon a la
necessitat d’adaptar les administracions públiques del territori, així
com també la participació de la ciutadania a les exigències de la
societat

del coneixement. El foment del

treball en xarxa entre

administracions públiques, i entre les administracions i la societat civil es
tracta d’una qüestió de cara a abordar un futur immediat en que els
recursos públics son cada cop més limitats i en els que la complexitat dels
reptes socioeconòmics implica l’abordatge col·laboratiu de tot tipus de
problemàtiques entre diferents tipus d’actors.
Els objectius generals d’aquest eix d’actuació són doncs: promoure la
innovació institucional i la modernització de l’administració; i fomentar la
participació ciutadana i la cultura democràtica.

Taula 21: Objectius generals i línies estratègiques comarcals en l’àmbit de
la governança, la modernització de l’administració i la cultura democràtica.

Objectius generals

Línies estratègiques

Promoure la innovació

Desplegament de la gestió documental

institucional i

electrònica.

modernització de
l'administració

Accions de foment del consum col·laboratiu
entre ajuntaments.
Accions de foment de l'administració
electrònica als municipis de la comarca.

Fomentar la participació

Accions de foment del govern obert.

ciutadana i cultura
democràtica

Accions de foment dels pressupostos
participatius.
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Desplegament d'una moneda social territorial
complementària.
Accions de foment del sentiment de
pertinença comarcal.
Foment i suport de l'associacionisme
sociocultural.

6.4.1 Modernització de l’administració
Entre els reptes de la modernització de l’administració i el foment de la
innovació institucional, l’adequació de les administracions públiques del
territori a les exigències de les noves tecnologies i la societat del
coneixement és clau. En aquest sentit es considera clau el desplegament
de mesures en ordre a facilitar el plena traçabilitat dels expedients
de l’administració i una gestió documental eficient, amb una
administració electrònica adaptada als temps actuals. La millora de la gestió
documental electrònica per part de les administracions públiques del
territori s’ha d’entendre com un pas en el foment de l’accessibilitat,
traçabilitat i la transparència que són claus per a l’assoliment dels objectius
en qüestió.
També s’inclouen entre les actuacions que segueixen l’objectiu de la
modernització, racionalització i millora contínua del funcionament de les
administracions, la continuïtat i extensió de les accions orientades a
fomentar el consum col·laboratiu de béns i serveis per part de les
administracions municipals del territori. En aquest sentit el paper del
Consell Comarcal és cabdal i ja fa temps que juga un rol específic en àmbits
com la mobilitat, la gestió de residus o el planejament estratègic, entre
d’altres. Considerant que la mancomunació de béns i serveis requereix d’un
treball permanent es vol donar valor al fet que s’identifica clarament que en
un futur immediat seguirà sent clau.
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6.4.2 Participació ciutadana i cultura democràtica
L’objectiu de fomentar la participació ciutadana i la cultura democràtica
implica diverses línies d’activitat que en molts sentits estan íntimament
relacionades amb l’eix de foment de la cohesió social, la qualitat de vida i
l’equilibri demogràfic. Des de la perspectiva de la governança són aspectes
estratègics per el foment de la participació ciutadana i la cultura
democràtica: les accions de foment del govern obert; les accions de foment
dels pressupostos participatius; el desplegament d’una moneda social
complementària; les accions de foment del sentiment de pertinença
comarcal o les accions de foment de l’associacionisme en tots els àmbits de
la vida quotidiana.
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Ripollès.
Fundació Carles Pi i Sunyer (2014): Observatori del Govern Local: el
Ripollès.
Fundació Cedricat (2014): Pla estratègic pel desenvolupament i l’ocupació
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Generalitat de Catalunya (2015): Programa de Desenvolupament Rural de
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Monllor, Neus (2014): Estudi de la capacitat de compravenda dels Productes
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ODISSEU (2011): Els moviments migratoris de la joventut rural: què
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polítiques d’ocupació a Catalunya 2014-2016.
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Annex1: Perfils ocupacionals estratègics pel territori

