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Agència de Desenvolupament del Ripollès

FORMACIÓ I OCUPACIÓ
 
NOVA FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ
 
Capacitació d'operari/ària de magatzem

Des del Servei d'Orientació Laboral de l'Agència continuem oferint formacions que capacitin a les persones
participants en determinats sectors del mercat laboral on hem detectat demanda. A través de professorat i
equips especialitzats els oferim coneixements i pràctica específica d'un determinat ofici o ocupació.

Concretament aquest proper mes de març iniciarem la capacitació d'Operari/ària de magatzem i conductor/a de
carretons elevadors.

 

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb:
Servei d'Orientació i Inserció Laboral. Agència de Desenvolupament del Ripollès.



Tel. 972704499
insercio@ripollesdesenvolupament.com
 

AGÈNCIA
 
S'INICIA LA SEGONA FASE DEL PROJECTE VITAMINA

Es presenta la segona fase d’aquesta iniciativa de col·laboració publicoprivada per a l’impuls del
desenvolupament local integral en cinc territoris catalans.

Cinc entitats de desenvolupament local de Manlleu, la Vall del Ges, Orís i Bisaura, la Garrotxa, el Moianès i el
Ripollès presenten les línies de treball del segon any de Projecte Vitamina. Una aliança de col·laboració
publicoprivada per afavorir l’ocupabilitat, potenciar la formació i qualificació professional i impulsar el
desenvolupament local en cinc territoris de dues províncies catalanes que sumen 140.000 habitants. Aquesta
aliança dona resposta als reptes concrets d’un mercat canviant i cada cop més exigent, des d’una mirada
integral que impacta en prop de 60.000 persones en edat laboral d’aquests cinc territoris.
 

 

La presentació tenia lloc ahir dimarts, 28 de febrer, en una roda de premsa a l’Espai Cràter d’Olot. Hi van
participar Gemma Canalias, regidora d’Empresa, Comerç i Turisme d’Olot; Eva Font, regidora de Cultura de
Manlleu; Ramon Roqué, conseller de Promoció econòmica i alcalde de Sant Joan de les Abadesses; Maria
Balaguer, consellera de Joventut i Esports del Consell Comarcal del Moianès, i Marçal Ortuño, alcalde de Torelló
i president del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. A l’acte s'hi van donar a conèixer el full de ruta de la
segona edició d’aquesta iniciativa en què participen diferents agents relacionats amb les polítiques locals de
promoció econòmica – entitats públiques, centres de formació, centres educatius i teixit empresarial.

El Projecte Vitamina és un espai de reflexió públic i privat i de construcció per compartir programes i projectes
estratègics transversals d’ocupació, empresa, emprenedoria i d’educació en l’àmbit del desenvolupament local.
Això permet extreure’n aprenentatges i propostes de millora dels projectes existents, així com incentivar-ne la
creació de nous, per a poder transferir a qualsevol altre ens de Catalunya per a la millora dels serveis que
ofereix a la població, les empreses i entitats. Està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) i el Fons Social Europeu en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.
 

Antecedents

La primera etapa del Projecte Vitamina va iniciar-se a principis de 2022. Aquesta es va tancar en una jornada
celebrada al juny: a partir d’un treball d'intel·ligència col·lectiva de més de 60 persones i amb la redacció de dos
productes que són el punt de partida de segona fase del projecte: El Decàleg per a projectes de
desenvolupament local integral i la Identificació de 18 projectes innovadors en desenvolupament local dels cinc
territoris. Gràcies als resultats tangibles del Projecte Vitamina 2022 es va consolidar una comunitat
d’aprenentatges que actualment es requereix poder continuar.

Els projectes identificats són:

ENOM. Espai de Noves Oportunitats de Manlleu
La Fageda
Institut Moianès
Centre de Formació Forestal Especialitzada
Centre De Formació Integral Sociosanitari de Manlleu
Campus Garrotxa

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com


Hidra - Acompanyament a l’Associació de Comerciants de Manlleu (MAB)
Fundació Eduard Soler
Aula d’Emprenedoria Institut Antoni Pous i Argila
Orientació Acadèmica i Professional a Manlleu
Alterna’t -Xarxa per l’Economia Social i Solidària
Fundació MAP
Fundació Impulsa
Beques Impulsa
Millora de l’Oferta Educativa Postobligatoria a la comarca del Moianès
#Almoianèsenscuidem
Taula del sector metall (Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura)
PFI - PTT Manlleu

 

Projecte Vitamina 2023

Per a poder continuar treballant en els objectius del Projecte Vitamina, s’ha definit un full de ruta que
contempla 5 fases:

En la primera fase, es farà un treball d’aplicació del Decàleg. S’ha creat una metodologia d’avaluació del
document, que estableix els 10 elements que ha de tenir un bon projecte de desenvolupament integral. Aquest
s’aplicarà en els 18 projectes inventariats i permetrà obtenir una anàlisi i oportunitats de millora de cada un dels
projectes. S’ha contractat un professional de desenvolupament local, l’Oriol Homs, que està duent a terme
aquesta anàlisi.

