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L'AGÈNCIA

VOLEU SABER QUÈ VA PASSAR ELS DIES 3 I 4 DE JUNY A LA TROBADA DEL
PROJECTE VITAMINA?

Aquest vídeo recull les idees, les propostes i l'energia necessàries per impulsar un desenvolupament local que posi les persones al centre. 
 

El Projecte Vitamina és una aliança de col·laboració publicoprivada impulsada per cinc entitats amb el propòsit d'afavorir
l'accés i el manteniment de l'ocupació, potenciar la formació i qualificació professional i impulsar el desenvolupament local a
cinc territoris: Manlleu i àmbit territorial, Vall del Ges, Orís i Bisaura, el Moianès, la Garrotxa i el Ripollès. 
 
Com a resultat d'aquest treball comú i tot el seu procés, un dels resultats és un decàleg. El Decàleg per a l'impuls de projectes
de desenvolupament local integral del #ProjecteVitamina és una declaració de principis resultat d'un treball en col·laboració
amb més de 60 persones per millorar la qualitat de vida en aquests cinc territoris.

https://www.youtube.com/watch?v=UXluUJSTkgU&ab_channel=ProjecteVitamina
https://www.youtube.com/watch?v=UXluUJSTkgU&ab_channel=ProjecteVitamina
https://www.facebook.com/hashtag/projectevitamina?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkoo1jbyAiDAKhpnX1yW-MQz1WugfiM2VrustooL7ni0OGD3WRKWi6kn3UfoHNjZMJSZsm_zQNMU2Ov-bv1t8QXKSpRvK_FVW2RG_ubZV-pBTqfGACAXvkJOysBFUh26BYKNrMtNfiXcSCudMgljzccExfqWnki6OAxcyu6WCVmw&__tn__=*NK-R


 

 

ENERGIA
 
PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI SOBRE L'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC COL.LECTIU A
LES ZONES INDUSTRIALS DE RIPOLL
 
El passat 29 de juny, es va realitzar l’exposició sobre l’estudi realitzat per Km0 Energy sobre l’autoconsum fotovoltaic col·lectiu
a la zona industrial de Ripoll a les empreses participants a l’estudi. 
L'estudi s'emmarca en el programa pel Tancament Perimetral del Ripollès, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i
que es gestiona conjuntament entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
 
La presentació, que va comptar amb un total de 8 empreses dels diferents polígons que comprenen l’estudi, es va realitzar per
part d’en Xavi Massa, tècnic de Km0 Energy, els/les tècnics/ques de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el tècnic de
l’Oficina de Transició Energètica del Ripollès de la Diputació de Girona. 
 

CONSULTAR EL DECÀLEG

https://projectevitamina.cat/wp-content/uploads/2022/07/Decaleg-per-als-projectes-de-desenvolupament-local-integral.pdf
https://projectevitamina.cat/wp-content/uploads/2022/07/Decaleg-per-als-projectes-de-desenvolupament-local-integral.pdf


 
Durant l’exposició de l’estudi, es va fer un resum de les diferents propostes i dimensionats de les instal·lacions d’autoconsum
col·lectiu proposades per part de Km0, acompanyades d’un estudi de viabilitat econòmica i d'un esquema sobre properes
passes per tal de desenvolupar aquestes instal·lacions. 
 

 
La trobada va servir per a realitzar un debat entre les empreses i els tècnics sobre la viabilitat del projecte i sobre com aplicar
aquest model d’autoconsum. 
La rebuda per part de les empreses, tot i la seva fluixa assistència, va ser molt bona i de fet, s’estan programant trobades amb
la resta d’empreses que no van poder assistir a la xerrada per tal d’encarar projectes en la línia de l’estudi. 
 



