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1.1- El CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT 
 

 
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament és una entitat pública de caràcter associatiu que 
té l'objectiu de promocionar, donar suport i participar en activitats econòmiques i 
socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic del Ripollès i 
a la potenciació d'iniciatives generadores de riquesa i ocupació. El Consorci també 
treballa per prestar serveis i funcions d'assessorament al teixit empresarial, fomentar i 
millorar l'ocupació i la formació, promocionar la comarca a l'exterior, vetllar la 
planificació estratègica del territori i fomentar la cooperació entre el sector públic i el 
sector privat per al desenvolupament de la comarca. 
 
Amb aquests objectius de fons, el treball del Consorci es divideix en les àrees següents: 

• Aula d'Hostaleria del Ripollès 
• Àrea d'Empresa i Emprenedoria 
• Observatori del Desenvolupament Local 
• Àrea d'Orientació i Inserció laboral 
• Àrea Agroalimentària 
• Àrea de Turisme 
• Àrea de Dinamització Energètica i Forestal 

Formen part del Consorci entitats públiques, com ajuntaments i el Consell Comarcal 
del Ripollès i entitats del sector privat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector públic 

 
Consell Comarcal del Ripollès 
Ajuntament de Campdevànol 
Ajuntament de Campelles 
Ajuntament de Gombrèn 
Ajuntament de Les Llosses 
Ajuntament d’Ogassa 
Ajuntament de Ribes de Freser 
Ajuntament de Ripoll 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès 
Ajuntament de Planoles 
 

Sector privat 

 
Cambra de Comerç de Girona 
Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès 
Sindicat CCOO 
Sindicat UGT 
Associació Independent de Joves Empresaris del 
Ripollès 
Associació d’Hostaleria del Ripollès 
Cooperativa Ramadera de Molló 
Cooperativa Sant Isidre 
Cooperativa de Sant Joan de les Abadesses 

1- ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 
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1.2- ORGANIGRAMA 
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2.1- SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

2.1.1- FORMACIÓ 
 
Durant el 2014 s’han format un total de 292 persones a través dels programes 
ocupacionals i cicles formatius de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès. 

 
CURSOS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 
 
FORMACIÓ PER A JOVES DE 16 A 25 ANYS QUE NO TENEN EL GRADUAT EN ESO: 
Adreçat a nois i noies, amb una edat mínima de 16 anys, que han finalitzat l’etapa de 
l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el graduat en ESO.  
 

• Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració 
Un total de 10 alumnes han finalitzat la formació. 2 han superat les proves d’accés 
a altres formacions i hi hagut una inserció laboral. 

 

 
Alumne de cuina de PQPI fent pràctiques en un restaurant ripollès 

 

FORMACIÓ AMB CERTIFICAT  DE PROFESSIONALITAT PER A PERSONES 
PREFERENTMENT A L’ATUR: 
Destinat a persones en situació d’atur. Contemplava dues formacions, lligades a 
l’obtenció de certificat de professionalitat, amb 300 hores de teoria i 80 hores de 
pràctica 
 

• Operacions bàsiques de pastisseria i Operacions bàsiques de cuina 
S’han format 23 persones a través de les dues formacions. 12 han obtingut el certificat 
de professionalitat i hi ha hagut una inserció laboral. 

2- ACCIONS  
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Els alumnes d’Operacions bàsiques de cuina coneixent les instal·lacions a l’inici de curs  

 
 
FORMACIÓ PER A JOVES DE 16 A 24 ANYS AMB BAIXA QUALIFICACIÓ: 
Destinat a 30 joves d’entre 16 i 24 anys amb baixa qualificació i que siguin demandants 
d’ocupació. 30 joves van iniciar el programa, 25 van finalitzar la formació 
professionalitzadora i van fer les pràctiques no laborals, 7 es van inserir laboralment i 
hi ha haver dues insercions formatives. Les formacions van ser les següents: 
 

• Operacions bàsiques de restaurant i bar 
Es va cursar a l’Aula d’Hostaleria del Ripollès amb 10 alumnes inscrits. 