Tècnic en ramaderia ecològica de muntanya
Funcions
Gestió de l'empresa agrària
Maneig de la producció ecològica
Comercialització del producte
Àmbits de treball
Treballar per compte propi o aliè en explotacions de ramaderia ecològica de
muntanya
Potencialitats
Perfil existents que emergeixen fruit de canvis normatius, legislatius o de la
demanda
Canvi i evolució del sector
El sector ramader ecològic ha experimentat en els darrers cinc anys un
creixement exponencial. En el cas del Ripollès els ajuts vinculats a la
ramaderia extensiva han donat un impuls important a aquest tipus de
producció certificada. L'estratègia agrària de la comarca hauria d'enfortir la
ramaderia ecològica, professionalitzar-la i anar-la desvinculant dels ajuts
públics. El nou perfil professional ha de capacitar-se tant per la part de
producció agrària, com per la de gestió d'empresa i comercialització del
producte.
Nivell de qualificació
Mig (CFGM)
Titulacions Associades
Tècnic en ramaderia ecològica de muntanya
Oferta formativa associada existent
Tècnic/a en Producció agroecològica. CECA Manresa
Escola de Pagesia i Activitat Pastoral (Pallars Sobirà)
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Oferta formativa associada existent a la comarca
No hi ha oferta específica més enllà de les jornades o seminaris organitzats
per l'àrea agroalimentària de RD.
Penetració / demanda a la comarca
Les explotacions agràries existent de ramaderia ecològica, en la major part
de casos, no necessiten mà d'obra assalariada. La majoria són de vaca de
vedell, i no tenen una demanda gran de treball per compte aliè. L'oportunitat
rau en el relleu extrafamiliar de les explotacions ramaderes existents.
D'altra banda, la penetració hauria de venir de la implantació de noves
activitats productives, que no competeixin en terra ni en mercat, amb
l'orientació productiva predominant de la comarca, que és la cria de vedells.
Per tant, noves activitats de producció i elaboració de producte, on es pugui
retenir valor al territori.
Competències
Fonaments agronòmics i zootècnics
Producció de llet
Producció de carn
Traspàs d'explotacions agràries
Foment de la creativitat
Gestió d'empresa
Tècniques de comercialització
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Elaborador de formatges i derivats làctics
Funcions
Elaboració de llet
Obtenció de la llet en ramats propis per poder elaborar els seus derivats
làctics
Ús de distintius de qualitat
Comercialització i distribució
Àmbits de treball
Sector agroalimentari (pagès, apicultors, ramaders, elaboradors,
comerciants)
Sector agroturístic
Potencialitats
Perfil existents que emergeixen fruit de canvis normatius, legislatius o de la
demanda
Canvi i evolució del sector
Els ajuts de la producció ecològica són substancials i els canvis i/o adaptació
de les explotacions són pocs amb el sistema tradicional d'explotació
extensiva.
Aquests ajuts són el factor clau per la viabilitat de les explotacions i també
pel l'entorn.
Augment de l'interès dels consumidors per productes de qualitat i proximitat.
Nivell de qualificació
Baix (PQPI / FO), Mig (CFGM), Alt (CFGS / Llicenciatura)
Titulacions Associades
Llicenciatura:
Ciència i salut animal
Veterinària
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Enginyeria agroalimentària
Enginyeria agrícola
Enginyeria alimentari
Enginyeria agroambiental

CFGS:
Gestió i organització de l'empresa agropecuària
Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics
Indústria alimentària
Especialització de la indústria càrnia
Dual en ramaderia i assistència en sanitat animal

CFGM:
Explotacions agràries extensives
Explotacions ramaderes
Treballs forestals i conservació del medi natural
Escorxador, carnisseria i xarcuteria
Producció agropecuària