 
A la setmana següent, el dimarts 5 de juliol al matí, tenia lloc la taula de treball per a la transició energètica del Ripollès als
polígons d'activitat econòmica. Una taula de treball en línia que va comptar amb 27 participants, 9 de les quals van ser
empreses privades. S'hi van treballar diferents temes i presentar els següents resultats:

Presentació dels resultats de la Diagnosi per a la implementació d’energies renovables als polígons d’activitat econòmica
del Ripollès a càrrec de l’empresa Oicos Estratègia Ambiental. L’estudi es basa en una diagnosi comarcal focalitzada en
tres polígons o zones d’activitats econòmiques del Ripollès (Zones d’activitat econòmica de l’eix Ripoll-Ter, Polígon de
Cal Gat de Sant Joan de les Abadesses i Polígon Pla de Sant Ramon de Camprodon). S'hi analitza l’estat actual i les
possibilitats d’implementació de diverses energies renovables i es defineix un full de ruta per a cadascun d’ells. L’estudi
es podrà consultar a la web de la Diputació de Girona en breu.

 

Presentació dels resultats de la proposta d’implementació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum compartit i
establiment de comunitats energètiques als PAE de l’àmbit Ripoll-Ter a càrrec de l'empresa KM0 Energy.



 

Es van resoldre dubtes sobre les comunitats energètiques, les diferències amb un autoconsum compartit, les plaques
solars flexibles i el seu rendiment i durabilitat.
Es va debatre sobre la necessitat de no destinar sol industrial no desenvolupat a la instal·lació de plaques solars. Sinó
aprofitar les teulades existents en els polígons i en tot cas potenciar la construcció de naus noves en sol industrial que
compleixin amb els requisits estructurals per suportar les plaques.
Es va proposar reactivar el Pla estratègic de la Biomassa i les xarxes compartides de calor,  ja que la comarca presenta
un gran potencial envers aquest recurs i si no es gestiona correctament pot suposar un problema pel que fa a risc
d’incendis forestals.
També es va proposar treballar per tirar endavant un Pla estratègic de recuperació de les colònies industrials.
Recuperant els edificis, les teulades, els salts d’aigua i les centrals hidroelèctriques. Destinant les cobertes d'aquets
edificis a espais de producció d'energia.

 
La jornada es va concloure convidant a les persones assistents a votar la temàtica de debat de la propera taula:

Mobilitat sostenible
Rehabilitació energètica d’edificis
Comunitats energètiques ciutadanes

 
XERRADA SOBRE L'AUTOCONSUM COL·LECTIU I LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
D'EDIFICIS, DESTINADA A PERSONES GESTORES DE COMUNITATS DE
PROPIETARIS
 

 
 
El passat dimecres 13 de juliol es va portar a terme una presentació en línia sobre l’autoconsum col·lectiu en comunitats de
propietaris i la rehabilitació energètica d'edificis. 



 
La xerrada, enfocada principalment a les persones gestores de comunitats de propietaris, va tenir molt bona rebuda ja que va
comptar amb la presència de 5 gestors/es de la comarca del Ripollès. 
 
Va estar impartida per l'equip tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Oficina de Transició Energètica del
Ripollès de la Diputació de Girona. Les persones assistents van rebre una breu formació sobre els diferents models
d’autoconsum, els possibles entrebancs a l’hora de realitzar aquesta tipologia d'instal·lacions i els costos aproximats. També
se’ls va oferir material de consulta i guies per tal de realitzar aquestes instal·lacions en comunitats de veïns. 
 
Finalment es van recordar les actuacions de rehabilitació energètica que es poden fer en un edifici i les diferents línies d’ajuts 
i costos subvencionables.

 
XERRADA INFORMATIVA SOBRE XARXES DE CALOR MUNICIPALS A QUERALBS
 

 
 
Una trentena de veïns de Queralbs van participar el passat divendres 22 de juliol a la xerrada informativa organitzada per a
donar a conèixer què son les xarxes de calor municipals, el seu funcionament i tots els seus avantatges. 
 
