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TÈCNIQUES DE PALETERIA
 

  

http://www.ripollesdesenvolupament.com/


 

Vàries persones del Ripollès s'estan capacitant en cuina de col.lectivitats i tècniques de paleteria, a través de l’adquisició
de coneixements teòrics i pràctics. 

Aquestes dues capacitacions són accions d’aprenentatge especialitzat del Dispositiu d'Orientació Sociolaboral que ofereix
l'Agència de Desenvolupament del Ripollès a través del programa Treball a les 7 Comarques, del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya - SOC. 

La capacitació de cuina de col·lectivitats s'està realitzant a les instal·lacions de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès i permetrà a les
persones participants adquirir els coneixements necessaris per a treballar en cuines d'hospitals, residències, escoles, etc. 

La capacitació de tècniques de paleteria i instal.lacions elèctriques s'està portant a terme a les isntal.lacions de la Unió
d'Empresaris de la Construcció a Ripoll i permetrà als/les alumnes capacitar-se en les bases de la construcció, sector
econòmic en demanda actualment.

CANVIS EN LES TARIFES ELÈCTRIQUES A PARTIR D’AVUI DIA 1 DE JUNY.
 



 

 

A partir d’avui dia 1 de juny entren en vigor les noves tarifes elèctriques. Aquest canvi en la manera de facturar l’electricitat
beneficiarà aquells particulars i empreses que implementin accions d’estalvi energètic, així com servirà per incentivar
l’autoconsum, mitjançant la instal·lació de sistemes de generació elèctrica renovable, principalment fotovoltaica. Això es deu a
que les noves tarifes penalitzaran el cost de l’energia, sobretot en P1, llevat que s’apliquin ràpidament canvis en els hàbits de
demanda, cosa que en la majoria dels casos serà molt difícil o impossible de realitzar.

Què implicarà aquest canvi?

Tots els consumidors que tinguin contractada una potència per sota de 15kW veuran que la seva nova tarifa s’anomena
2.0TD. Aquesta es compon de:

2 períodes de facturació de potència. Es permet la contractació d’una potència de 00.00h a 08.00h (i caps de setmana
i festius d’àmbit estatal) i d’una altra de 08.00h a 24.00h. Això és molt interessant pels consumidors que tinguin un
aparell que requereixi bastanta potència i que no importi l’hora en què utilitza l’energia, com podria ser un acumulador
d’aigua calenta, o cotxe elèctric. En aquest cas, es contractaria una potència superior a les nits i caps de setmana per
carregar-los aleshores.
3 períodes de facturació d’energia. Segons el moment del dia en què s’utilitzi, l’energia, es pagarà a un preu o a un
altre, seguint sempre aquest horari (no variarà en funció de si és hivern o estiu, ni amb el canvi d’hora).

Període punta – P1: de 10 a 14 h i de 18 a 22 h. Durant aquest període és quan l’energia serà més cara.
Període pla – P2: de 8 a 10 h, de 14 a 18 h i de 22 a 24 h. Durant aquest període, l’energia no serà tan econòmica
com en el període vall, ni tan cara com en el període punta.
Període vall – P3: de 00 a 8 h del matí. Durant aquest període, l’energia que s’utilitzi serà més econòmica.
Durant els caps de setmana i festius d’àmbit estatal totes les hores seran període vall.

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2021/06/01/canvis-en-les-tarifes-electriques-a-partir-del-dia-1-de-juny/


En el cas de potències per sobre de 15kW en Baixa Tensió (BT), la tarifa passa de ser 3.0A a 3.0TD. En aquest cas, la tarifa
es compon de:

6 períodes de potència (P1-P6). En cada període es podrà contractar una potència diferent, tenint en compte que la
potència d’un període ha de ser igual o superior al període anterior. Per exemple, podem contractar 16kW als períodes
P1-P5 i 25kW al període P6, però no ho podríem fer al revés. Alhora, el cost de la potència a P1 serà el més car i a P6 el
més barat. Un altre canvi és l’eliminació de la bonificació per als usos de potència inferiors al 85%. És a dir, a partir d’ara,
quan el maxímetre sigui inferior o igual a la potència que tenim contractada, es facturarà la potència contractada. Per
contra, si ens passem de potència, sí qui hi haurà recàrrec per aquest excés.