En la segona fase es farà una trobada, el 5 de maig al Castell de Montesquiu, amb tots els projectes que han
participat en aquesta anàlisi. Un espai de treball on podran compartir experiències sobre el desenvolupament
dels seus projectes i on comptaran també amb experiències externes que els puguin inspirar. Una nova jornada
d’intel·ligència col·lectiva que els permetrà detectar punts en comú i propostes de millora per continuar creixent.

En la tercera fase es farà una segona trobada dels cinc territoris: el 30 de juny al mateix Castell. En aquesta
segona reunió es reflexionarà i s’avançarà al voltant de les competències professionals i relacionals que han de
tenir les persones dels equips amb l’objectiu de millorar el seu treball de desenvolupament local. Una trobada
oberta a totes les entitats i persones que van participar en la primera edició del projecte i a tothom que vulgui
sumar-s’hi.

Cal destacar la relació que té el Projecte Vitamina amb el Castell de Montesquiu, més enllà de les dues trobades
a l’agenda dels cinc territoris. Fruit del treball que es va fer durant la jornada del juny de l’any passat, es va crear
el Vitamina Lab: un espai periòdic i efímer de Coworking públic i social, on un divendres al mes es convida a
totes les persones implicades en el projecte a treballar en aquesta ubicació. Tant els membres del grup motor
com personal tècnic de les diverses entitats poden instal·lar-se en aquest espai i aprofundir en els temes que
tenen a veure amb el Projecte Vitamina. El fet de compartir físicament l’espai facilita continuar col·laborant en
les inquietuds i projectes del desenvolupament local.

La quarta fase vol potenciar la transferibilitat dels diferents projectes a entitats públiques i privades d’altres
territoris. A partir del resultat de les trobades i del treball compartit en aquests mesos es crearà un informe final
de l’anàlisi de cada projecte i que es transferirà a totes les entitats de desenvolupament local de Catalunya.

La cinquena fase del Projecte Vitamina correspon a la comunicació. Una fase transversal que s’està
desenvolupant des del primer moment a través d’una comunicació del projecte en l’àmbit intern, en la relació
entre els grups de treball dels cinc territoris i en l’àmbit extern, amb la difusió del projecte a través dels seus
canals de comunicació: el web www.projectevitamina.cat i les xarxes socials de les diverses entitats de
desenvolupament que hi participen.

El Projecte Vitamina compta amb un equip facilitador format per diversos professionals del País Basc: Asier
Gallastegi, consultor sistèmic; la cooperativa ColaBoraBora, expertes en facilitació de projectes i l’empresa de
comunicació Komunikatik.

La riquesa d’aquest projecte de col·laboració publicoprivada recau en el fet que està conformat per una xarxa
dʻentitats vinculades amb una forma pròpia dʻentendre el desenvolupament local a partir dʻun enfocament
integral, generant serveis, programes i projectes que posen al centre a les persones perquè puguin millorar la
seva qualitat de vida, qualitat del seu treball i puguin desenvolupar el seu projecte vital al territori de referència.
 

Per conèixer més detalls del projecte i participar-hi es pot visitar el web projectevitamina.cat i seguir l’etiqueta
#ProjecteVitamina a Twitter.

Per a més informació, us podeu adreçar a:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Persona de contacte: Gerard soler
Tel.972704499
gsoler@ripollesdesenvolupament.com
 



 
ASSISTIM A LA JORNADA ANUAL D'ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS
INTERVENTORS
 

 
L'Agència ha estat present a la VI Jornada Anual del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats
Locals gironines a l'Auditori de Girona, organitzat per la Diputació de Girona

ENERGIA

EVOLUCIÓ DE L'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC AL RIPOLLÈS

 
D’ençà de l’aplicació del Real Decret de regulació de l’autoconsum l’any 2019 les instal·lacions fotovoltaiques
d’autoconsum han sofert una notable evolució a tot l’estat espanyol. A Catalunya es va superar fa poques
setmanes les 60.000 instal·lacions i els 335MW de potència d’autoconsum. Entenem per autoconsum d’energia
elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi, a la nostra comarca gairebé tota la generació
d’autoconsum prové d’instal·lacions fotovoltaiques.

