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Agència de Desenvolupament del Ripollès

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

AQUEST ANY S'HAN ATÈS A 326 PERSONES QUE BUSCAVEN FEINA, A TRAVÉS DEL SERVEI
D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

 
Durant aquest any s’han atès un total de 326 persones que han seguit un itinerari d’inserció laboral a través del Servei d’Inserció
Laboral de l’Agència.
 
Les 326 persones, 168 dones i 158 homes, estaven inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació o millora de
l’ocupació i es troben en procés de recerca de feina, en el moment de ser ateses.

El 46% de les persones ateses pertanyien a la franja d’edat dels 25 als 45 anys, essent la franja majoritària que coincideix amb la dels
darrers 6 anys.

Aquest percentatge va seguit del 36.5% de persones ateses majors de 45 anys. El nombre de joves ha augmentat en un 3% respecte a l’any
passat, un 5% en comparació a fa dos anys i un 6% a 3 anys endarrere.



El 71% de les persones usuàries del servei han estat procedents del Baix Ripollès, un 6% menys que a l’any anterior. I més concretament
el 66% d’aquest àmbit territorial han estat procedents de la població de Ripoll.
 

 

El 14% de les persones ateses han estat procedents de la Vall de Camprodon, xifra idèntica a la de l’any anterior, la majoria procedents
de la població de Camprodon.
 
I el 13% de les persones ateses han estat de la Vall de Ribes, un 4% més que a l’any anterior. I més de la meitat viuen a Ribes de Freser.

El nivell formatiu majoritari de les persones ateses ha estat estudis primaris complets amb un 24%, seguit del 17% de persones amb
cicles formatius de grau mig. 
Un 13% de les persones ateses tenen ESO, essent aquest el percentatge de persones amb educació secundària més alt dels darrers 6
anys. 
També un 13% tenen estudis universitaris, la xifra més alta dels darrers 3 anys, però inferior als percentatges dels anys 2017, 2018 i
2019. 
Només el 10% han cursat fins a Batxillerat, xifra idèntica a la de l’any anterior. El 9.5% no tenen estudis primaris finalitzats, una xifra
que va augmentant entre el 0.5 i l’ 1% anualment durant els darrers quatre anys. I un 6% de les persones ateses tenen Cicles Formatius
de Grau superior. Una xifra que s’ha reduït a la meitat respecte al 2020.

El 36% de les persones ateses i que estaven en procés de recerca laboral han trobat feina, concretament 67 dones i 50 homes.

Del total de persones que han trobat feina, el 44% pertanyen a la franja d’edat d’entre 25 i 45 anys i un 41% són majors de 45 anys. La
franja d’edat compresa entre els 25 i els 45 anys ha patit un descens del 3% respecte a finals d’octubre del 2021. Pel que fa als majors de
45 anys el percentatge ha augmentat un 5%.

La procedència de les persones ateses que han trobat feina ha estat la següent:



 

 
El 44%  s’han inserit al municipi de  Ripoll. El 15% han trobat feina fora de la comarca, xifra que ha augmentat un 6.5% respecte a fa
un any. I gairebé un altre 15% han trobat feina a la població de Ribes de Freser, per la seva oferta hotelera i d’esquí.

De les 117 persones que han trobat feina el 68% ho han fet en el sector terciari, principalment en comerç, restauració i geriatria,
essent aquests tres els subsectors majoritaris on s'han inserit les persones en els darrers 6 anys.

 

El 32% restant s'han inserit en el sector secundari. Dins d'aquest sector, el 92%  han trobat feina en la indústria i el 8% restant ho
han fet en la construcció. En els darrers 6 anys, els subsectors majoritaris del secundari on s’han inserit les persones han estat sobretot la
indústria alimentària, la del metall, la càrnia i la del plàstic.

Al llarg d'aquest any hem atès a 112 persones emprenedores, de les quals 8 han acabat constituint la seva empresa, fent realitat la idea de
negoci.
 

 
Durant aquest 2022 s’han gestionat un total de 398 llocs de treball. En els darrers cinc anys podem apreciar com, partint del 2018 amb 490
vacants, es va produir una davallada durant els anys 2019 i 2020 generada per la situació Covid, recuperant-se ja durant el 2021 on es van
arribar a gestionar 402 llocs de treball. 
 

Dels 398 llocs de treball gestionats, el 81% pertanyen al sector terciari.
 



Detallem els 398 llocs de treball gestionats durant aquest any 2022, segons la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques, CNAE. Un
28% pertanyen a l’hostaleria, un 15% a indústries manufactureres, un 13 % d’ofertes pertanyen al comerç i un 9% a activitats sanitàries i de
serveis socials.
 