 

• Mecànica de manteniment 
Es va cursar a la Fundació Eduard Soler de Ripoll amb 10 alumnes inscrits. 

 

• Aprofitaments forestals i tractaments silvícoles 
Es va cursar a Centre de Formació Forestal La Solana de Montesquiu amb 10 
alumnes inscrits. 

 

  
Sessions d’inici de la formació professionalitzadora 
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FORMACIÓ PER A JOVES DE FINS A 30 ANYS  AMB QUALIFICACIÓ MITJANA: 
Adreçat a 10 joves de fins a 30 anys amb una qualificació mínima d’ESO i màxima de 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Batxillerat i demandants d’ocupació. Es van inserir 
laboralment durant 6 mesos en els llocs de treball localizats en diferents (indústria, 
entitat pública, càrnica, hotels i restaurants...) sectors i que van realitzar una formació, 
que en molts casos va fer la pròpia empresa, lligada a la feina que feien. L’empresa va 
rebre una bonificació per a la contractació. 
 
Un cop acabat el programa els 10 joves s’han inserit laboralment. 
 
 
COMBINACIÓ DE FORMACIÓ I TREBALL PER A PERSONES MAJORS DE 30 ANYS NO 
PERCEPTORES DE PRESTACIÓ, SUBSIDI O AJUDA ECONÒMICA: 
Destinat a persones preferentment majors de 30 anys que no percebien cap tipus de 
prestació, subsidi o ajuda econòmica. Va comptar amb 10 participants, que es van 
inserir laboralment durant 6 mesos a diferents entitats públiques, bàsicament 
ajuntaments, fent tasques d’auxiliar administratiu/va. Tots 10 van realitzar un curs de 
formació en recepció i comunicació amb obtenció d’unitats formatives de certificat de 
professionalitat. Un cop finalitzat el programa hi van haver 5 insercions laborals 
posteriors. 
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RENOWA’TT. EMPRESA, ENERGIA I FOREST 

� Curs de gestió forestal sostenible.  
En aquest curs s’ha format els participants en les tasques bàsiques de gestió del bosc 
(motoserra i desbrossadora) des d’un punt de vista basat en la sostenibilitat del bosc. 
Han participat 6 alumnes. 
 

 
 

� Curs en producció de biomassa.  
En aquest curs s’ha desenvolupat un mòdul teòric de producció de biomassa, amb les 
tipologies, mètodes de producció... i un mòdul pràctic de desenvolupament de la 
biomassa al territori, cubicatges d’estella, s’ha realitzat una visita a un magatzem 
d’estella forestal i a una caldera de biomassa. Han participat 16 alumnes. 
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FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL PER A PERSONES PREFERENTMENT A L’ATUR: 
TALLERS I SSESSIONS GRUPALS 

 
• Sessions grupals del Servei d’Orientació i Inserció laboral 

Les tècniques del dispositiu han realitzat 8 sessions grupals destinades a un grup 
d’unes 8-10 persones, de diferents perfils laborals, edats i sexe ja que a través de les 
dinàmiques de grup es treballa en la presa de consciència dels recursos i mancances de 
la persona. 
 

  

 
� Tallers de recerca de feina per Internet 

S’hi ha realitzat recerca de feina per Internet, de forma grupal, per tal de millorar les 
competències dels participants essent el més autònoms possible en el seu procés de 
recerca de feina. S’han realitzat  2 tallers de 12 hores cadascun i 1 taller de 36 hores de 
durada, en els que hi han participat un total de 18 alumnes.  
 

 
� Taller de Competències personals, automotivació i habilitats de comunicació.  

Realitzats per experts en coaching, els tallers han volgut donar les eines per 
desenvolupar les competències personals necessàries per adaptar-se a l’entorn laboral 
i per automotivar-se i han treballat i exercitar habilitats de comunicació.   