En el cas del Ripollès, a desembre de l’any 2022 hi havia registrades un total de 200 instal·lacions
d’autoconsum. La majoria d’elles (194) pertanyen a la modalitat d’autoconsum amb compensació simplificada
d’excedents, la més habitual per a instal·lacions petitesi mitjanes com les del sector residencial i la petita
indústria.

L’any 2022 ha estat l’any amb major nombre d’instal·lacions, amb un total de 163. El mes de gener de 2023 la
tendència segueix a l’alça, amb 23 noves instal·lacions, i si no s’atura, a final d’any es podrien superar les 250
noves instal·lacions.



 
 

La potència total instal·lada a desembre de 2022 era de 1.890KW, de la que es pot estimar una producció
superior als 2.250.000 KWh anuals. Cal destacar que prop de dos terços de les instal·lacions tenen una
potència igual o inferior als 5KW, i només 19 tenen una potència igual o superior als 15KW, essent una
instal·lació de 300KW la de major potència. D’aquest total, només 4 corresponen a instal·lacions col·lectives.

La potència instal·lada representa el 0,4% de la potència total de Catalunya en autoconsum (466MW); xifra que
pot semblar menor, però concorda amb el percentatge de població que representa la comarca sobre el total del
país (0,33%).

La presència de més instal·lacions d’autoconsum individual de menys de 15kW es deu, principalment, a que a
nivell de tramitació presenten un procediment de legalització més senzill, que en facilita la seva implementació.
Això no succeeix amb instal·lacions col·lectives o de major potència on cal tramitar el punt d’accés i connexió
amb la companyia distribuïdora.
 

A nivell de municipis destaquen els més poblats, sent Ripoll el que presenta un major nombre d’instal·lacions
seguit de Campdevànol, Camprodon, Sant Joan de les Abadesses i Ribes de Freser. Cal tenir en compte a
l’hora de valorar les dades, les tipologies d’edificació predominants a cada municipi,si es tracta de cases
unifamiliars, blocs de pisos, edificis del casc antic,... i determinades normatives de caire urbanístic, cultural,...
que poden dificultar la instal·lació de sistemes d’autoconsum a les teulades i a terra.
 



El motiu d’aquest ràpid creixement és degut principalment a tres factors. Per un cantó podem parlar de
l’abaratiment del cost de les instal·lacions i l’increment del preu de l’energia, que han comportat una millor
amortització de les inversions. D’altra banda hi ha ajudat la presència campanyes de subvencions a les
renovables i les bonificacions fiscals que alguns municipis apliquen sobre l’IBI (Impost de Bens Immobles) i
l’ICIO (Impost sobre construccions i obres). Finalment, no podem ometre que cada vegada hi ha una major
sensibilització per part de la societat vers els aspectes ambientals i energètics.

Impuls de l’energia solar fotovoltaica a la comarca del Ripollès

Des de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, s’ha facilitat als ajuntaments que ho han
sol·licitat uns fulletons personalitzats on s’expliquen els beneficis de l’energia solar fotovoltaica a nivell ambiental
i econòmic, i a més s’hi detalla el procediment administratiu, les bonificacions i particularitats en la tramitació per
a cada municipi. De moment es troben disponibles per als municipis de: Campdevànol, Gombrèn, Pardines,
Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Setcases i Toses. Aquests fulletons i tota la
informació es troba recollida també a l’apartat web sobre energia solar fotovoltaica de l’Oficina Comarcal de
Transició Energètica per a la seva consulta.

Serveis de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès

Des de l’OCTE del Ripollès s’ofereix, entre altres serveis, informació sobre l’energia solar fotovoltaica i
assessorament a particulars, empreses i administració a l’hora d’analitzar la viabilitat de projectes d’autoconsum
fotovoltaic. L'Oficina de Transició Energètica del Ripollès és un servei comarcal creat per tal d’impulsar la
transició i l'eficiència energètica a la comarca amb la fi de d'aconseguir un model de generació d'energia
renovable distribuït, just, eficient i participat per la ciutadania. L'impuls de la mateixa prové de la col·laboració
entre l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès, el Servei d'Ocupació de
Catalunya, la Diputació de Girona i l'Institut Català de l'Energia.