A la xerrada es van explicar totes les parts d'aquesta tipologia de sistema de calefacció municipal: 

Una caldera de biomassa central



Una xarxa de canonades per a la distribució de la calor.
Les subestacions per a l'intercanvi de calor que cal muntar a cada habitatge.
L'adaptació al sistema de calefacció i aigua calenta sanitària que disposa cada veí.

També es va explicar la importància de la biomassa, en aquest cas, estella forestal i de que provingui d'una gestió forestal
sostenible, planificada i de proximitat. 
 

 
 
La xerrada estava emmarcada dins l'estudi de viabilitat sol·licitat per l'ajuntament de Queralbs a la Diputació de Girona. Hi va
participar l'Oficina Comarcal de Transició Energètica per tal d'estudiar si seria possible tirar endavant un projecte d'aquestes
característiques al municipi i conèixer l'interès de connexió i els consums energètics dels veïns. Per aquest motiu es va
elaborar un formulari per a que els veïns facilitin aquesta informació al consistori. 
 
Les xarxes de calor municipals que funcionen amb biomassa són un sistema de calefacció lliure d'emissions de gasos d'efecte
hivernacle, ajuden a la lluita contra el canvi climàtic, resulten econòmicament avantatjoses respecte a combustibles fòssils
com el gasoil i aporten valor afegit de gestió forestal i prevenció d'incendis. 
 
Per a més informació: http://www.ajqueralbs.cat/

TURISME
 
MANTENIMENT DE 815 KMS DE CAMINS I DE LA SENYALITZACIÓ DE LA XARXA DE
SENDERS ITINERANNIA AL RIPOLLÈS
 

http://www.ajqueralbs.cat/


 
Durant els darrers mesos s'han realitzat les tasques de manteniment de camins de la xarxa de senders ITINERANNIA, que
connecta tots els municipis i nuclis del Ripollès a través de camins històrics. L'objectiu és que els visitants puguin gaudir del
paisatge, la natura, el patrimoni i la riquesa cultural de la nostra comarca a través de la natura i el SENDERISME.
 

  

 
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès, junt amb la coordinadora de la xarxa de senders Itinerannia, són l'equip tècnic
responsable de la gestió. Són l'interlocutor amb les dues brigades i els ajuntaments, fan el seguiment de les actuacions,
encarreguen i redacten els continguts de la senyalització vertical, resolen les incidències puntuals i gestionen de tot allò que
faci referència a l'òptim funcionament, manteniment i control dels senders. 
 



 

  
El manteniment de camins inclou el desbrossament, la neteja dels senders, la reposició i col·locació dels pals i banderoles i el
repintat de les marques grogues. 
 

 

 
Degut a l'enorme quantitat de senders i de quilòmetres, el manteniment dels camins el realitzen dues brigades repartides en
dues zones a la comarca i que engloben els següents municipis: 
 
ZONA DEL TER, amb un total de 409,95 km, inclou els municipis de: Camprodon, Llanars, Molló, Ogassa, Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter. 
ZONA DEL FRESER, amb un total de 404,65 km, inclou els municipis de: Campdevànol, Campelles, Gombrèn, Les
Llosses, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser i Toses. 
 
Podeu consultar els camins de la xarxa de senders Itinerannia, fer-vos les rutes a mida, o descobrir algun dels més de 50
itineraris proposats per la comarca del Ripollès a  https://www.itinerannia.net/ca/itinerannia/

AULA D'HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS
 
CURS DE COCTELERIA PER A PROFESSIONALS A L'AULA D'HOSTALERIA DEL
RIPOLLÈS 
 
 
Els dies 18 i 19 de juliol es va portar a terme a l'Aula d'Hostaleria del Ripollès un curs de cocteleria de 8 hores de durada.

CONSULTA LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA

https://www.itinerannia.net/ca/itinerannia/
https://www.itinerannia.net/ca/itinerannia/


Aquest curs estava organitzat per l'Associació d'Hostaleria del Ripollès a petició dels seus socis i comptava amb la
col·laboració de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
 

 
 

 
 



La formadora i bartender de prestigi va ser Mariona Vilanova, que va explicar com poder preparar còctels i adaptar-los a les
cartes dels restaurants. 
 