 
Durant  aquest any s’han portat a terme 4 tallers de 12 hores de durada amb un total 
global de 29 alumnes.  
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LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: 
 
Formació enfocada a donar l’oportunitat de reconversió a diferents sectors que encara 
a la comarca són generadors d’ocupació. S’han realitzat 5 formacions 
professionalitzadores: 
 
 

� Gestió Hotelera, Atenció al Visitant i Coneixement de Territori 
Amb aquest mòdul formatiu s’ha volgut incidir en els principis bàsics de la gestió 
hotelera, l’atenció al client i el coneixement del territori, enfocats directament als 
sectors hotelers i turístics; aprofundir en les tècniques de comunicació, persuasió i 
recomanacions al client, vinculades en tot procés de comunicació telefònica i/o 
personal; identificar, reconèixer i reaccionar correctament davant de situacions de 
queixes i reclamacions per part dels clients… I s’ha fet especial atenció a 
l’aprofundiment dels continguts en llengua anglesa. Es va fer 31 de març al 30 de juny, 
va tenir 160 hores de durada i el van realitzar 10 alumnes.  
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� Perruqueria, estètica i imatge personal 
La metodologia de la formació en perruqueria i imatge personal ha estat molt activa, i 
essencialment pràctica. Aquesta formació ha estat especialment  pensada  pels/les 
joves que han decidit no continuar una formació reglada i que es volen incorporar al 
mercat de treball com ajudants en aquest sector, tot i que a la pràctica, tot i prioritzar 
els alumnes mes joves, també hi han participar alumnes de més edat però que ja 
havien estat treballant en perruqueria. Aquest curs s’ha realitzat del 28 d’abril al 20 de 
juny amb una durada 100 hores i hi ha participat un total de 10 alumnes. 
 

   
 

� Comerç Fresc: Carnisseria, xarcuteria i peixateria 
L’estructura del curs ha estat dissenyada amb l’objectiu de formar als/les participants 
en les tasques pròpies de l’ofici de carnisser/a, xarcuter/a i peixater/a. S’ha donat a 
conèixer el procés d’especejament de la matèria prima, les pautes per reconèixer i 
classificar els productes derivats de la carn i el peix i els coneixements bàsics per a 
l’elaboració de productes de xarcuteria, productes carnis frescos i precuinats i curats 
que es venen en les carnisseries, xarcuteries i peixateries. 
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Aquest mòdul formatiu de 140 hores de durada s’ha realitzat del 24 d’abril a l’1 de 
juliol 2014 i hi han participat un total de 14 alumnes.  
 

 
 
 

� Manipulador/a d’Aliments 
S’han realitzat tres accions de 2 hores de durada en Manipulació d’Aliments. Una 
específica en manipulació d’aliments en carnisseria i peixateria, lligada al mòdul 
professional de Comerç Fresc i dues obertes a totes les persones usuàries del dispositiu 
interessades en aquesta formació. Hi ha participat un total de 44 alumnes. 
 

� Mosso de magatzem especialista 
L’estructura del curs ha estat dissenyada perquè els participants adquireixin les 
competències professionals necessàries per dur a terme les tasques de mosso de 
magatzem: preparar comandes i expedició, conducció d'equips i maquinària de 
magatzem, dominar la documentació específica (albarans, fulls d'estocs, referències), 
càrrega i descàrrega de mercaderies, recepció, etiquetatge i ubicació de les 
mercaderies,  fronteig i ordenació.  

 
Aquesta formació l’han realitzat 16 alumnes, del 6 de novembre al 7 de desembre, 
amb un total de 60 hores de durada. 
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CICLES FORMATIUS: 
 
L’Aula d’Hostaleria del Consorci Ripollès Desenvolupament ha acollit, un curs més, les 
classes dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior relacionats amb el món de 
la cuina i de la restauració de l’Institut Abat Oliba de Ripoll, centre titular de les 
formacions. Un total de 66 els alumnes han iniciat el curs 2014-2015: 
 

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia: 34 alumnes. 

• Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Pastisseria i Forneria: 21 alumnes. 

• Cicle Formatiu de Grau Superior en Direcció de Cuina – Format FP Dual. Ha 
estat la gran novetat a destacar d’aquest curs: 11 alumnes. 

