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NOVETATS A L'OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS
 

 
 
Podeu consultar les següents dades a l'obaservatori del Ripollès: 
 

PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

ATUR I CONTRACTACIÓ

IMPACTE COVID

REGULACIÓ D'OCUPACIÓ

FORMACIÓ PROFESSIONAL 2019-2020

http://www.ripollesdesenvolupament.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/01/Padr%C3%B3-municipal-dhabitants-2020-Ripoll%C3%A8s-2-1.pdf?fbclid=IwAR2tFoeBk3S8Jk_r6KMk_kjuFEpDTrj6RQJQXcJxAdL8btVk9VKQnFHAlCQ
http://www.ripollesdesenvolupament.com/observatori/?fbclid=IwAR07f_6oLwX9AcRjuaEXcQb9qK89DLLtBi6DSVyswTfFX-u7fTxtgZeFgoM
http://www.ripollesdesenvolupament.com/la-covid-19-i-el-mercat-de-treball-al-ripolles/?fbclid=IwAR2Bln0fUCZc5x5w2HpurpxUjm5HadzU4hLxBDt-Cky7HXS06HQ4z_66z6Q
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/02/Procediments-regulaci%C3%B3-2020-Ripoll%C3%A8s.pdf?fbclid=IwAR2xtZZ2D1DmpRJmKLVrAxvvfrib8dZk92eDGT-9TBChp9hxzd4v-9kYdCM
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/02/Informe-la-formaci%C3%B3-professional-Ripoll%C3%A8s-2019-2020.pdf


SUPORT I ASSESSORAMENT A LA CIUTADANIA I AJUNTAMENTS
A TRAVÉS DE L’OFICINA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA DEL
RIPOLLÈS
 

 
 

Informació i suport a la ciutadania en la tramitació d’ajuts i
subvencions.
Suport als ajuntaments en tasques i necessitats.

Des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès es vol oferir assessorament i suport a la
ciutadania i als ajuntaments a través de l’Oficina de Reactivació Econòmica.

Cada setmana tècnics de reactivació de l’Agència es desplacen als 5 pobles més grans de la
comarca del Ripollès per oferir els següents serveis:

Informació i suport en la tramitació d’ajuts i subvencions que provinguin del Govern
d’Espanya, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Girona o bé dels ajuntaments
dels propis municipis.
Assessorament sobre dubtes i gestions relacionades amb temes agroalimentaris, d’empresa
i emprenedoria, d’energia, d’orientació i inserció laboral i de turisme; per a traspassar-los a
les àrees corresponents de l’Agència.

Per a poder rebre assessorament i/o informació i suport en la tramitació d’ajuts i subvencions cal
demanar cita prèvia a l’adreça de correu
electrònic reactivacioeconomica@ripollesdesenvolupament.com o bé al telèfon 972704499.

Les atencions es realitzen a les poblacions de Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll
i Sant Joan de les Abadesses, a les dependències dels respectius ajuntaments. Els dies d’atenció
a cada població són:

Ajuntament Camprodon: cada dimecres

Ajuntament Campdevànol: cada dos dilluns

mailto:reactivacioeconomica@ripollesdesenvolupament.com


Ajuntament Ribes de Freser:  cada dos dimarts

Ajuntament Ripoll:cada divendres

Ajuntament Sant Joan de les Abadesses: cada dilluns 
 

Aquests dos tècnics de reactivació econòmica també ofereixen suport als ajuntaments en diferents
tasques i les necessitats que se’n derivin. A dia d’avui s’està oferint recolzament en gestions
relacionades amb els àmbits d’habitatge, pobresa energètica, promoció i desenvolupament
econòmic local.

La iniciativa s’emmarca en la voluntat de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès
per descentralitzar els serveis, atendre directament des dels pobles i també per la necessitat
generada després de la crisi econòmica provocada per la Covid-19.

 

SUPORT I ACOMPANYAMENT EN LA RECERCA DE FEINA
 

 
 

Un altre dels serveis que ja fa molts anys que està descentralitzat és el Servei d’Orientació i
Inserció Laboral, que es desplaça als mateixos 5 pobles de la comarca. 
Si sou de la comarca del Ripollès i us trobeu en un procés de recerca de feina, podem oferir-vos
acompanyament i orientació laboral. Cal demanar cita prèvia. 
 