6 períodes de consum (P1-P6). L’energia també tindrà preus diferents en funció del període, essent P1 el més car i P6
el més barat.

I en quins horaris s’aplicarà cada període? Doncs a diferència de la tarifa 2.0TD no és un rellotge fixe tot l’any, sinó que
dependrà del mes de l’any on ens trobem. A la Península, els períodes es reparteixen de la següent manera:



Què puc fer perquè la factura no s’encareixi?

Les principals mesures per tal que no notem un augment en la factura elèctrica són adequar l’ús de l’electricitat en els trams
on l’energia sigui més barata, així com invertir en mesures d’eficiència energètica per reduir al màxim el consum elèctric.

Vols assessorament gratuït?

Les empreses que vulguin disposar d’un assessorament energètic gratuït, només han d’enviar un correu
a energia@ripollesdesenvolupament.com, o bé trucar al telèfon 972704499.

XERRADA EN LÍNIA GRATUÏTA PER CONÈIXER LES NOVES TARIFES I MESURES
D'ESTALVI.
 

mailto:energia@ripollesdesenvolupament.com


 

 

En vols saber més?

El proper dimarts 15 de juny des de l’àrea d’energia de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, juntament amb l’Oficina
Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, oferirem una xerrada online de 18.30h a 20.00h per explicar les noves tarifes i
les mesures a prendre per estalviar energia i reduir el vostre cost energètic, seguint el següent programa:

Les noves tarifes i el foment de l’autoconsum fotovoltaic
Breu repàs al Reial Decret d’autoconsum (RD 244/2019 ) 
El vehicle elèctric i la contractació de potència amb el nou sistema tarifari

Agrairíem inscripció prèvia aquí:

Enllaç de la xerrada: 
 

COMPETÈNCIES, MERCAT DE TREBALL, ENTREVISTA DE FEINA, TREBALL EN
EQUIP....DES DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL APROPEM ELS RECURSOS I
LES TÈCNIQUES PER A LA ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL A PRIMÀRIA
 

INSCRIU-TE A LA XERRADA

UNEIX-TE A LA XERRADA CLICANT AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCMoGUg3g68uCX97Cbqj8Gxgfrt9a21wCWyxcXcduS8f3qGQ/viewform
http://meet.google.com/zwb-qryb-cry


 

 

Aquests darrers dies hem explicat el servei d'orientació laboral de l'Agència als nens i nenes de 4rt de primària de l'escola
Joan Maragall de Ripoll. 

Durant la visita els hem descrit el mercat laboral, quins són els principals llocs de treball més demandats a la comarca. 

També hem descobert quines competències i habilitats tenen a través d'una dinàmica per identificar-les i pujar l'autoestima. 

Hem entrenat l'entrevista de feina col.lectiva i hem acabat amb una altra dinàmica de grup per a practicar el treball en equip. 
 

SOMMELIERIA I MARIDATGE, L'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS
OFEREIX FORMACIÓ CONTÍNUA
 



 
 

Les instal·lacions de l'Aula d'Hostaleria acullen, fins al proper 16 de juny, als/les alumnes del curs de SOMMELIERIA I
MARIDATGE organitzat per l'Associació d'Hostaleria del Ripollès. 

Aquest curs es realitza els dimecres i es treballen les característiques organolèptiques dels vins i les tècniques del tast. 

Aquesta formació es pot oferir a través de la formació contínua de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines.