Origen de les Dades: Observatori de l’Autoconsum (desembre 2022) i Registre d'Autoconsum a Catalunya
(RAC) (gener 2023)

Per a més informació: OCTE Ripollès / 972704499 / energia@ripollesdesenvolupament.com

APROPEM LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A BATXILLERAT
 

https://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2023/02/CAMPDEVANOLv2.pdf
https://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2023/02/GOMBRENV2.pdf
https://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2023/02/PARDINESV2.pdf
https://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2023/02/PLANOLESV2.pdf
https://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2023/02/RIBESDEFRESERV2.pdf
https://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2023/02/RIPOLLv5.pdf
https://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2023/02/SANTJOANDELESABADESSESv2.pdf
https://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2023/02/SETCASESV2.pdf
https://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2023/02/TOSESV2.pdf


 
El dimarts 21 de febrer, l'Eudald i en Martí, tècnics d'energia, van oferir als alumnes de 1r i 2n de batxillerat de
les assignatures de tecnologia, geografia i ciències de la Terra de l'Ins Abat Oliba de Ripoll, una xerrada sobre la
transició energètica.

AULA D'HOSTALERIA
 
JORNADA D'OBRADORS COMPARTITS

El passat 16 de febrer, l'Aula d'Hostaleria va participar a la jornada PATT 2023 "Obradors Compartits".
 

 
Des d'ARCA Desenvolupament Rural van explicar quins són els passos que cal seguir per a constituir un
obrador i els nous ajuts destinats als obrador scompartits.

Una sessió de treball que també ens va permetre conèixer experiències pràctiques d'obradors compartits com
són:

L'obrador d'Alpens ElQuall, impulsat, entre d'altres, pel Consorci del Lluçanès
L'obrador de la La Sobirana Cooperativa.
L'obrador de l'Aula d'Hosteleria del Ripollès (on el seu coordinador Joan Pere Sellarès
va apropar l'experiència de l'Aula)
L'escorxador mòbil de la Catalunya Central. Amb Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya
Central i #AlbaPiqué d'ARCA.

La jornada es va acabar amb una visita de tots els i les assistents a l'escorxador mòbil de la Catalunya Central.



SERVEI DE MENJADOR DE L'AULA D'HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS 
 

 
El menjador de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès obre les seves portes cada setmana. Alumnes i professorat
ofereixen un menú degustació que posa en pràctica els coneixements que van adquirint els i les alumnes al llarg
del curs escolar.

Per a poder degustar aquest menú i contribuir al mateix temps en la formació professional de tot el seu alumnat,
podeu reservar taula a través del telèfon de l'Agència al: 972704499.

Per a més informació, us podeu adreçar a:
Aula d'Hostaleria del Ripollès
Tel.972704499
aula@ripollesdesenvolupament.com
 

PRODUCTE DEL RIPOLLÈS

ELS ALUMNES DE CICLES FORMATIUS VISITEN A PRODUCTORS/ES DE LA
COMARCA

Els alumnes de cicles formatius de l'Ins Abat Oliba de Ripoll i l'Aula d'Hostaleria del Ripollès visiten diferents
explotacions i productors/es de la comarca, per tal de conèixer el Producte del Ripollès i introduir-lo en les seves
elaboracions i menús.
 

Consulteu el menú setmanal aquí

mailto:aula@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/aula-hosteleria/carta/


 



Aquesta darrera setmana de febrer han visitat el Mas El Lladré i Mas Pinós i la setmana passada La Fleca Mir.
 



 



TURISME

ASSEMBLEA NATURA I TURISME ACTIU A PERALADA

Ripollès Turisme va assistir ahir a l'ASSEMBLEA NATURA I TURISME ACTIU del Patronat de Turisme Costa
Brava Pirineu de Girona que es va celebrar a l'Hotel Peralada Wine Spa & Golf 5*.

En aquesta assemblea es va donar compte de les accions desenvolupades el passat 2022 des del Club Actiu
Natura i es va presentar el Pla d'Accions per aquest 2023.



 
Tot seguit va tenir lloc un networking entre associats dels clubs de producte Actiu Natura i Enogastronomia i es
va realitzar una visita nou celler Peralada.
 

 

L'AGÈNCIA ASSISTEIX A LA SESSIÓ INICIAL CONJUNTA DE LA FASEII
D'ADHESIÓ A LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE

L'Agència de Desenvolupament del Ripollès, assisteix a la sessió inicial conjunta Fase II per iniciar el procés
d'adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible de les primeres 10 empreses turístiques del Ripollès
celebrada a Sant Joan de les Abadesses. 
 