Baixa:
curs bàsic escola de pagesos i pastos
Oferta formativa associada existent
Universitats, ECA, Escola de Pastors, instituts
Oferta formativa associada existent a la comarca
No (només s'organitzen cursos i jornades pel sector des del Consorci Ripollès
Desenvolupament, Associació Leader i Departament d'Agricultura DAAM)
- Cursos de sacrifici i preparació de les canals
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- Cursos de carnisseria i xarcuteria i d'elaborats carnis
- Pla de formació per emprenedors del sector oví
- Delegació de l'Escola de Pastors de Catalunya
- Curs de ramaderia ecològica
- Manipulació aliments
- Disseny i màrqueting
- Gestió administrativa i fiscalitat
Penetració / demanda a la comarca
Es tracta d'una àrea per a l'emprendoria, més que no pas un jaciment
d'ocupació.
Competències
Operacions de cura del ramat
Control de les instal·lacions de la maquinària
Produccions lleteres
Realització de tasques de tasques i operacions de cultiu
Gestió de l'empresa agrària, agroalimentària i/o agroturística
Gestió tràmits administratius

Guia de natura
Funcions
-Interpretació de flora i fauna
-Guiatges a grups
-Guiatges amb idiomes
-Suport a l'edició de material didàctic i/o de suport del guiatge
-Guiatges de senderisme, amb bicicleta, nordic walking...
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-Tallers d'astronomia...
-D'altres que puguin sorgir en el pla d'accions que es desenvolupi vinculat a
les estratègies del nou parc
Àmbits de treball
Medi Ambient.
Turisme
Potencialitats
Perfils nous o de nova especialització
Canvi i evolució del sector
Degut al procediment de declaració del nou Parc Natural sorgeixen nous
perfils ocupacionals necessaris per cobrir les necessitats vinculades al
guiatge/ interpretació de la natura... amb guies de senderisme, de bicicleta,
de nordic walkling, interpretació de la fauna, flora, guies culturals vinculats al
patrimoni cultural ( esglésies, ermites ...) que es trobin al llarg dels
itineraris....
Nivell de qualificació
Mig (CFGM)
Titulacions Associades
Tècnic en Ciències Ambientals.
Tècnic en empreses i activitats turístiques.
Guies de muntanya.
Guies culturals.
Oferta formativa associada existent
Al IES Abat Oliba els cicles d’esport s’hi relacionen tot i que no l’ofereixen
específicament.
Oferta formativa associada existent a la comarca
Caldria desenvolupar una oferta formativa més específica vinculada com a
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guies del parc.
Penetració / demanda a la comarca
Creiem seria un nou filó d'ocupació que generaria noves oportunitats a joves
desocupats de la comarca i a empreses d'activitats de guiatges naturacultura que ja existeixen com una nova oportunitat de diversificar les seves
empreses i ampliar les propostes que ofereixen i la possible contractació de
nou personal.
Competències
-Bon coneixedor de l'entorn i del territori
-Coneixedor de la orografia (muntanyes, rius, vistes panoràmiques...)
-Coneixedor de la flora i la fauna
-Idiomes: català, castellà, anglès i francès
-Bon comunicador, proactiu per tractar amb grups de visitants
-Amable i esperit acollidor per donar un grau de qualitat a les visites i a la
imatge global del nou parc.
Necessitats / Observacions
-Es complicat fer una estimació però potser 8-10 persones a priori i en funció
del desenvolupament del parc i del pla d'accions i pressupost que s'hi pugui
destinar aquest nombre es podria anar incrementant a mig termini.

Comercial turístic
Funcions
-Creació de producte
-Gestió de paquets turístics
-Estratègia amb els segments específics. Contactes amb agències, escoles,
grups d'interès, etc.
-Realització de documents per a la promoció dels paquets
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-Gestió de les tarifes
-Reunions periòdiques amb agents de l'entorn
-Visites personalitzades a agents de viatge i similar
- Realització d'emalings informatius
Àmbits de treball
Empreses de gestió de projectes turístics
Empreses de comercialització
Empreses de serveis culturals
Potencialitats
Perfil existents que emergeixen fruit de canvis normatius, legislatius o de la
demanda
Canvi i evolució del sector
Actualment hi ha un canvi al món turístic pel que fa la manera de donar la
informació als visitants. Es camina cap al mètode de promocionar-venent on
guanya molta importància la gestió de comunitats virtuals en els mecanismes
de màrqueting i la comercialització de productes.
Nivell de qualificació
Mig (CFGM) i Superior (CFGS)
Titulacions Associades
Estudis de turisme i/o comercial i màrqueting