Ofertes gestionades segons CNAE 2009  
A-Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1
C-Indústries manufactureres 62
D-Subministrament d'energia elèctrica 1
E-Subministrament aigua 3
F-Construcció 9
G-Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i
motocicletes

53

H-Transport i emmagatzematge 6
I-Hostaleria 112
J-Informació i comunicacions 17
K-Activitats financeres i d'assegurances 2
L-Activitats immobiliàries 2
M-Activitats professionals, científiques i tècniques 29
N-Activitats administratives, serveis auxiliars 24
O-Administració Pública 4
P-Educació 6
Q-Activitats sanitàries i de serveis socials 35
R-Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 10
S-Altres Serveis 21
T-Activitats de la llar 1
Total 398

 
El 38% de les ofertes laborals gestionades aquest 2022 han estat de la població de Ripoll, seguides del 12,5% de poblacions de fora de la
comarca, amb un 12% de Ribes de Freser i un 8% de Camprodon. També amb un 7% de la població de Sant Joan de les Abadesses i el 4%
de Campdevànol.

Per a més informació us podeu adreçar a:
Servei d'orientació, inserció i intermediació laboral
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Tel. 972704499
insercio@ripollesdesenvolupament.com

AULA D'HOSTALERIA
 
NEIX EL PRIMER OBRADOR COMPARTIT DE LES COMARQUES GIRONINES

L'obrador compartit és el nou servei que ofereix l'Aula d'Hostaleria del Ripollès.

És un servei pioner i innovador a les comarques gironines.
Un espai compartit on poder fabricar, transformar o elaborar menjars.

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com


Ja fa temps que l'Agència de Desenvolupament del Ripollès estava treballant en la creació d'un espai d'elaboracions compartit. Es tracta
d'un espai pioner ales comarques gironines que amplia les possibilitats del món culinari i la indústria alimentària a qualsevol persona que
vulgui fer viable petites elaboracions i iniciar el seu negoci.
 

 
Es tracta d'un recurs per a desenvolupar projectes que, a l'inici d'una activitat,no serien assumibles. L'obrador compartit és com un viver
d’empreses on les persones emprenedores poden realitzar una activitat estalviant el cost de lainfraestructura fins no tenir-la consolidada.
 



A dia d'avui l'obrador de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès és l'únic espai gironí habilitat i registrat sanitàriament per a oferir les seves
instal·lacions a hores.
D'aquesta manera l'espai, el mobiliari, els aparells i els electrodomèstics del'Aula Magna estaran disponibles de forma esporàdica i/o
temporal com a obrador per a desenvolupar activitats empresarials culinàries per part de persones treballadores autònomes i/o empreses
del sector. La disponibilitat sempre serà en horaris no lectius dels Cicles Formatius i altres formacions que es realitzen anualment a l'Aula
d'Hostaleria. Per a poder-los reservar caldrà presentar una instància de sol.licitud acompanyada d'una memòria d'activitat.

El servei es podrà utilitzar un nombre màxim de 500 hores a l’any. L'ús de les instal·lacions es podrà realitzar temporalment fins a un màxim
de 3 anys.
 



L'espai d'elaboració està dotat d'aparells, maquinària i mobiliari que es posarà a disposició de les persones que en facin la reserva. Tot i
això, tota aquella persona que utilitzin l'obrador haurà de portar-se els seus propis utensilis de cuina.

Caldrà deixar les instal·lacions netes i no es podrà dipositar, acumular ni guardar cap material ni producte.
Les persones que utilitzin aquest servei hauran d'estar en possessió de la formació relativa en manipulació i conservació d'aliments i tenir la
capacitat de transportar els productes elaborats en les condicions òptimes en salut alimentària.
 



Per a més informació, us podeu adreçar a:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Tel.972704499
aula@ripollesdesenvolupament.com

DARRER TALLER DE CUINA DE L'ANY DE L'AULA D'HOSTALERIA
 



Èxit del curs d’arrossos de l’Aula, darrer taller de cuina, impartit pel professor i cuiner David Sanglas.
 

En aquest darrer curs de l'any s'ha explicat com fer diferents tipus d’arrossos: arròs cremós d’ostres, arròs amb costella i rossinyols, amb
pop i allioli de pebre vermell, etc
 



 

 

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS

LA MARCA DE GARANTIA PRODUCTE DEL RIPOLLÈS TANCA L'ANY AMB 59 ASSOCIATS/DES
I AMB LA INCORPORACIÓ DE LA XOCOLATA
 



Les persones que formen part de l'Associació Producte del Ripollès, enguany un total de 59, són productores i elaboradores professionals
que s'han unit per articular una marca conjunta que les identifiqui. La seva tasca diària posa al nostre abast una gran varietat de productes
com ara cabrit, poltre, porc,  xai, vedella, llangonisseta i embotits amb carn del Ripollès, ous, llet, derivats làctics, condiments, infusions,
plantes aromàtiques, fruits vermells, horta, trumfes, cervesa, ratafia, mel, melmelades  i des d'aquest any també la xocolata.

La marca de garantia “Producte del Ripollès” identifica els productes agroalimentaris produïts, transformats i/o elaborats a la comarca.
Només porten aquest distintiu a l’etiqueta els productes que han passat el sistema de control de qualitat i compleixen les condicions del
Reglament d’ús específic de la marca.