La CETS és un mètode i un compromís voluntari per aplicar els principis de turisme sostenible, orientat als
gestors dels espais naturals protegits i a les empreses turístiques del territori..



 

ITINERÀNNIA DIVULGA EL SEU MODEL DE XARXA DE CAMINS

Durant aquestes darrers dies, la coordinadora d’Itinerànnia, Adriana Ramon, ha presentat el model de xarxa de
camins a diferents públics.
El dilluns 21 de febrer es va difondre el model en una xerrada a 32 membres de la Unió Excursionista de
Sabadell. Podeu consultar el resum de la xerrada en aquest enllaç https://ues.cat/blog/category/noticies/
 

Divendres 17 de febrer l’Adriana posava el model d’Itinerànnia com a cas pràctic de l’assignatura de
desenvolupament de rutes i itineraris als 15 alumnes internacionals del Màster de Planificació Territorial de la
Universitat de Barcelona a Can Trona de la Vall d’en Bas.



I finalment, a través d’una reunió per zoom, la coordinadora d’Itinerànnia assessorava a dues alumnes de
l’assignatura de Gestió Pública de les Destinacions del Grau en Turisme de la Universitat de Girona, que estan
fent un treball sobre aquesta xarxa de senders.

 

TRAM 4 DEL GRAND TOUR DE CATALUNYA AMB GOTZON MANTULIZ I
NOA.

Gotzon Mantuliz, un popular influencer del País Basc, visita el Ripollès
Gotzon Mantuliz és dissenyador, model, presentador de la televisió basca i influencer amb més de 654mil
seguidors a Instagram. Els dies 14 i 15 de febrer va visitar el Ripollès en el marc d'un viatge organitzat per
l'Agència Catalana de Turisme i amb la col·laboració de Ripollès Turisme, per donar a conèixer el tram 4 del
Grand Tour de Catalunya, que va de la Seu d'Urgell a Figueres.

En Gotzon viatja amb el seva gossa, la Noa. Va estar a la Vall de Núria on va fer una ruta amb raquetes de neu i
es va allotjar a l’Hotel Vall de Núria. L’endemà va fer la ruta dels 7 gorgs de Campdevànol i va visitar Camprodon
i Beget.
Grand tour del a Instagram: https://www.instagram.com/.../highlights/17945833730382736/

 

COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA

A través de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i d'Itinerànnia, aquest passat dijous 2 de febrer es va
participar en una reunió de treball a Amélie- les -Banys (sala Espai Mediterrani) sobre l'oportunitat i la viabilitat
de desenvolupar un projecte de cooperació transfronterera pel proper període europeu.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fstories%2Fhighlights%2F17945833730382736%2F%3Ffbclid%3DIwAR2TgWUB0k4vrhOCwrAjx2sPBekDw1k0655Z1Vb6RNy-061v2uZpQUvt3EU&h=AT2S_zQFH-uxzabfHxOLbrQmnv0lqiiI1G3caCme34UF46YzHDrgHoUXzBOmmHm2bWmppGolwHHLKIWhqkYMRrutVH6sjzNfSV97fkVw7uXvSGLyIsjwiuE5znJaxeer6Qio&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2YMhsftqn8WddCqxYp9rygm-I8vGVBgdLFZPf79KGAYIOfZBeToaJ8YxeO6F0fZPttVnPr_gJ7zy2Lw71P7ypKVoDAB1dZUAsO8aAUkdU9KyR_3A4eCTWf3q_6rVcynecLqEAqHKup-llluF1_9MYdC02uJawRTkvT475YejRHLJalLsQxJ0F1-wql-SpwHeqH4PFhYn5vu6ly2wHzm8ateRG2RjCv7p_VJDHEfwsx4oruBjb_


L'objectiu d'aquesta trobada va ser la definició d'una estratègia d'itinerància i ecomobilitat transfronterera on es
van començar a definir línies estratègiques i accions potencials de cooperació entre diversos socis involucrats
en senderisme i bicicleta d'una i altra banda de la frontera catalano-francesa.
 



 
 

EMPRESA I EMPRENEDORIA

EL RIPOLLÈS INCORPORA UN TÈCNIC QUE AJUDA  A LES PIMES I A LES
PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES EN EL SEU PROCÉS DE
DIGITALITZACIÓ

La nova figura forma part de l’Oficina Accelera Pime Rural de la Diputació de Girona i s’ubica físicament
a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès

 

La Diputació de Girona, en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, ha posat en marxa



l’Oficina Accelera Pime Rural de la zona Ripollès-Cerdanya amb l’objectiu d’impulsar la digitalització de les
pimes, les micropimes i les persones treballadores autònomes dels municipis de menys de 20.000 habitants.