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS 
 
LES PERSONES ASSISTENTS AL RIPOLLÈS 5 SENTITS HAN POGUT DEGUSTAR
PRODUCTE DEL RIPOLLÈS
 
Del 25 de juny al 23 de juliol l'Associació Producte del Ripollès ha col·laborat en una nova edició del Ripollès 5 sentits, sent la
teva història al Pirineu. 
 



 
En total han estat 5 propostes per redescobrir els racons més especials del romànic del Ripollès, deixant-se emocionar per la
música i degustant Producte del Ripollès ofert per la foodtruck La Tartana. 
 
 



 
 



 
 
Les activitats han estat variades i totalment gratuïtes. I al final de cada concert s'ha sortejat un lot de Producte del Ripollès. 
 



 

EMPRESA I EMPRENEDORIA
 
PERSONES EMPRENEDORES ASSESSORADES
 
Aquest mes de juliol destaquem les següents persones emprenedores : 
 



 

 
 
 

Si teniu una idea de negoci i voleu rebre informació i acompanyament per a fer-la realitat, podeu contactar amb el servei
d'assessorament a l'empresa i l'emprenedoria de l'Agència: 
Tel. 972704499 
emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

 
TRASPASSOS DE NEGOCI
 
Aquest mes de juliol us destaquem el següent traspàs de negoci: :
 

mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com


 
Si teniu un negoci en traspàs o voleu agafar el relleu d'un negoci, podeu contactar amb el servei d'assessorament a l'empresa
i l'emprenedoria de l'Agència: 
Tel. 972704499 
emprenedors@ripollesdesenvolupament.com 
 

CONSULTAR ELS TRASPASSOS ACTUALS

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


 
AQUEST MES DE JULIOL HEM ARRIBAT AL 100% D'OCUPACIÓ DEL VIVER DEL
CENTRE D'EMPRESES DEL RIPOLLÈS
 
En aquests moments no hi ha despatxos lliures al viver del Centre d'Empreses del Ripollès. Si teniu necessitat d'espai per a
desenvolupar la vostra idea de negoci podeu contactar amb nosaltres i us tindrem en compte per a quan hi torni a haver
disponibilitat. Podeu contactar amb l'Agència a emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com o bé al telèfon 972704499.

 

 
El Viver del Centre d'empreses del Ripollès està situat al Polígon Industrial del Pintors, a les instal·lacions de l'Agència. Consta
de 6 despatxos i 6 naus. Actualment les naus també tenen el 100% d'ocupació amb diferents activitats.
 

mailto:emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com


 
L'objectiu principal és promoure activitats de nova creació o en procés de consolidació, oferint un període d'estada al viver
d'entre 3 i 5 anys segons la modalitat. 
  

 
 
 



OCUPACIÓ
 
SERVEI D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 
 
A través del Servei d'Orientació i Inserció Laboral oferim un acompanyament personalitzat a totes aquelles persones que es
troben en un procés de recerca de feina. 
 
Si tu també et trobes en procés de recerca de feina pots contactar amb nosaltres a través de: 
Telèfon:  972704499 
Correu electrònic: insercio@ripollesdesenvolupament.com 
 

 
 

 
ETS UNA EMPRESA I NECESSITES GENT PER A TREBALLAR?
 

 
Contacta amb nosaltres i posarem al teu servei la nostra BORSA DE TREBALL 
SERVEI GRATUÏT 
 
El Servei d’Intermediació Laboral de l’Agència, amb la borsa de treball, ofereix:

Preselecció de persones candidates: seleccionem aquelles persones que s’ajusten al lloc de treball a cobrir.
Informació i suport en tràmits sobre ajuts a la contractació.
Publicació opcional de les ofertes de feina a la nostra pàgina web.
Publicitat opcional de les ofertes a les xarxes socials.

