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HEM ESTRENAT NOVA SECCIÓ!

 
NOVA SECCIÓ PREN EL RELLEU!
 
Amb aquesta nova secció volem donar a conèixer d'una forma més detallada tots els traspassos
de negoci que arriben a la nostra borsa. 
Volem connectar a aquelles persones que busquen un relleu pel seu negoci amb les que volen
emprendre i donar continuïtat a negocis en funcionament que es traspassin. 
 
A PREN EL RELLEU! hem mostrat les següents cessions de negoci:

 
UN FORN DE PA 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/


 
 

UNA GELATERIA 
 

 
 

UN CENTRE DE TERÀPIES NATURALS 
 



 
 

UNA CAFETERIA 
 

 
SEMINARI ON-LINE D'INTRODUCCIÓ A LA REPARACIÓ I
MANTENIMENT DEL VEHICLE ELÈCTRIC.
 

Podeu consultar tota la resta de traspassos aquí

http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-traspassos/traspassos-actuals/


 
Un total de 10 professionals de diversos tallers mecànics del Ripollès van participar el dissabte 17
d'octubre en aquest seminari.   
 
L’objectiu d’aquest seminari era explicar la correcta i segura manipulació dels vehicles elèctrics a
l'hora de fer reparació i/o manteniment. 
 
També es van introduir conceptes específics del comportament del vehicle elèctric propulsat amb
bateries elèctriques i que són fonamentals per entendre el seu funcionament i la seva diferenciació
respecte al vehicle de combustió interna. 
 
Aquest seminari estava organitzat per l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i subvencionat
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i
experimentals.

 
VOLS UNA FORMACIÓ QUE T'AJUDI A TROBAR FEINA? 
 

Diferents persones que busquen feina en el sector de la ventilació, laboratoris d'assaig, producció
industrial o instal·lació de màquines, s'han format aquest mes d'octubre amb la capacitació del



servei d'orientació i inserció laboral de TÈCNIC/A DE VENTILACIÓ. 
 

   

  
 

 
I totes aquelles persones que busquen treballar com a operaris/àries de màquines d’injecció
realitzant, alhora, tasques de control de qualitat i verificació en línia  en empreses de producció de
peces per injecció de polímers, s'han format amb la capacitació d'OPERADOR/A D'INJECCIÓ DE
POLÍMERS.

 
A l’estiu, una desena més d'alumnes es van formar en TÈCNIQUES DE PALETERIA i van
aprendre les tècniques bàsiques per iniciar-se en el món laboral de la construcció i ho van fer a les
instal·lacions de la Unió d'Empresaris de la Construcció a Ripoll. 
Els alumnes participants també van rebre la visita de diferents empreses de construcció de la
comarca, que els van explicar com està el sector en aquests moments i alhora va esdevenir una
oportunitat per conèixer als alumnes. 
 

   

  
 
Totes aquestes capacitacions es porten a terme a través del Programa Treball a les 7 comarques
del SOC. 
Més informació al Servei d'Orientació i Inserció Laboral de l'Agència de Desenvolupament del



Ripollès. 

 
FESTIVAL DE SENDERISME AL RIPOLLÈS.
 

 
El Ripollès Discovery Walking era el darrer dels festivals de senderisme que s'organitzaven aquest
2020 per tot el Pirineu i es va celebrar "amb dificultats" en la data prevista (16, 17 i 18 d'octubre).
Realment ha sigut un any molt complicat per a tothom, amb molta incertesa, no tan sols pel
Ripollès sinó també per la resta dels 11 festivals organitzats per tot el Pirineu.

Malgrat ens sap molt greu a nosaltres i a vosaltres segurament també no haver pogut celebrar el
festival de senderisme a la nostra comarca tal i com ens hauria agradat, quan el nombre d'inscrits
era elevat i la previsió meteorològica bona, volem quedar-nos amb la part positiva de tot plegat,
donat s'ha fet molta promoció i difusió del Ripollès, del festival, de les empreses de guiatge i del
Producte del Ripollès.

PARTICIPACIÓ PREVISTA

El festival de senderisme tenia una capacitat inicialment per a 215 participants. En data
15/10/2020, i tot i les recomanacions de reduir la mobilitat teníem un total de 111 inscrits que
representava un 51,6% de participació. De les 11 activitats previstes set superaven ja el 50%
de participació i d'aquestes quatre superaven el 90% o fins i tot algunes van exhaurir les
seves places.

PARTICIPACIÓ FINAL

Finalment es van portar a terme 3 activitats de les 11 que s'havien programat, se'n va reduir
l'aforament i es va respectar el límit de 6 persones/guia. Així ens vàrem quedar amb 38
participants dels 44 possibles en data 16/10/2020.