Les oficines Acelera Pyme s’han posat en funcionament a tot Espanya per mitjà de Red.es, entitat pública
adscrita al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i
Intel·ligència Artificial. Aquestes oficines compten amb un pressupost global de 23,8 milions d’euros, dels quals
Red.es aporta fins al 80 % del pressupost subvencionable i la resta l’aporten les entitats beneficiàries. Les
actuacions estan finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través dels fons Next
Generation EU, en el marc de l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, on la
quarta mesura de l’eix d’actuació «Digitalització bàsica per a les pimes» inclou la creació d’una xarxa d’oficines
Acelera Pyme.

La digitalització de les petites i mitjanes empreses és un factor clau per al seu desenvolupament. Per aquest
motiu, a través de l’oficina i del seu agent, se’ls facilitarà l’accés a les activitats formatives, d’orientació i
d’assessorament que desenvoluparà aquesta nova oficina. Mitjançant aquest assessorament gratuït l’empresa
podrà conèixer la seva maduresa digital i identificar diverses solucions tecnològiques que l’ajudin a impulsar el
seu negoci.
Amb petits canvis digitals com la creació d’un perfil a les xarxes socials o la instauració d’un butlletí, es poden
obtenir grans resultats, que suposin un increment de les vendes, però s’ha de tenir en compte que molta de la
tecnologia per digitalitzar pot comportar una inversió inicial. Per aquest motiu, el tècnic de l’Oficina Accelera
Pime Rural acompanya l’empresa en el procés de sol·licitud del Kit Digital.
El Kit Digital és un programa de subvencions adreçat a les pimes de fins a 49 treballadors, microempreses i
autònoms de qualsevol sector per facilitar la implantació de solucions digitals, com ara la renovació o la creació
d’un lloc web, la creació d’una botiga en línia, la gestió de xarxes socials o la potenciació de la ciberseguretat.

Aquesta oficina també disposa d’un espai virtual amb continguts en l’àmbit de la digitalització
(http://www.ddgi.cat/accelerapime/). En aquest lloc web, s’hi donaran a conèixer les formacions, les jornades de
treball en xarxa (networking), els tallers i les xerrades organitzats al Ripollès en el marc d’aquest programa, que
té una durada prevista de dos anys.
 
Les pimes i els autònoms del Ripollès que vulguin accedir als serveis de l’Oficina Accelera Pime Rural poden
contactar amb el tècnic mitjançant:
bfalomi@ddgi.cat o bé aula@ripollesdesenvolupament.com
Tel. 665 58 22 58 ext: 2207
www.ddgi.cat/accelerapime
 

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.

https://ripollesdesenvolupament.us14.list-manage.com/track/click?u=d52d677169c189d04a768ed69&id=c7a5f19755&e=3b90f9aaa7
mailto:bfalomi@ddgi.cat
mailto:aula@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ddgi.cat/accelerapime?fbclid=IwAR3Io9lhAvyhFCopTVDKlNYBuhO2-ZprZTfh2juInDU5H7cFODd7QtAsIpc


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


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


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


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

 

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


ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES
BISAURA

PROGRAMA D'EMPRENEDORIA RURAL AL RIPOLLÈS GES BISAURA

 
 

L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura organitza el “Programa d’Emprenedoria Rural al Ripollès Ges Bisaura”
amb l’objectiu de recolzar iniciatives i projectes emprenedors de l’àmbit d’actuació de l’Associació Leader
Ripollès Ges Bisaura i així afavorir la creació de llocs de treball, la fixació de la població al territori i la
potenciació de la cultura emprenedora.

Objecte del programa
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura organitza el“Programa d’Emprenedoria Rural al Ripollès Ges
Bisaura”amb l’objectiu de recolzar iniciatives i projectes emprenedors de l’àmbit d’actuació de l’Associació
Leader Ripollès Ges Bisaura i així afavorir la creació de llocs de treball, la fixació de la població al territori i la
potenciació de la cultura emprenedora.
Aquesta iniciativa està impulsada per CaixaBank, que ha posat en marxa el programa Terra d’Oportunitats amb
l’objectiu de reforçar el seu compromís amb els entorns rurals a través de la col·laboració amb els Grups d’Acció
Local.