El cacau no és un producte típic de la zona. Però al segle XVI va arribar a Europa, juntament amb el cafè i el te. Des d’aquell moment la
xocolata s’ha convertit en un producte agroalimentari més del nostre dia a dia.
Bean to Bar és la primera xocolata elaborada des zero al Ripollès. Després de molt de temps de proves i dedicació la marca Producte del
Ripollès ja compta oficialment amb xocolata pròpia elaborada artesanalment a partir de la fava de cacau. Aquestes faves es transformen en
un petit obrador del Ripollès, a la Fleca Mir de Sant Pau de Segúries, utilitzant el molí de pedres com es feia antigament i el producte que en
surt és aquesta xocolata. 
 

S'elaboren diferents varietats com ara la blanca, amb llet, de cafè i la de cacau en més o menys percentatge.
 

TURISME

PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA D'HIVERN 2022 - 2023
 



L'Agència de Desenvolupament del Ripollès assisteix a la presentació de la temporada d'hivern 2022-2023  que va tenir lloc el dijous 1 de
desembre a l'Espai Cultural de Cal Marquès a Camprodon.
 

Les cinc estacions de muntanya d'FGC del Pirineu de Girona donaven així el tret de sortida a la temporada de neu. El Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineu de Girona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les cinc estacions  varen donar a conèixer les principals
novetats de les estacions d'esquí.
 

 

INTERCANVI DE LÍNIES D'ACCIÓ EN MATÈRIA D'ITINERÀNCIA TRANSFRONTERERA
 



Una representació de la part catalana, assistia el 14 de desembre a la reunió d'intercanvi de possibles línies d'acció en matèria d'itinerància
transfronterera principalment a peu i en bicicleta, susceptible de presentar candidatura amb un projecte de cooperació transfronterera de la
Zona Funcional de Muntanya de la Zona Est del Programa POCTEFA 2022-2027 liderada pel Syndicat mixte Canigó Grand Site. El Syndicat
mixte va realitzar un inventari de la oferta existent i intencions de projecte a escala de la zona fronterera (Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà,
Vallespir, Alt Vallespir i Conflent).
 

La reunió va tenir lloc a la seu del País Transfronterer d'Art i Història de les Valls Catalanes (La Verneda) a Prats de Molló. Hi varen assistir
Marià Morera, representant del Ripollès de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Adriana Ramon, coordinadora xarxa de
senders Itinerànnia Ripollès- Garrotxa-Alt Empordà, Sílvia Arau, tècnica de l'Associació Rutes del Romànic El Camí Oliba i Raquel Molina,
tècnica turisme Agència de Desenvolupament del Ripollès.

 

ASSISTIM A LA PRESENTACIÓ I INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA D'HIVERN DE VALL DE
NÚRIA

 



L'Agència assisteix el dissabte 17 de desembre a la presentació i benedicció d'inauguració de la temporada d'hivern 2022-2023 de Vall de
Núria.
 

 
L'acte va comptar amb l'emissió en directe del programa "El Vermut de Llucià Ferrer" de Radio Flaixbac.
 

 

PRESENTACIÓ DEL PLA D'ACCIONS I OBJECTIUS DEL PATRONAT DE TURISME COSTA
BRAVA PIRINEU DE GIRONA 
 
L'Agència de Desenvolupament del Ripollès present el 19 de desembre a la presentació del Pla d'Accions i Objectius en Turisme 2023 del
Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona al Palau de Congressos de Girona.
 



 

 

REMODELACIÓ MUSEOGRÀFICA DE LA FARGA PALAU DE RIPOLL 
 

Presents aquest passat 22 de desembre a la inauguració de la remodelació museogràfica de la Farga Palau de Ripoll, amb un accés
codificat pioner a Catalunya, per gaudir d'una experiència que millorarà la qualitat i la visites turístiques pel patrimoni cultural de Ripoll.
 

 



OFERTES DE FEINA

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.

http://www.ripollesdesenvolupament.com/ofertes-de-feina-2/
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Per a més informació pots contactar amb nosaltres a:
Tel. 972.70.44.99
insercio@ripollesdesenvolupament.com

 

EMPRESA I EMPRENEDORIA
 

EN AQUESTS MOMENTS HI HA UN DESPATX DOBLE LLIURE AL VIVER DEL CENTRE
D'EMPRESES DEL RIPOLLÈS

En aquests moments, en el viver del Centre d'Empreses del Ripollès, hi ha lliure un despatx doble de 28,45 m2.

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/


 
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. 
 

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.
 



  

Si teniu necessitat d'espai per a desenvolupar la vostra idea de negoci podeu contactar amb nosaltres aquí a l'Agència
a emprenedors@ripolllesdesenvolupament.com o bé al telèfon 972704499.
 

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.

 

POSA'NS LA TEVA OFERTA AQUÍ

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


AGÈNCIA

Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès us desitgem Bones Festes i un bon any 2023 ple de nous projectes i il·lusions.

Posem els nostres serveis a la vostra disposició.

Cordialment,
Tot l'equip que formem part de l'Agència.

Tel. 972.70.44.99
http://www.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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