 

  
 

  
 
 
2.1.2- PERSONES ATESES 
 
El Consorci Ripollès Desenvolupament ha atès un total de 370 persones al llarg 
d’aquest any 2014, oferint un servei o un altre en funció de les seves necessitats. 
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2.1.3- EL SERVEI D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 
 
El servei d’orientació i inserció laboral s’adreça a totes aquelles persones de la 
comarca del Ripollès que estan en situació d’atur o volen una millora d’ocupació. Es fa 
èmfasi en  aquells col·lectius que tenen una major dificultat d’inserció.  
 
El principal objectiu del servei és informar, assessorar,  orientar, motivar i donar les 
eines i  l’autonomia necessàries a les persones participants en el seu camí cap a la 
inserció laboral, amb intervencions individualitzades i col·lectives adaptades a les 
necessitats de cada persona. Eines indispensables per millorar l’ocupabilitat de les 
persones participants per tal que s’integrin al mercat laboral. 
 
La metodologia de les actuacions desenvolupades s’ha basat en la creació d’un Itinerari 
d’Inserció Específic per a cada persona. En aquest itinerari s’hi han contemplat  una 
millora de les habilitats professionals del/la participant, de les competències de base i 
transversals i una millora de la seva autoestima. S’han portat a terme  accions 
individuals (acollida, orientació, assessorament, acompanyament a la inserció, tutories, 
tècniques de recerca de feina i seguiment) i grupals (sessions en grup i tallers 
d’automotivació, habilitats de comunicació, recerca de feina i formació 
professionalitzadora). En determinats casos també s’ha realitzat pràctiques en 
empreses. 
 

El detall d’aquestes actuacions es pot veure en l’apartat de formació per a persones en 
situació preferentment d’atur (2.1.1). 
 
 

 

2.1.4- EL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL/ BORSA DE TREBALL PER A 
LES EMPRESES 
 
El Servei d’Intermediació Laboral de Consorci ofereix borsa de treball a les empreses, 
preselecció de candidats amb la selecció  d’aquelles persones que s’ajusten al lloc de 
treball a cobrir, acompanyament de la persona un cop incorporada a l’empresa i gestió 
de pràctiques formatives i no laborals, seguiment de les pràctiques, tramitació de 
convenis,etc. 
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Alumnes d’auxiliar de perruqueria i atenció turística fent pràctiques 
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2.2- SERVEIS A LES EMPRESES I ALS EMPRENEDORS 
 
2.2.1- FORMACIÓ CONTÍNUA, JORNADES I CONFERÈNCIES 
 
RENOWA’TT. EMPRESA, ENERGIA I FOREST 
 

� Curs especialitzat en instal·lació i manteniment de calderes de biomassa. 
En aquest curs s’han format 14 instal·ladors del territori per a instal·lar i mantenir de 
forma concreta calderes de biomassa. El curs ha durat 16 hores, distribuïdes en 4 
tardes de 4 hores cadascuna. 

 
 

� Curs de gestió de l’empresa forestal.  
En aquest curs s’han format 16 empresaris forestals en logística, comptabilitat, noves 
tecnologies, màrqueting i seguretat. El curs s’ha executat tots els dimarts, matí i tarda, 
entre el 2 de setembre i el 16 de desembre de 2014. 
 

 
 

2- ACCIONS  
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AGROALIMENTARI 

• Jornada “Xarxes socials i web 2.0: com vendre més i millor” 
Ribes de Freser va acollir el 28 d’abril aquesta jornada organitzada conjuntament amb 
l’Associació de Petits Elaboradors del Ripollès. Hi van haver dues ponències i les 
persones assistents van poder explicar què feien pel que fa a la comercialització i la 
presència en les xarxes socials. Hi van participar 14 persones, 10 de les quals del sector 
agroalimentari i les altres 4, tècniques de turisme i producte. 
 

 
 
 

• Jornada “La nova PAC 2014-2020. El pasturatge a distància via mòbil i GPS” 
El 29 d’abril Sant Joan de les Abadesses va acollir una jornada organitzada per Ripollès 
Desenvolupament i l’Associació de Ramaders del Ripollès amb l’objectiu d’explicar com 
quedaran definits els ajuts pel nou període així com els principals aspectes de canvi 
respecte al sistema.  