Descripció del programa
Es seleccionaran 4 projectes que obtindran un servei valorat per un import de 1.000,00 euros, IVA
inclòs. En el cas que l’acció sobrepassi aquest import, serà l’empresa o persona física la que assumirà la
diferència fins arribar al total.
El servei serà escollit per l’empresa o persona física d’acord a les seves necessitats, dins dels següents àmbits:

Espai web i presència a Internet
Gestió de les Xarxes Socials
Comunicació i màrqueting
Creació de marca corporativa
Assessorament econòmic

Se’n valoraran d’altres en el cas que l’empresa ho sol·liciti i ho justifiqui adequadament.



A més, aquests quatres projectes s’incorporaran durant sis mesos a la Incubadora Rural, un programa de
formació i acompanyament impulsat per Caixabank amb col·laboració de Rural Talent, i que constarà del
següent:

Revisió del pla de negoci, expansió, xarxes de distribució i comercialització
Sessió de treball amb empreses referents del sector
Microfinances
Pla de difusió, màrqueting digital i comunicació

La resta de candidatures presentades s’incorporaran als programes formatius i d’acompanyament de
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Públic objectiu del programa
El programa es dirigeix a projectes emprenedors que compleixin amb l’objectiu d’aquest.
Els projectes han de ser presentats per persones físiques o empreses que, independentment de la seva forma
jurídica (autònoms, societats limitades, societats civils, cooperatives, SAT, etc.), compleixin els següents
requisits:

Que el projecte es trobi situat a l’àmbit d’actuació de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. En cas de
ser projectes d’emprenedoria de nova creació, hauran de registrar-se en un termini de tres mesos a partir
de la presentació de la candidatura.
Que el projecte sigui de nova creació o d’antiguitat inferior a 5 anys i una facturació inferior a 150.000
euros.
Ubicats en municipis amb una població inferior als 10.000 habitants.
Projectes que s’emmarquin dins alguna d’aquestes tipologies:

Projectes productius amb creació d’ocupació
Projectes d’innovació productiva
Projectes d’obertura de negocis comercials, en especial els que atenen necessitats bàsiques
Projectes que serveixin per augmentar el valor afegit del producte final.

Els projectes podran ser de diferents sectors: agroalimentari, ramader, agricultura ecològica, energia, forestal,
turisme, serveis a la població, artesania, etc.

Àmbit d’actuació i termini d’execució
Les empreses o persones físiques sol·licitants han de tenir la seu o delegació permanent en l’àmbit d’actuació
de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’activitat proposada ha d’estar circumscrita en el mateix àmbit.
Els projectes s’executaran abans del 31 de març de 2023. Podran estar en procés d’execució en el moment de
presentar la candidatura a la convocatòria.

Presentació de candidatures i documentació necessària
Per a poder-se presentar a la candidatura, cal procedir de la següent manera:
Descarregar i omplir el MODEL DE CANDIDATURA i signar el document de DECLARACIÓ RESPONSABLE de
compliment dels requisits. Els documents es troben disponibles al web www.ripollesgesbisaura.org
Tramitar la sol·licitud omplint una instància genèricaa través de la seu electrònica de l’Associació adjuntant-hi la
documentació anterior.

El termini de presentació de sol·licituds s'ha prorrogat fins al 10 de març de 2023.

No s’acceptaran sol·licituds que no estiguin degudament omplertes o presentades per altres vies o fora de
termini.

Criteris de valoració
Tots els projectes hauran de complir amb els requisits descrits anteriorment. Tanmateix, es valoraran els
següents criteris:

Qualitat i coherència del projecte amb els resultats previstos (Màxim 20 punts). Es prioritzaran els
projectes més ben detallats i els que sol·licitin un servei més ben definit, amb uns objectius clars.
Utilitat: resposta a una necessitat clarament identificada i ajustada al context actual i en línia amb l’objectiu
del programa (Màxim 20 punts).
Vinculació del projecte amb els objectius específics de l’Estratègia de Desenvolupament Local de
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura (Màxim 20 punts):

Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica
Promocionar els productes agroalimentaris de qualitat
Afavorir el consum de proximitat
Promoció de la cooperació interempresarial

Avaluació i selecció dels projectes

http://www.ripollesgesbisaura.org/
https://www.seu-e.cat/ca/web/leaderripollesgesbisaura/tramits-i-gestions


Els projectes seran avaluats pel personal tècnic de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i aprovats per la
seva Junta Directiva o per Resolució de Presidència, si s’escau.
Els resultats de l’avaluació i la selecció dels projectes presentats es publicaran al
webwww.ripollesgesbisaura.orgi es comunicaran via notificació electrònica a totes les empreses o persones
físiques presentades.