88

Treballador forestal
Funcions
Treballs forestals varis com aclarides, estassades, podes, etc.
(capatassos i operaris de brigada forestal)
Àmbits de treball
Sector forestal. Empreses privades i entitats públiques encarregades de
gestionar espais naturals/forestals
Potencialitats
Perfil existents que emergeix fruit de canvis normatius, legislatius o de la
demanda.
Canvi i evolució del sector
El sector forestal està a la baixa degut a l'abandó del medi rural i també
degut a l'estancament dels preus de la fusta. Amb l'ús de la biomassa per a
usos energètics es torna a obrir una finestra d'ocupació per a executar
treballs forestals.
Nivell de qualificació
Baix (PQPI / FO), Mig (CFGM
Titulacions Associades
Graus Mig i Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural
Oferta formativa associada existent
Escoles de Capacitació Agrària
Centre forestal de Montesquiu
Oferta formativa associada existent a la comarca
A la comarca del Ripollès no hi ha cap centre formatiu en aquest àmbit, però
a Osona sí (Escola Quintanes). També es fan cursos especialitzats al Centre
de Formació Forestal Especialitzada de Montesquiu
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Penetració / demanda a la comarca
Cada vegada n'hi ha més, sobretot provinent d'aturats de llarga durada que
volen reciclar-se per tornar a entrar al mercat laboral, sobretot en aquest
àmbit degut a la demanda creixent de feina fruit de l'aprofitament de
biomassa per a usos energètic.
Competències
Gestió forestal sostenible i maneig de màquines forestals (motoserra i
desbrossadora principalment)
Necessitats numèriques/ Observacions
La quantificació és difícil doncs es tracta d'una àrea per a l'emprenedoria més
que d'un sector en el que hi hagin empreses a la comarca demandants de
treballadors especialitzats.