 
 

• Jornada “Producció agrícola ecològica i la seva cuina en zones de muntanya” 
Aquesta jornada es va celebrar a Ribes de Freser el 7 d’octubre. Es va donar a conèixer 
algunes activitats agràries innovadores que estan aflorant en els territoris de 
muntanya, que no es basen exclusivament en la producció ramadera i que es vinculen 
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amb la cuina de proximitat. Després de la presentació de la jornada, la primera xerrada 
fou sobre el passat, present i futur de la producció agrícola en zones de muntanya. A 
continuació, es van donar a conèixer el pèsol del Berguedà, la poma de muntanya, 
l’extracte d’avet i els seus derivats i la trumfa de la Vall de Camprodon. 
 

• Jornada “Distribució de producte local a la restauració: com ho fem?” 
Es va fer l’11 de novembre, a la sala d’actes del Consorci Ripollès Desenvolupament. 
S’hi van explicar els reptes en la distribució del producte local als restaurants del 
Ripollès i, tot seguit, es van compartir les experiències de Kviures (aliments ecològics 
100%), mengemBages (productes locals i ecològics) i Sambucus (producte i cultura 
agroalimentària). La jornada va finalitzar una cata de vi i tast de producte local. Va 
comptar amb uns 40 assistents. 
 

 
 

• Jornada “Elaboració de mató i formatges de pastor” 
La formatgeria Herbacol de Queralbs va acollir la jornada organitzada per l’Associació 
de Pastors del Ripollès d’Elaboració de mató i formatges de pastor. A la jornada van 
assistir una trentena de persona. Ester Camps i Joan Puigcorbé van elaborar mató amb 
quall animal i quall vegetal. Seguidament la tècnica Mariona Rota va explicar els 
diferents mètodes d’elaboració de formatges de pastor i quins són els requisits bàsics 
per transformar la llet en productes làctics i vendre’ls. 
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• Seguiment de l’alumne de l’Escola de Pagesia i Activitat Pastoral de Catalunya 
que ha fet les pràctiques en explotacions ramaderes del Ripollès 

L’Escola de pagesia i activitat pastoral de Catalunya va néixer amb l’objectiu de formar 
una nova generació de pagesos i pageses i està gestionada per l’Associació Rurbans des 
del Pallars Sobirà. Hi ha una formació teòrica que dura un mes i una formació pràctica 
de quatre mesos en explotacions d’arreu del territori català. 
 
Pel que fa al Ripollès, l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’Àrea d’agroalimentari 
del Consorci Ripollès Desenvolupament col·laboren amb l’Escola de Pastors per tal de 
coordinar i fer el seguiment d’alumnes que vulguin fer les pràctiques en explotacions 
del territori. El passat mes de maig un alumne va iniciar les pràctiques al Pujol de Dachs 
(formatgeria ecològica del Ripollès). 
 
Per tal de fer el seguiment de les pràctiques, els alumnes han d’omplir un quadern on 
han d’anotar les tasques realitzades cada dia i on les persones que realitzen el 
seguiment anoten les observacions realitzades en els llocs de les pràctiques i es fa una 
visita mensual a l’explotació ramadera. Al final es fa una valoració amb la qual s’obté la 
qualificació d’apte o no apte. 
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TURISME 
 
Jornades de Turisme del Ripollès. Tardor 2014: 
La valoració del conjunt de les jornades ha estat molt bona. Hi ha hagut gran afluència 
del sector i una bona participació amb gairebé 100 assistents tenint en compte la 
suma de les 4 Jornades de Turisme 2014 al Ripollès: 
 

• Jornada 1: Altres valors forestals. Els boscos un recurs turístic en creixement 
(21 d’octubre), a la seu del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, a 
Ribes de Freser. Explicació d’altres usos que es donen als boscos, vinculat al 
desenvolupament del turisme de natura: l’impacte del trekking, la xarxa de 
senders Itinerànnia, i les noves eines tecnològiques per donar la informació als 
vostres clients. També s’hi van explicar diverses experiències d’empreses de 
turisme actiu del territori, algunes noves i d’altres ja més consolidades. 