Altres disposicions
La presentació de sol·licituds predisposa l’acceptació de les condicions del programa.
De produir-se incompliment, l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura es reserva el dret de procedir com
s’estimi convenient.
Qualsevol qüestió que pugui sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions serà resolta per
l’Associació, que es reserva el dret a modificar, per causes justificades, les condiciones del programa en
qualsevol moment. Qualsevol modificació serà publicada al web corresponent.
L’Associació no serà titular ni dels projectes presentats ni dels realitzats, ja que la titularitat d’aquests serà en
exclusiva de l’empresa o persona física beneficiària.
Ni l’Associació, ni qualsevol de les empreses impulsores de la iniciativa no es responsabilitzarà de cap
reclamació o conseqüència adversa que pugui generar-se de forma directa o indirecta en l’execució del projecte,
i pot emprendre les accions legals oportunes en cas de veure’s afectat per les mateixes.
Per a qualsevol consulta addicional es podrà contactar a través de la seu electrònica de
l’Associació Leader de Ripollès Ges Bisaura (www.ripollesgesbisaura.org) especificant a
l’assumpte“Programa d’Emprenedoria Rural al Ripollès Ges Bisaura”.

Seguiment i justificació del programa
Els beneficiaris es comprometen a presentar informació tècnica i financera sol·licitada per
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura per a la verificació o control de l’execució del programa, en els terminis
i forma que demani l’Associació.
En el cas que durant el desenvolupament del programa es produeixin circumstàncies que ocasionin
modificacions substancials o significatives del projecte presentat, com ara en les dates d’execució, el pressupost
o les que es considerin importants, s’hauran de comunicar a l’Associació per tal que aquesta ho autoritzi.

Comunicació
La imatge de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura s’incorporarà a tots els elements i accions que es
realitzin en el marc del projecte, com per exemple a actes de presentació, invitacions, notes de premsa, cartells,
fullets, vídeos i en tota menció divulgativa del projecte.
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura podrà fer ús informatiu dels projectes seleccionats.

Altres disposicions
Lapresentaciódesol·licitudspredisposal’acceptacióde lescondicionsdelprograma.

De produir–se incompliment, l’Associació LeaderRipollès Ges Bisauraes reserva el dret de procedir
coms’estimiconvenient.

Qualsevol qüestió que pugui sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions seràresolta per
l’Associació, que es reserva el dret a modificar,per causes justificades, les condiciones del programa en
qualsevol moment. Qualsevol modificació serà publicada al web corresponent.

L’Associació no serà titular ni dels projectes presentats ni dels realitzats, ja que latitularitat d’aquestsserà
enexclusivade l’empresaopersonafísica beneficiària.

Ni l’Associació, ni qualsevol de les empreses impulsores de la iniciativa no es responsabilitzarà de cap
reclamació o conseqüència adversa que pugui generar–se de forma directa o indirecta en l’execució del
projecte, i pot emprendre les accions legals oportunes en cas de veure’s afectat per les mateixes.

Per a qualsevol consulta addicional es podrà contactar a través de la seu electrònica de l’Associació Leaderde
Ripollès Ges Bisaura (www.ripollesgesbisaura.org) especificant
a l’assumpte “Programad’EmprenedoriaRuralalRipollès Ges Bisaura”

 

Trobareu tota la informació a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura

Arxius adjunts

Declaració responsable

Model Projectes Caixabank
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https://www.ripollesgesbisaura.org/wp-content/uploads/2023/01/DECLARACIO-RESPONSABLE.pdf
https://www.ripollesgesbisaura.org/wp-content/uploads/2023/01/MODEL-SOL-PROJECTES-CAIXABANK.pdf


NOVA EDICIÓ DE L'UNIVERS JOVE
 

 
 

La reorganització de l’espai firal, enguany, ha permès encabir més estands a l’Univers Jove. Finalment n’han
sigut 58, amb les grans universitats i una representació de la formació professional de fins a vuit comarques
catalanes, a més d’altres centres que ofereixen cursos o formacions més específiques, com és el cas de
l’ensenyament de llengües. Com a novetat, per primer cop hi ha sigut presents la Universitat Pompeu Fabra i
l’escola de la Fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que fa cicles de formació professional.

Podeu consultar més informació a: https://www.ripollesgesbisaura.org/nou-exit-de-la-fira-univers-jove-que-frega-
els-60-estands/

 

Photo by Tunafish on Unsplash

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