
EMPRESA I EMPRENEDORIA INSERCIÓ GESTIÓ ENERGÈTICA

Què oferim?

A qui ho oferim?

• Comptabilitat energètica
• Optimització de contractes i tarifes
• Implementació de mesures d’estalvi i eficiència energètica,
anàlisi i racionalització de consums
• Assessorament inicial en instal·lació d’energies renovables (solar
fotovoltaica, biomassa,...) mitjançant l’anàlisi de l’estalvi  i viabilitat
energètica i econòmica.
• Suport a les famílies en risc de pobresa energètica
• Suport a programes Clima de bonificació a instal·lacions de calderes de
biomassa comprant les reduccions verificades d’emissions.

Empreses públiques, privades i ajuntaments de la comarca, així com parti-
culars que necessitin assessorament en la seva gestió energètica.

Potenciem la millora de polítiques d’estalvi i eficiència energètica alhora que 
treballem per una transició cap a un model energètic sostenible.

Què oferim?

A qui ho oferim?

• Pràctiques no laborals
• Ofertes de feina
• Orientació i suport en la recerca de feina

- Itineraris personalitzats
- Recursos per buscar feina
- Sessions en grup per  la millora de competències
- Capacitacions formatives

A les persones de la comarca del Ripollès que estan en procés de recerca 
de feina.

Oferim un acompanyament individualitzat a les persones que es troben en 
procés de recerca o millora de feina. 

Què oferim?

A qui ho oferim?

• Promoció i dinamització empresarial i/o associativa
• Suport en la consolidació, ampliació i innovació de l’empresa
• Orientació i assessorament a persones emprenedores en la creació de
l’empresa i seguiment tècnic
• Informació de tràmits, fonts de finançament, ajuts i subvencions
• Informació i gestió de bonificacions a la contractació
• Formació adreçada a empreses i emprenedors
• Gestió d’ofertes laborals
• Borsa de traspassos
• Lloguer d’espais, serveis i vivers d’empresa
• Cercador on-line de polígons i naus industrials
• Foment de la cultura emprenedora a l’escola

A totes les empreses de la comarca del Ripollès, persones autònomes i per-
sones emprenedores que volen tirar endavant el seu projecte de negoci.

Oferim diversos serveis adreçats a les empreses de la comarca del Ripollès 
i comarques properes, així com també  a les persones que tenen una idea 
de negoci.

TURISME AGROALIMENTARI AULA D’HOSTALERIA

Què oferim?

A qui ho oferim?

• Potenciació de la gastronomia autòctona i la cuina de muntanya
• Suport als empresaris del sector de l’hostaleria
• Suport a asociacions d’hostaleria
• Formació en Certificats de Professionalitat
• Formació contínua en hostaleria
• Formació oberta al gran públic
• Formació reglada

- Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i gastronomia
- Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Pastisseria i Forneria
- Cicle Formatiu de Grau Superior de Direcció en Cuina (FP Dual)

A persones en situació d’atur, professionals i treballadors del sector de 
l’Hostaleria i restauració que volen millorar les seves capacitats, joves de 
la comarca i comarques veïnes, i a tota perona interessada en formar-se en 
hostaleria.

Donem una formació especialitzada en hostaleria adaptada al territori i, al-
hora, treballem per donar un valor afegit al sector de l’hostaleria i la restau-
ració. 

Què oferim?

A qui ho oferim?

• Valorització i promoció dels productes agroalimentaris a través de la
Marca de Garantia Producte del Ripollès
• Gestió i dinamització de la Marca de Garantia Producte del Ripollès i de
l’Associació Producte del Ripollès
• Assessorament tècnic i econòmic als associats
• Formació especialitzada i intercanvi d’experiències
• Suport a la professionalització i innovació
• Organització d’accions de promoció
• Cerca de finançament i tramitació de subvencions
• Suport als agents de la cadena agroalimentària
• Suport a la nova pagesia: escola de pastors, espais tests, assessora-
ment i acompanyament en el projecte

Productors, elaboradors, punts de venda i punts de degustació de la comar-
ca del Ripollès.

Dinamitzem, assessorem i promovem el sector agroalimentari de la comar-
ca com a sector estratègic i de gran valor pel territori.

Què oferim?

A qui ho oferim?

• Promoció del sector turístic i assistència a fires
• Edició de material promocional d’àmbit comarcal
• Gestió de l’agenda d’activitats turístiques del Ripollès
• Acompanyament i gestió per la comarca del Ripollès de Fam/Press/
BlogTrips (agents de viatge, periodistes i bloggers)
•  Suport a les accions en l’àmbit de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible (CETS)
• Suport a la creació i comercialització de paquets turístics pel Ripollès
• Professionalització, innovació, assessorament i organització jornades
• Enllaç-coordinació d’accions turístiques entre la comarca, l’Agència Ca-
talana de Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona 

A les empreses i establiments del sector turístic, empreses i entitats públi-
ques i als ajuntaments del Ripollès

Dinamitzem i promocionem el sector turístic de la comarca del Ripollès, la 
Vall de Camprodon i la Vall de Ribes com a destinació turística sostenible i 
de qualitat, posant en valor el patrimoni cultural, natural, paisatgístic, i man-
tenint la identitat del territori per incrementar el nombre de visitants.