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com


 

 
 

 
OFERTES DE FEINA ACTUALITZADES CADA SETMANA

 
 
Des de l'Agència cada setmana publiquem l'actualització de les ofertes de feina vigents que gestionem des de la borsa de
treball. 
 

POSA'NS LA TEVA OFERTA AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSi7S49hmU7BnB3v-Y4m5KvH8mK1nO-c9DWntP6war57YgjQ/viewform


 

 
 

 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/


 

 

 
 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/


 
Per a més informació pots contactar amb nosaltres a: 
Tel. 972.70.44.99 
insercio@ripollesdesenvolupament.com 
 
 

FORMACIÓ
 
PROPERES FORMACIONS. CURS D'OPERARI/ÀRIA DEL METALL MECÀNIC

CONSULTEU LA RESTA D'OFERTES VIGENTS AQUÍ

http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/


 
 
Busques una formació que t'ajudi a trobar feina? 
 
CURS D'OPERARI/ÀRIA DEL METALL MECÀNIC 
Per a persones inscrites a l'Oficina de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades o bé com a demandants de millora
d'ocupació. 
 
185 hores teoricopràctiques 
Del 8 de setembre al 24 d'octubre 
De dilluns a divendres de 8h a 14h. 
A les instal·lacions de la Fundació Eduard Soler 
Organitza: Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Imparteix la formació: Fundació Eduard Soler 

https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament?__cft__[0]=AZWEsnF3txrXk2upFjBvusdLiIYenDEAsVYZnFJfbRKd3OXUR0RWKgFBdKtbZCz4WKglkkz1kRLFt6_ex7dnIKhcycntG_x2sgk8x6pOiKLoKaKklIXcax1oxQoptQAzZeIFwBx2YBoCH5WENM-W6t_hau1SZgyg23ZHXzpjYPKdVg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/fundacioeduardsoler/?__cft__[0]=AZWEsnF3txrXk2upFjBvusdLiIYenDEAsVYZnFJfbRKd3OXUR0RWKgFBdKtbZCz4WKglkkz1kRLFt6_ex7dnIKhcycntG_x2sgk8x6pOiKLoKaKklIXcax1oxQoptQAzZeIFwBx2YBoCH5WENM-W6t_hau1SZgyg23ZHXzpjYPKdVg&__tn__=kK-R


 
Contingut del curs:

Interpretació de plànols
Metrologia bàsica
Calibres
Torn convencional
Rectificat pla
Fresadora convencional
Plegadora
Punxonadora
Premses excèntriques i hidràuliques
Matrius progressives i transfer
Manteniment preventiu i correctiu de maquinària
Electricitat i manteniment elèctric
Soldadura Mig Mag

 
PROGRAMA TREBALL A LES 7 COMARQUES. DISPOSITIU D'ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL. 
Aquesta actuació està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al
desenvolupament local i per la Diputació de Girona en el marc de les subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció econòmica adreçades a membres de la XSLPE. 
 
Per a més informació i inscripcions podeu dirigir-vos a: 
Servei d'Orientació i Inserció Laboral 
Agència de Desenvolupament del Ripollès 
972704499 
insercio@ripollesdesenvolupament.com
 

 
PROPERES FORMACIONS. TALLERS DE CUINA 2022 DE L'AULA D'HOSTALERIA DEL
RIPOLLÈS
 
 
 

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com


 
 
Han tornat els tallers de cuina de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès. 
 
Un total de 4 tallers, oberts a tothom i de temàtiques ben diferents. 
 
Per a més informació i inscripcions: 
Aula d'Hostaleria del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors C/ Joan Miró 2-4 de Ripoll 
972704499 
aula@ripollesdesenvolupament.com
 

mailto:aula@ripollesdesenvolupament.com


Fotos de capçalera i peu de pàgina de Pixabay 

 
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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