DADES ACTUALITZADES A L'OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS:

 
ATUR I CONTRACTACIONS AL RIPOLLÈS DEL MES D'ABRIL DE 2021 

 



 
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 d'abril.  
 

COM FINANÇAR L'EMPRESA? QUIN TRACTAMENT FISCAL TENEN ELS AJUTS
REBUTS PER LA COVID? RESOLEM DUBTES AMB FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A
EMPRESES A TRAVÉS DEL PROGRAMA CO-CREIX
 

CONSULTAR INFORME MERCAT DE TREBALL AL RIPOLLÈS ABRIL 2021

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/05/Dades-mercat-de-treball.-Abril-2021.pdf?fbclid=IwAR0w-6c0SvFMJrLzgyy8RtxOVIxeiKKMvklq41h396-85ovmWQRQBCOI1Tk
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2021/05/Dades-mercat-de-treball.-Abril-2021.pdf?fbclid=IwAR0w-6c0SvFMJrLzgyy8RtxOVIxeiKKMvklq41h396-85ovmWQRQBCOI1Tk


 
 

El 24 de maig l'Agència, juntament amb la Diputació de Girona, oferíem una formació presencial, a través del programa Co-
Creix.  

Una sessió pràctica basada en exercicis reals adaptats a les dificultats generades per la pandèmia. Durant la jornada es van
intentar resoldre aquests dos temes: 

Com finançar la meva empresa  
Quin tractament fiscal tenen els ajuts rebuts arran de la Covid-19  
 

OFERTES DE FEINA ACTUALITZADES CADA SETMANA

 



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

DIJOUS EMPRENEDOR

 

 
 

Us presentem a la MARIA, l'ÀLEX i AROMIK. 

La Maria i l’Àlex, són dues persones enamorades de la natura i de la vida sostenible. Han continuat el projecte AROMIK, produint INFUSIONS

ECOSILVESTRES. 

Cultiven plantes aromàtiques i medicinals a 1080 metres d'alçada, a Mas Les Comes, a 5 km del poble de Gombrèn. És una empresa artesanal

rodejada de boscos i prats de pastura, aïllada de la influència de pràctiques intensives. Aromik no fa servir productes agroquímics nocius per a la

salut de les persones i de l’entorn. 

Des de l'Agència els hem acompanyat en el procés de càlcul de viabilitat de la seva empresa i també formen part de la marca de garantia

Producte del Ripollès . 

https://www.aromik.cat/ 

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

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


Per a més informació podeu contactar amb el servei d'assessorament a l'empresa i l'emprenedoria de l'Agència: 

TORNEN ELS FESTIVALS DE SENDERISME DELS PIRINEUS

 

La sisena edició dels Festivals de Senderisme del Pirineus compta amb un total de 13 festivals per tot el Pirineu des del mes de

maig fins al mes d'octubre. 

 

En el cas de la nostra comarca, el Ripollès Discovery Walking 2021, tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 d'octubre. La programació amb la informació

relativa a les activitats que el componen la trobareu disponible en breu a la pàgina web del festival: www.ripollesdiscoverywalking.cat  
 

https://festivalssenderismepirineus.cat/
https://ripollesdesenvolupament.us14.list-manage.com/track/click?u=d52d677169c189d04a768ed69&id=9ce24f86a1&e=2f40474b4f
https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/


ENS MENGEM LES VALLS

Durant aquest any escolar la covid-19 no ens ha permès realitzar gaires visites a les explotacions. Però des de l' Associació Leader
Ripollès Ges Bisaura i amb el suport tècnic de l'Agència i Producte del Ripollès, s'han fet uns vídeos del projecte Ens Mengem les Valls,
per acompanyar la visita dels productors a les escoles!

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.

 

https://vimeo.com/546450446?fbclid=IwAR30HYkcmU90k7WgG3TWjMH_-oZjyj_ymB5udGf5LLdviGQXGCbWSb68U4c
https://vimeo.com/555071255
https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/
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