Per a més informació, podeu trucar al 972704499 o bé enviar un correu electrònic a
insercio@ripollesdesenvolupament.com

DEMANAR CITA PRÈVIA

DEMANAR CITA PRÈVIA

CONSULTAR OFERTES DE FEINA

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


FÒRUM DE TURISME SOSTENIBLE DEL RIPOLLÈS
 

 
 

En el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Ripollès, que engloba l’estratègia
turística de la comarca, el dia 26 de gener es desenvolupava el Fòrum de Turisme Sostenible del
Ripollès. 
A la jornada en línia es van intentar definir les prioritats a seguir per fer front a la situació actual i
aconseguir recursos pel sector turístic.

 
MALGRAT LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA COVID19, DES
DE L'ÀREA DE TURISME DE L'AGÈNCIA ES CONTINUA
TREBALLANT INCANSABLEMENT PEL TERRITORI I EL TURISME
DE FORMA TELEMÀTICA
 



 
Entre molts projectes i actuacions, des de l'àrea de turisme de l'Agència es treballa per a
connectar els camins entre el Ripollès i la Cerdanya a través de la xarxa de senders Itinerànnia en
el marc del projecte PECT Turisme. 

 

 
I s'assisteix a la jornada col·loqui "Patrimoni i nous públics" dins del cicle en línica Noves Mirades
en Turisme i Patrimoni, organitzat per la Universitat de Girona. 
 
Aquest cicle té com a objectiu presentar iniciatives innovadores que posen en relleu els nous usos
i direccions a l’entorn del turisme i el patrimoni. 
En aquesta sessió  del 28 de gener s'hi han presentat experiències innovadores i inclusives, en
l'àmbit turístic, enfocades a atraure nous públics que vulguin gaudir del patrimoni. I s'hi han
donat a conèixer projectes pioners de la mà del Museu de l'Empordà, l'empresa andorrana
Parl'APP i la guia oficial de turisme Anna Garcia Casals. 
 

DES DE L'AGÈNCIA CONTINUEM INFORMANT I OFERINT
ASSESSORAMENT ENTORN A LES MESURES RESTRICTIVES I
AJUDES ECONÒMIQUES ARREL DE LA COVID-19
 
Trobareu tota la informació a través de la nostra web  i de les nostres xarxes socials:
 

https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/
https://twitter.com/CRDesenv
http://www.instagram.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/


 
Si teniu qualsevol dubte sobre ajudes, subvencions, ERTOS, restriccions, normativa, etc podeu
contactar amb les diferents àrees de l'Agència i un/a dels nostres tècnics/ques es posarà en
contacte amb vosaltres el més aviat possible.

NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI A PREN EL RELLEU!
 
Esteu pensant en prendre a un negoci en traspàs? Aquest és el traspàs del mes de gener:

 
UN BAR - RESTAURANT 

Contactar amb l'àrea d'energia

Contactar amb l'àrea de turisme

Contactar amb l'àrea d'empresa

Contactar amb l'àrea d'emprenedoria

Contactar amb l'àrea agroalimentària

Contactar amb l'àrea l'orientació i inserció laboral

INFORMACIÓ MESURES, RESTRICCIONS I AJDUES COVID-19

mailto:energia@ripollesdesenvolupament.com
mailto:turisme@ripollesdesenvolupament.com
mailto:empresa@ripollesdesenvolupament.com
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com
mailto:productedelripolles@gmail.com
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/nou-espai-dinformacio-davant-del-coronavirus/


 

LES PERSONES EMPRENEDORES DEL RIPOLLÈS
 
Us presentem les persones emprenedores del Ripollès del mes de gener de la secció del DIJOUS
EMPRENEDOR



 

 
Si voleu rebre assessorament i acompanyament per a fer realitat una idea de negoci o bé voleu
consolidar i promocionar la vostra empresa, podeu contactar amb l'Agència demanant cita prèvia
al 972704499 o clicant aquí:

Nou taller en línia Co-Creix de la Diputació de Girona sobre pròrrogues i
exoneracions de mesures Covid-19 per a empreses i persones emprenedores.

Demanar cita prèvia per a la meva idea de negoci / consolidació empresa

mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com


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

Tel. 972704499   / consorci@ripollesdesenvolupament.com 
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http://www.instagram.com/
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mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
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