 

 
 

• Jornada 2: El paper del sector turístic: producte local i dinamització del 
territori (28 d’octubre), a la Masia Portavella, a Les Llosses. Vincular el sector 
turístic amb el producte local i la dinamització del territori, fet que dóna un 
gran valor afegit a la visita i/o a l’estada del visitant. 
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• Jornada 3: Què puc fer i visitar al Ripollès? Eines per informar els vostres 
clients (4 de novembre), al Museu Etnogràfic de Ripoll. Donar a conèixer com 
es dinamitza, comercialitza Terra de Comtes i Abats i com informar als clients; 
on es poden adreçar i què podran comprar; donar resposta a les famílies que 
demanen què poden fer amb els nens o quines activitats poden fer a la natura i 
on trobar la informació i les fitxes tècniques de cadascuna; conèixer el nou bloc 
d’activitats turístiques del Ripollès i com es dinamitzen les xarxes socials. La 
jornada es va complementar amb una visita al Museu Etnogràfic de Ripoll i el 
nou Centre d’Interpretació del Monestir de Ripoll. 

 

 
 

• Jornada 4: Com vendre més i millor: proactivitat comercial (11 de novembre), 
al Consorci Ripollès Desenvolupament: Jornada que formava part del programa 
de formació 360º del Patronat de Turisme de Girona. 
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2.2.2. SUPORT A LA CREACIÓ D’EMPRESES 
 

DINAMITZACIÓ D’ESPAIS PER A EMPRENEDORS 
Al llarg d’aquest 2014 s’ha continuat dinamitzant el Centre d’Empreses del Ripollès, 
que ofereix diferents tipologies d’espais per a emprenedors i professionals que volen 
iniciar el seu projecte empresarial. Així, a dia d’avui, els espais que ofereix el Consorci 
Ripollès Desenvolupament són els despatxos i els mòduls industrials. 
 
Les empreses allotjades en els despatxos del Centre d’Empreses del Ripollès són dues: 
Interfred, SL i Pam Projectes. Actualment, el grau d’ocupació de les càpsules 
d’emprenedoria és del 40%. 
 
Pel que fa a les naus industrials, el grau d’ocupació és del 100%. Les empreses 
viveristes que hi ha són: Artic Sound, Gerard Puertas, Interfred SL i Talp Investigacions 
Geotècniques SL. A part, hi ha dos mòduls que estan ocupats pel Banc d’Aliments, 
mitjançant el Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
 
El Centre d’Empreses del Ripollès forma part de la Xarxa Gironina de Vivers d’Empreses 
de la Diputació de Girona, juntament amb altres vivers de la demarcació. El web és 
www.viversgi.cat. 
 

    
 

 
 
 
2.2.3. SUPORT A LES EMPRESES I DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT PRODUCTIU 
 
Emprenedors assessorats i empreses creades: 
Durant el 2014 s’han assessorat i format a 111 emprenedors i empreses: 66 del Baix 
Ripollès, 8 de la Vall de Camprodon, 20 de la Vall de Ribes i 17 de fora de la comarca. 
 
Del centenar d’emprenedors atesos, n’han sortit 21 empreses creades: 16 del Baix 
Ripollès, 2 de la Vall de Camprodon, 2 de la Vall de Ribes i 1 de fora de la comarca. 
 
Empreses assessorades en estalvi energètic i en instal·lació de biomassa: 
Assessorament en la contractació del subministrament d’energia tèrmica en una 
instal·lació connectada en una xarxa de calor amb biomassa: 
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- Hotel Catalunya: Es va assessorar a l’Hotel Catalunya en la lectura i modificació del 
contracte de compra d’energia tèrmica a partir de biomassa. 
 
- Comercial CBG: S’ha donat assessorament en la busca de subvencions per instal·lació 
de calderes de biomassa i en el rendiment de la caldera actual. 
 
- CER Campdevànol: Avaluació de la conveniència de la instal·lació d’una caldera de 
biomassa a la nau industrial on es vol instal·lar el gimnàs aquesta anualitat. 
 
- CEINR: Assessorament en optimització de la facturació elèctrica i canvi a companyia 
Som energia, de manera que actualment, el CEINR funciona amb biomassa i electricitat 
100% renovable. 
 