ACCIONS DE PROMOCIÓ REALITZADES

Pàgina web pròpia del festival Ripollès Discovery Walking
Promoció al portal turístic www.femturisme.cat
Promoció al portal turístic www.turismeacatalunya.cat
Promoció on-line al portal www.rutespirineus.cat
Nota de premsa del festival de senderisme Ripollès Discovery Walking
Impressió de 1500 fulletons
Difusió a l'Agenda Turística del Ripollès del mes d’octubre
https://ripollesturisme.com/agenda/
Difusió a través de grups de whatsapp
Difusió a les xarxes socials de facebook i instagram de Ripollès Turisme
Suport en la difusió a través d’altres mitjans on-line

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/
https://www.femturisme.cat/ca
https://turismeacatalunya.cat/
https://www.rutespirineus.cat/
https://mailchi.mp/9b86249c7e05/arriba-la-segona-edici-del-ripolls-discovery-walking-16-17-i-18-doctubre-2020
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2020/10/bo-Tr%C3%ADptic_Ripolles_Discovery_Walking_2020_web.pdf
https://ripollesturisme.com/agenda/
https://www.facebook.com/visitaelripolles/
https://www.instagram.com/ripollesturisme/


Kit del senderista amb Producte del Ripollès

Podeu consultar tota la informació de les activitats organitzades en motiu del festival de
senderisme Ripollès Discovery Walking en el següent enllaç.

 

 
ELECTRICISTES I PERSONAL TÈCNIC S'HAN FORMAT EN
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
 

 
El dimarts 6 d'octubre va finalitzar la capacitació especialitzada en energia solar fotovoltaica
organitzada per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès en el marc del programa de projectes
innovadors i experimentals del SOC. 
 
La formació amb una durada de 40h va permetre als assistents reciclar els seus coneixements
vers aquesta energia renovable i conèixer tots els aspectes claus en el seu funcionament, disseny
i instal·lació. 
 
La capacitació va anar a càrrec de l’Associació d’Estudis i Formació d’Instal.ladors i el professional
Francisco Pàscua, amb una àmplia trajectòria en el camp de l’energia solar fotovoltaica. El curs va
comptar amb un total de 5 alumnes, amb perfils diversos, des d’electricistes a tècnics de
l’administració. 
 
Una setmana abans també es va iniciar una nova edició de la mateixa capacitació especialitzada
a Mollerussa a càrrec de l’empresa Solenver, coordinada per l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès i l’Associació Leader de Ponent, ambdues entitats col·laborem mitjançant el projecte
#Pirinnowa’tt per a la transferència de coneixements i experiències en el camp de la transició
energètica en els seus territoris d’acció. 
 

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/
https://www.facebook.com/hashtag/pirinnowa?__eep__=6&__cft__[0]=AZVxeZwi1KVUCXfSNASucWCOIeqF11yvCb0X8L-zECz6cOy4zn-54bwI9lGiXudPGh_aCqffUQvhn8WcKd3JxpPupZWn8LkhALDYdYRy83-uxZPbQ21qWPMRwThnWAe0DGKTYinXaMdAbXPwsIKrKncro4byN4AQKaqtzdXlTeZxJzgIYw0PcadT6zsyJYY4DzE&__tn__=*NK-R


«Natura, cultura i intel·ligència en xarxa»
Campanya de la Diputació de Girona sobre els projectes d'especialització i competitivitat territorial:
«Els PECT a Girona, territori intel·ligent» 
 
L'Agència de Desenvolupament del Ripollès par�cipa al #PECTTurisme "Costa Brava Pirineu de Girona:
natura, cultura i intel·ligència en xarxa"

INFORMACIÓ MESURES, RESTRICCIONS I AJDUES COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=_3bHdqoyj2g&ab_channel=Diputaci%C3%B3deGirona
http://www.ripollesdesenvolupament.com/nou-espai-dinformacio-davant-del-coronavirus/


 
OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS

L'Observatori del Ripollès recopila, organitza, genera i difon informació territorial d’interès. Podeu
consultar-hi les dades d'atur i contractació mensual, informes de mercat de treball a la comarca,
informes d'activitat, etc.  
També hi podeu consultar l'impacte socioeconòmic del Covid19 al Ripollès i la informació
actualitzada sobre els ERTOS.

 
OFERTES DE FEINA

Per poder ser atesos/es pel Servei d'Orientació i Inserció Laboral cal demanar cita prèvia al
telèfon 972.70.44.99 o bé a insercio@ripollesdesenvolupament.com 

PERSONES EMPRENEDORES DEL RIPOLLÈS

Us presentem noves persones emprenedores del Ripollès del DIJOUS EMPRENEDOR

Visiteu l'Observatori

Consultar les ofertes de feina

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




 
Tens una idea de negoci i vols assessorament i acompanyament per a tirar-la endavant? Pots

demanar hora 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró, 2-4.    17500 Ripoll 

Tel. 972704499   / consorci@ripollesdesenvolupament.com 
 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

Aquí

https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/
https://twitter.com/CRDesenv
http://www.instagram.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
https://ripollesdesenvolupament.us14.list-manage.com/profile?u=d52d677169c189d04a768ed69&id=415d4911f4&e=3b90f9aaa7
https://ripollesdesenvolupament.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=d52d677169c189d04a768ed69&id=415d4911f4&e=3b90f9aaa7&c=eb177a36f2
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