
 

 

Tancament dels projectes Energia i Forest i Masies + sostenibles a Ripoll 
Els dos projectes de cooperació catalana es van cloure el 28 i 29 d’octubre a Ripoll. 
Energia i Forest s’ha coordinat des de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i hi 
han participat els 13 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya. Ha tingut com a 
objectiu el treball per l’estalvi i l’eficiència energètica i per potenciar la biomassa 
com a font d’energia. Podeu consultar els resultats d’Energia i Forest en aquest 
vídeo http://vimeo.com/110874505. Més informació: www.ripollesgesbisaura.org   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUEM... CENTRE D’EMPRESES DEL RIPOLLÈS  
 Actualment 6 empreses 

desenvolupen la seva activitat 
als espais del Centre 

d’Empreses del Ripollès 

CRD INFORMA 
Butlletí de notícies mensual 

 
Núm. 12 – Octubre / 1a setmana de novembre de 2014 

 

ACTUALITAT LA IMATGE 

LA XIFRA 

L’USUARI 
 

EL SOCI 
 

El Centre d’Empreses del Ripollès té com a objectiu promoure la 
creació d’empreses oferint un espai adequat on els emprenedors i 
empreses del Ripollès puguin desenvolupar la seva activitat i, així, 
contribuir a dinamitzar econòmicament la comarca. Està format per dues 
tipologies d’espais:  
 
. Les naus del viver d’empreses, ubicades al costat del CRD, estan 
formades per sis naus: quatre de 60 m

2
 (una amb un altell de 36 m

2
), una 

de 100 m
2
 i una de 120 m

2
. Actualment tots els espais estan ocupats per 

quatre empreses i pel centre de distribució d’aliments El Graner. 
  
. Les Càpsules d’Emprenedoria del Ripollès s’ubiquen al viver 
d’empreses i formen un espai de 230 m2. Hi ha quatre despatxos 
individuals (16,65 m

2
), dos de dobles i una sala polivalent amb capacitat 

per 30 persones per formació, reunions o altres actes públics. 
Actualment hi ha tres empreses instal·lades i queden tres despatxos 
individuals lliures. Les Càpsules es van realitzar a través del 
projecte Inclusió a les TIC en els processos productius i suport a 
l’emprenedoria: motor de l’E-comarca Ripollès, subvencionat pel FEDER. 
 
Més informació: 
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

. Curs d’emprenedoria de les explotacions agropecuàries de 
Catalunya. Organitza: JARC.  3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de 
novembre, al CRD, de 15.30 a 19.30h. 
. Curs instal·lació i mateniment de calderes de biomassa per a 
instal·ladors. 6, 13, 20 i 27 de novembre, al CRD, de 16 a 20h. 
. Com vendre més i millor? Proactivitat comercial (Jornades 
Turisme Ripollès 2014), al CRD, de 9 a 14h. 
. Distribució del producte local a la restauració: com ho fem? 11 
de novembre, a l’Aula d’Hostaleria del Ripollès, de 16.30 a 20.30h. 
. Pla d’empresa i fiscalitat per autònoms. 25 de novembre, al 
CRD, de 10 a 13h. 
 
+ info: http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/formacio/  

             

Auxiliar administratiu/va per 
compres. Sant Joan Abadesses 
 
Comercial assegurances. Ripollès 
 
Administratiu/va comptable amb 
alt nivell d’anglès. Olot 
 
Vacants de neteja, cuina i sala 
Planoles 
 
Xòfer per distribució de gasoil 
Ripollès 

Més informació a www.ripollesdesenvolupament.com o a premsa@ripolles.cat – Busca’ns també a Facebook, Twitter i Instagram 

És un producte creat pel Servei de Comunicació* del Consorci Ripollès Desenvolupament. PI. Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17.500 Ripoll – 972 70 44 

*Aquesta actuació forma part del projecte "Treball a les 7 comarques" i està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu 

FORMACIÓ OFERTES 

Torna el Servei de Menjador de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès 
El 4 de novembre s’ha reactivat el Servei de Menjador de l’Aula que, de 
moment, s’oferirà els dimarts, dimecres i dijous. Els menús es poden 
consultar setmanalment al web del Consorci i el seu preu és d’11 € (vi i cafè 
inclosos). Més informació: http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/aula-hosteleria/carta 

  

La biomassa al Ripollès i el futur Parc Natural, al Conflent 
El Consorci d’Espais d’Interès Natural i el Consell Comarcal del Ripollès van 
explicar la biomassa i el model de gestió forestal al Ripollès en el fòrum 
d’electes i tècnics que va tenir lloc el 31 d’octubre a Taurinyà, al Conflent, en 
el marc d’un intercanvi d’experiències d’una banda i altra dels Pirineus. 
També hi va ser la Generalitat, que va explicar el procés de creació del Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 
 
 
 
 
Jornades de Turisme al Ripollès 
 

 

 

 

 

Una mitjana de 30 persones han assistit 
a les tres primeres sessions de les 
Jornades de Turisme al Ripollès 2014 
(21, 28 d’octubre i 4 de novembre), 
realitzades a Ribes de Freser (turisme de 
natura), Les Llosses (producte local) i 
Ripoll (recursos turístics). L’última 
jornada tindrà lloc el dimarts 11 de 
novembre, a les 9h, a les Càpsules 
d’Emprenedoria del CRD. Tractarà la 
proactivitat comercial i com vendre més i 
millor, i forma part del programa de 
formació 360º del Patronat de Turisme 

Costa Brava Girona. 
http://www.ripollesdesenvolupament.com/jornades-de-

turisme-al-ripolles-2014/ 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ajuts de la Diputació per a la instal·lació de calderes de biomassa al Ripollès 
La Diputació de Girona aportarà 110.500 euros per a la instal·lació de calderes de biomassa a 
Ripoll (3), Campdevànol i l’ampliació de la xarxa de calor de Llanars. El desplegament de la 
biomassa com a ús energètic es promou a la comarca a través del Consorci d’Espais d’Interès 
Natural que, alhora, subministra l’estella (unes 600 tones anuals) a les instal·lacions públiques. 
 

Consulteu el butlletí Renowa’tt de gestió energètica a l’empresa d’octubre de 2014:  
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2014.10.31.pdf 

 
Artic Sound Technology  és una 
empresa que està ubicada en una de 
les naus de 60m2 del Centre 
d’Empreses del Ripollès. Ofereix 
producció tècnica integral per a tot 
tipus d’esdeveniments: des del 
disseny del propi acte fins a la  
il·luminació, el so o l’enregistrament.  

Més informació: http://articsound.net/ o 
info@articsound.net  

Cooperativa Ramadera de 
Molló. Agrupa els principals 
productors de la Vall de 
Camprodon. El principal 
producte que cultiven i 
comercialitzen és la Trumfa.  
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