- Escola Salesiana de Ripoll: Assessorament en optimització de la facturació elèctrica 
 
Assessorament en la contractació del subministrament elèctric a 2 empreses de la 
comarca: 
 

 
Despesa energia 

elèctrica anual (€) 
Estalvi Proposat 

(€) 
Percentatge estalvi 

(%) 
Mesura Correctora 

Cal Palau 
(Obrador) 

8.748,10 1.888,00 22% 
Adequació Potència, 

Compensació Reactiva, 
canvi de companyia 

Cal Palau 
(Botiga) 

4.801,79 467,00 10% 
Canvi de tarifa a doble 

horària, canvi de 
companyia 

Carns Baltasar 13.498,77 2.384,55 18% 
Adequació Potència, 

reparació equip 
compensació reactiva 
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Prospecció empresarial: 
Durant l’any 2014, s’han prospectat 317 empreses. 173 del Baix Ripollès, 37 de la Vall 
de Ribes, 74 de la Vall de Camprodon, 12 d’Osona, 10 de la Garrotxa, 2 de la Cerdanya i 
9 d’altres àmbits territorials. 
 
 

CODIS DE SECCIÓ DE LA CCAE-2009 Nº EMPRESES 

A - Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 47 

C - Indústries manufactureres 15 

F - Construcció 3 

G - Comerç a l'engròs i al detall: reparació de vehicles de 
motor i motocicletes 80 

H - Transport i emmagatzematge 2 

I - Hostaleria 105 

J - Informació i comunicacions 3 

K - Activitats financeres i d'assegurances 1 

O - Administració pública, Defensa i Seguretat Social 
obligatòria 1 

P - Educació 1 

Q - Activitats sanitàries i de serveis socials 5 

S - Altres serveis 54 

TOTAL 317 
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Gestió d’ofertes laborals: 
S’han gestionat 197 ofertes laborals durant el 2014, que han significat 248 llocs de 
treball vacants, majoritàriament en el sector de l’hostaleria, la neteja i la indústria 
 
Servei d’intermediació laboral: 
Ofereix:  

� Borsa de treball a les empreses 
� Preselecció de candidats amb la selecció  d’aquelles persones que s’ajusten al 

lloc de treball a cobrir 
� Acompanyament de la persona un cop incorporada a l’empresa  
� Gestió de pràctiques formatives i no laborals 
� Seguiment de les pràctiques, tramitació de convenis, etc. 

 
Durant l’any 2014, 72 persones usuàries del servei han realitzat pràctiques no laborals 
en diferents empreses de la comarca a través de convenis de pràctiques. Cal destacar 
que l’augment de demandes dels usuaris per poder realitzar pràctiques relacionades 
amb formacions prèvies i/o altres experiències laborals per tal de millorar el seu 
currículum i adquirir més experiència i, per tant, la millora de la seva ocupabilitat. És el 
cas de les pràctiques no laborals realitzades com a  cambrer/a, en  comerç de fruiteria, 
tècnic forestal, higienista dental i auxiliar administrativa. La resta de convenis de 
pràctiques han estat relacionats amb les diferents formacions ofertades. 
 
 
2.2.4- SUPORT A ENTITATS I ASSOCIACIONS EMPRESARIALS 
Durant el 2013 s’han realitzat accions de dinamització, suport tècnic, gestió i altres 
tràmits per a 5 entitats i associacions empresarials del Ripollès: 

 
Associació de Ramaders del Ripollès:  
S’han convocat 2 reunions per organitzar actuacions promocionals vinculades a fires, 
jornades tècniques i temporada gastronòmica de la vedella. S’han realitzat els tràmits 
necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la certificació dels animals sota 
cadascuna de les marques propietat de l’Associació de Ramaders del Ripollès: Vedella 
de Ramaders del Ripollès i Vedella Blanca de Muntanya de Ramaders del Ripollès. 