Gestor energètic
Funcions
Portar la comptabilitat energètica de les empreses, adequació de tarifes,
detectar les possibles millores, càlcul d'amortitzacions, avaluacions d'estalvi,
avaluació de canvis en les fonts energètiques, control de la legislació vigent.
Àmbits de treball
Qualsevol sector o empresa té cabuda dins aquest perfil, ja que actualment
totes les empreses tenen una despesa energètica que cal gestionar.
Potencialitats
Perfils nous o de nova especialització
Canvi i evolució del sector
El perfil de gestor energètic, tot i que fa anys que en determinats àmbits o
territoris ja s'aplica, és un perfil que ha agafat importància arrel de la crisis.
El preu de les energies ha pujat dràsticament i els ingressos a les empreses
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ha disminuït, fent que el factor energètic que fa uns anys no es valorava
actualment tingui un pes important en el total de les despeses de l'empresa.
Nivell de qualificació
Mig (CFGM), Alt (CFGS / Llicenciatura
Titulacions Associades
Llicenciatura en ciències ambientals
Biologia
Administració i Direcció d'Empresa
Enginyers agrícoles / agrònoms
Enginyers industrials
Oferta formativa associada existent
Universitats. De forma específica existeixen alguns postgraus o màsters,
concretament a Barcelona. Tenen un cost molt elevat
Oferta formativa associada existent a la comarca
Actualment no hi ha oferta formativa al respecte. Ocasionalment es creen
cursos, però actualment no estan actius
Penetració / demanda a la comarca
La formació seria interessant de cara a tècnics d'ajuntaments, consell
comarcal i empreses grans.
Competències
-Energia
-Renovables
-Càlcul
-Economia
-Medi Ambient
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Auxiliar de geriatria
Funcions
Cura de persones grans
Atenció individual i integral de persones en situació de dependència i en
situació d'exclusió social.
Àmbits de treball
Sociosanitaria: residències, centres de dia, empreses de servei a domicili.
Empreses públiques i privades del sector de la dependència (Servei D'Ajut a
Domicili, Residències i Centres de Dia per a persones grans i discapacitades.
Potencialitats
Perfil existents que emergeixen fruit de canvis normatius, legislatius o de la
demanda
Canvi i evolució del sector
Envelliment de la població a la comarca.
La demanda augmenta, ja que el nombre de persones grans en situació de
dependència va augmentant progressivament.
Nivell de qualificació
Baix (PQPI / FO), Mig (CFGM)
Titulacions Associades
Curs auxiliar geriatria/ treballador/a familiar.
Oferta formativa associada existent
El grau mig a Manlleu.
Els cursos a Ripollès Desenvolupament, UIER, Càritas.
Oferta formativa associada existent a la comarca
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Educadors/es socials
Funcions
Informació, suport, orientació i assessorament a families amb infants en
situació de risc social o en situació d'exclusió.
Treball individual i grupal amb infants i adolescents en situació de risc.
Dinamització comunitària de col·lectius en situació de risc o exclusió.
Àmbits de treball
SECTOR PÚBLIC ajuntaments i altres empreses públiques
TERCER SECTOR ( Fundació MAP i entitats socials)
Potencialitats
Perfil existent que emergeixen fruit de canvis normatius, legislatius o de la
demanda
Canvi i evolució del sector
Aquest perfil pràcticament no existeix a la comarca
Nivell de qualificació
Alt (CFGS / Llicenciatura)
Titulacions Associades
Diplomatura en Educació Social
Oferta formativa associada existent
Universitats
Oferta formativa associada existent a la comarca
La més propera és Universitat de Vic
Competències
Aplicació teoria sistèmica
Psicologia evolutiva
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Treball familiar
Dinàmiques dels grups
Dimensió comunitària
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Annex 2: Entitats participants en les taules de treball del procés de
revisió del Pla d’Actuació de Ripollès Desenvolupament (2014)
Entitats participants (2014)
Ajuntament de Ripoll
Associació Cuines Vall Camprodon
Associació d’Hostaleria Ripollès
Associació Leader Ripollès, Ges i Bisaura
Associació Intersectorial de Joves Empresaris del Ripollès (AIJER)
Aula d’Hostaleria del Ripollès
Cambra Comerç Girona
Càritas Ripoll
Creu Roja Ripollès
Consell Comarcal Ripollès
Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR)
Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR)
Consorci Ripollès Desenvolupament (àrees de turisme, inserció-ocupació,
agroalimentària, empresa-emprenedoria, energia).
CCOO Ripollès
Departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Escorxador del Ripollès (ERSA)
Ferrocarrils Generalitat Catalunya (FGC)
Fogons de la Vall de Ribes
Fundació Eduard Soler
Fundació MAP
Hospital de Campdevànol
UGT Ripollès
Unió Intersectorial d’Empresaris del Ripollès (UIER)
Unió de Pagesos Ripollès
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Annex 3: Persones participants en les sessions de treball “Creant
vincles per al desenvolupament econòmic rural” (2015).
Cognom

Nom

Entitat /Empresa

Ayats

Montse

Formatges Ciuret

Basagaña Rico

Clàudia

Consell Comarcal del Ripollès

Bigas Bau

Marc

Consorci Ripollès
Desenvolupament

Camps Bosch

Mariona

EAP

Castany Santanach

Maria Àngels

Castany Consultora

Castells Martí

Eudald

UIER

Coll Linares

Meritxell

Ajuntament de Setcases

Corominas Puntí

Maria Carme

CFA del Ripollès

Creixans Tenas

Carina

Consorci Ripollès
Desenvolupament

Farrès

Josep

CBG

Faus Colomer

Jordi

CEINR

Fernández Amer

Carlo

Alcaldia de Setcases

Freixa Bosch

Maria Carme

Ajuntament de Vallfogona

G. Casas

Àngela

El Negre

Gallart Saiz

Silvia

Creu Roja Ripoll

Gómez Pasa

Manel

Creu Roja Ripoll

Grané Alsina

Joan

Hospital de Campdevànol

Guillaumes Hubach

Alícia

Mancomunitat de Camprodon

Guinjoan Saez

Marc

Castell de Llaes

Guiteras Benet

Àngels

Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura

Hueso Bealon

Manel

FADEC

Hueso Guimerà

Eudald

Consell Comarcal del Ripollès

Isern

Mariona

Consorci Ripollès
Desenvolupament

Jimenez

Rosa

Leader Ripollès Ges Bisaura
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Jiménez Tallon

