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Agència de Desenvolupament del Ripollès

L'AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS PRESENTA
LA MEMÒRIA ANUAL 2020.
 

 

 
Ja es pot consultar la memòria d'activitat de l'Agència corresponent a l'any 2020. 
 

AL RIPOLLÈS DISPOSEM  D’UNA OFICINA COMARCAL DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.
 

CONSULTAR LA MEMÒRIA ADR 2020

http://www.ripollesdesenvolupament.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/04/MEM%C3%92RIA-2020-1.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/04/MEM%C3%92RIA-2020-1.pdf


 

 

El 15 d’abril es posava en funcionament l’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès de
la Diputació de Girona, en conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès. 
 
L’any passat el Consell Comarcal del Ripollès, a través de l’Agència, va sol·licitar disposar d’una
Oficina local de transició energètica per promoure la mobilització d'inversions en energia
sostenible als sectors industrial, residencial, turístic i agrícola i impulsar el pas cap a una
economia i una societat de baixa intensitat energètica, de baixa intensitat en el consum de
recursos materials i neutra en les emissions de carboni.  
 
Després d’un procés de selecció, el Ripollès va ser un dels 3 escollits per la Diputació de Girona,
juntament amb Consells Comarcals del Baix Empordà i el Gironès, per a desenvolupar aquest
projecte, contribuint amb la implantació al territori del Pla d’energies renovables a les comarques
gironines. 
 
Per tal d'aconseguir aquest objectiu, l'ens supramunicipal aporta un tècnic especialitzat en
projectes d'eficiència energètica i d'impuls de les energies renovables, ubicat a l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès. La seva funció serà coordinar-se amb les estructures d'aquest
ens, i té l'encàrrec, juntament amb l'equip tècnic de la Diputació de Girona, de promoure projectes
concrets per mitigar el canvi climàtic en els sectors d'activitat generadors d'emissions i dinamitzar
l'execució dels nous plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima (PAESC), que es redactaran
i s'aprovaran durant aquest 2021, sobretot en les accions que impliquin el sector privat.  
 
L’oficina restarà en funcionament durant un termini de tres anys, corresponents a la prova pilot.
Després d’aquest període es valoraran els resultats obtinguts i les entitats gestores decidiran si
aquest servei se segueix prestant, es reestructura o s’amplia.

AQUEST ESTIU JA PODREM VISITAR VIRTUALMENT 22
ESGLÉSIES DEL RIPOLLÈS
 



 

 

Ja fa setmanes que s'han estat gravant, amb Trimersiva, recorreguts virtuals en 3D per 22
esglésies del Ripollès, la majoria d'elles romàniques i que es troben dispersades pels 19 municipis
de la comarca.

Durant bona part de l'any acostumen a estar tancades, però a partir d'aquest estiu es podran
visitar de forma virtual, gràcies a aquesta iniciativa que pretén posar en valor el patrimoni del
Ripollès i promoure el turisme de natura i cultura a la comarca. 
 
A finals d'aquest mes d'abril finalitzàvem les gravacions 3D a les dues darreres esglésies del
Ripollès, acompanyats de TV3: 
Sant Pere de Montgrony (Gombrèn) 
Sant Pere d'Auïra (Campdevànol)

Les gravacions dels recorreguts virtuals en 3D s'emmarquen dins del projecte PECT Natura -
Cultura - Intel·ligència en xarxa; Costa Brava - Pirineu de Girona, finançat per fons europeus
Feder i la Diputació de Girona i liderat per l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
 
El projecte inclou les imatges 3D, juntament amb una explicació i descripció dels elements més
representatius de cada església, descarregables amb un codi QR.

DADES ACTUALITZADES A L'OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS:
 
 

VISUALITZA UNA MOSTRA DE RECORREGUT VIRTUAL a Sant Pere de Montgrony
(Gombrèn)

VISUALITZA UNA MOSTRA DE RECORREGUT VIRTUAL a Sant Cristòfol de Ventolà
(Ribes de Freser)

VISUALITZA UNA MOSTRA DE RECORREGUT VIRTUAL Sant Julià de Tregurà
(Vilallonga de Ter)

https://my.matterport.com/show/?m=wFY5wYUn2KZ
https://my.matterport.com/show/?m=d1jnFjwn376&sr=-3.11,.43&ss=1
https://my.matterport.com/show/?m=mufPuC3Qmk5&sm=2&sr=-1.7,1.08,1.72&sp=14.6,10.65,-1.86


ATUR I CONTRACTACIONS AL RIPOLLÈS DEL MES DE MARÇ DE 2021
 

 
 
 
 

ATUR I CONTRACTACIONS AL RIPOLLÈS DEL MES DE MARÇ DE 2021
 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/04/Dades-mercat-de-treball.-Mar%C3%A7-2021-1_compressed.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/04/Estad%C3%ADstica-de-regulaci%C3%B3-docupaci%C3%B3-Mar%C3%A7-2021.pdf


 
 

A l'observatori del Ripollès es pot consultar l'informe mensual amb les dades del mercat de treball
al Ripollès: atur i contractacions del mes de març. I l'estadística de regulació d'ocupació per
municipis també corresponent al mes de març. 
 
També s'hi pot consultar la informació actualitzada sobre l'impacte de la Covid-19 a diferents
sectors de la comarca: salut, mercat de treball, activitat econòmica i habitatge. 
 

OFERTES DE FEINA ACTUALITZADES CADA SETMANA

 

CONSULTAR INFORME MERCAT DE TREBALL AL RIPOLLÈS MARÇ 2021

CONSULTAR ESTADÍSTICA DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ PER MUNICIPIS AL
RIPOLLÈS MARÇ 2021

CONSULTAR IMPACTE DE LA COVID-19 AL RIPOLLÈS

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/04/Dades-mercat-de-treball.-Mar%C3%A7-2021-1_compressed.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/04/Estad%C3%ADstica-de-regulaci%C3%B3-docupaci%C3%B3-Mar%C3%A7-2021.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/la-covid-19-i-el-mercat-de-treball-al-ripolles/


 

 

 



 

 



 

 
 

El Servei d'Orientació i Inserció Laboral de l'Agència ofereix una atenció personalitzada a les
persones  de la comarca del Ripollès que estan en recerca de feina. 
 
Cada setmana publiquem l'actualització de les ofertes de feina vigents que gestionem des de la
nostra borsa de treball. 
 
Per a més informació pots contactar amb nosaltres a: 
Tel. 972.70.44.99 
insercio@ripollesdesenvolupament.com 
 

NOUS TRASPASSOS DE NEGOCI A PREN EL RELLEU!

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

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


 

 
 

 
 
Si voleu més informació podeu contactar amb l'Agència de Desenvolupament del Ripollès: 

Tel. 972704499 

emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

LA GRIMPADA 2021

CONSULTEU ELS TRASPASSOS DE NEGOCI VIGENTS AQUÍ

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


La Grimpada és un Cicle de Coòpsules Formatives obertes i sense cost per a projectes de l'Economia

Social i Solidària de la Garrotxa i el Ripollès.

S'ofereix acompanyament, formació i assessorament per a projectes i iniciatives que treballen per
deixar empremta social i ecològica positiva des d'una economia cooperativa i solidària, les
formacions són sense cost i obertes. 
 
Propera COÒPSULA: 
 

 
 

 
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.
 

ACCEDIR A LA GRIMPADA 2021

https://serveis.ateneucoopgi.org/program/la-grimpada#
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
https://www.cerclegr.org/la-grimpada