Rosa

Leader Ripollès Ges Bisaura

Llach

Francesc

Les Gambires

Llach Casals

Francesc

Les Gambires, Torrelló

Llenas Argelaguet

Laia

CTBeta / UVIC

Llobet Martí

Ermen

Mas Vinyoles

Locher

Janna

Agrària de Torellò

Martínez

Eva

Can Jordi

Mates Gómez

Anna

Fundació Eduard Soler

Mauri

Mercè

Consorci Ripollès
Desenvolupament

Monje

Teresa

Mancomunitat de la Vall de
Camprodon

Morez Solà

Helena

Ajuntament de Ripoll

Muntadas Castellà

Elisabet

Consell Comarcal del Ripollès

Muntané Izquierdo

Montse

EAP

Ordeig Boladeras

Hermínia

Fundació MAP

Ortega Larriba

Elisabeth

CBSR

Palou Vilar

Albert

CTBeta / UVIC

Parejo Anglada

Sara

Consorci Ripollès
Desenvolupament

Pascal Calabuig

Josep

UIER

Perramon Mir

Maria

Puigcorbé

Joan

Mas el Lladré

Puigcorbé

Marina

Mas el Lladré

Puigdemont i Puig

Eusebi

IE Sant Joan de les Abadesses

Puigvert Tuneu

Albert

Consell Comarcal del Ripollès

Rifà Llimona

Andreu

Serra de Bellmunt

Rifà Vilaseca

Pere

Consorci VGOB

Rosell

Pep

Cooperativa de Vallfogona del
Ripollès

Rosell Casas

Carina

Col·laboradora Externa
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Rota

Mariona

Consorci Ripollès
Desenvolupament

Rovira

Francesc

La Fonda Xesc

Rovira Comas

Miquel

Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura

Sadurní Miguélez

Marc

Clickara

Sadurní Pradell

Anna

CVGB

Sánchez

Manuel

Sellarès Ferrer

Joan Pere

Consorci Ripollès
Desenvolupament

Serrat

Raquel

Ramaderia Tubau

Serrat Alibés

Neus

Consorci Ripollès
Desenvolupament

Serrat Tubau

Raquel

Ramaderia Tubau SCP

Solé Fajula

Antoni

Molló Parc

Soler Serra

Gerard

Consorci Ripollès
Desenvolupament

Subirana

Janina

Consorci Ripollès
Desenvolupament

Tallant Deascares

Montserrat

Centre de Recursos Pedagògics
del Ripollès

Tarrats Pons

Elisenda

UVIC – UCC Universitat de Vic

Teixidor

Jesús

SUNO Enginyeria

Tort

Joan

Fontferri SCP

Ventós Calzas

Martí

Vera Manubens

Roger

Vera Saucedo

Joan

Vidal Suñer

Laura

Vigo Anglada

David

Vigué Ruaix

Jordi

Estudiants Ambientals UVIC

Consell Comarcal del Ripollès

Associació Propietaris Serra de
Bellmunt

Vigueras Casas

Maite

Ajuntamentimpulsa.cat

Vila Ferrer

Gerard

CEIN / Consorci VGOB
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Weitmeier

Jens

Alberg El Negre
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Annex 4: Entrevistes en profunditat als caps d’àrea del Consell
Comarcal del Ripollès (2015).

Entrevistes en profunditat (2015)
Puigvert

Albert

Gerent del Consell Comarcal del Ripollès

Arxè

Marta

Presidència, Règim Interior i Hisenda
Cooperació municipal, relacions institucionals i

Morales

Raül

transfrontereres, modernització de l’administració i
innovació territorial

Muntadas

Elisabeth

Medi Ambient

Ribas

Josep

Arxiu Comarcal

Rota

Estanislao

Presidència, Règim Interior i Hisenda

Soler

Gerard

Promoció Econòmica

Vidal

Laura

Serveis a les persones
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