 
Per altra banda, s’ha fet el seguiment i control de les marques de qualitat Vedella de 
Ramaders del Ripollès i Vedella Blanca de Muntanya de Ramaders del Ripollès, omplint 
els certificats de garantia corresponents i fent-los arribar als punts de venda. Aquest 
2014 l’Associació compta amb un nou soci de producció ecològica, Carns de Confiança. 
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Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès: 
S’han convocat 4 reunions per organitzar diferents actuacions per promocionar la 
marca Embotits Elaborats amb Carn de Porc del Ripollès, entre d’altres, i s'ha fet la 
certificació per part de l'Entitat de Certificació i Inspecció Girona, S.L.    

 

S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la creació de la 
marca de qualitat i per la participació en fires. 

 
Associació de Petits Elaboradors Agroalimentaris del Ripollès: 
S’han convocat 3 reunions amb els membres per organitzar diferents actuacions per 
promocionar la Coca del Ripollès i els derivats làctics. 

 
S'han realitzat els tràmits necessaris per a la certificació de la marca Llet i derivats 
làctics i Coca del Ripollès per part de l'Entitat de Certificació i Inspecció Girona, S.L. 
S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la creació de la 
marca de qualitat.  

Aquest 2014 l’Associació compta amb un nou soci i amb un nou producte a la marca. És 
el cas de la Cervesa Artesana Minera. 

 

Associació de Pastors del Ripollès: 
S’han convocat 4 reunions al llarg de l’any per organitzar actuacions promocionals 
vinculades a fires, promoció i temporada gastronòmica. Entre elles, cal destacar 
l’organització de la jornada d’”Especejament del xai. Noves tendències”.  
 
S’han realitzat els tràmits necessaris per sol·licitar i justificar ajuts per a la certificació 
dels animals comercialitzats sota la marca propietat de l’Associació de Pastors del 
Ripollès: Oví i Cabrum de l’Associació de Pastors del Ripollès. 
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2.3- SERVEIS AL TERRITORI 
 
2.3.1- PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 
TURISME 
 
L’Àrea de Turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament, durant el 2014, ha 
continuat amb un pla d’accions estructurat en quatre grans línies estratègiques:  

• Dinamització i promoció de la comarca com a destinació turística sostenible i de 
qualitat 

• Creació i suport a la comercialització de paquets turístics al Ripollès 

• Professionalització i innovació del sector turístic  

• Enfortiment xarxa turística comarcal. Concertació agents comarcals. 
 
Participació en fires de turisme: 
S’ha participat a un total de 3 fires de turisme durant l’any 2014. 
 
Fira de les 40 hores de Ripoll (del 4 al 6 d’abril) 

El Consorci Ripollès Desenvolupament va disposar d’un estand a la Plaça Sant Eudald 
de Ripoll, on l’àrea de Turisme hi era representada. Al llarg dels dos dies i mig que va 
estar en funcionament la fira, es van comptabilitzar uns 20.000 visitants, i es va donar 
molt material promocional de la comarca, destacant el col·leccionable de les 20 rutes 
de senderisme d’Itinerànnia i el mapa genèric del Ripollès, així com també informació 
de la Vall de Núria i la guia de serveis turístics i agroalimentaris del Ripollès. 
 

 
 
 
 

2- ACCIONS  
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Saló Internacional de Turisme de Catalunya (SITC) (del 4 al 6 d’abril) 

El Consorci Ripollès Desenvolupament ha estat present al Saló Internacional de 
Turisme de Catalunya (SITC), a Barcelona, a través del Patronat de Turisme Costa, 
compartint mostrador amb les comarques de la marca Pirineus. 
 

 
 
Mercat del Ram de Vic (de l’11 al 13 d’abril) 

El Ripollès va estar present també a la fira del Mercat del Ram de Vic, dins l’estand del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona juntament amb FGC (en representació de les 
estacions de muntanya de Vall de Núria i Vallter2000). Al llarg dels tres dies, més de 
200.000 persones van visitar el Mercat del Ram de Vic. 
 

 
 

Creació, gestió i actualització d’un bloc per fer l’Agenda d’Activitats Turístiques: 
Per tal de disposar d’una Agenda d’Activitats Turístiques pròpiament del Ripollès, s’ha 
creat un bloc que penja de la web www.elripolles.com, on apareixen recollides totes 
les activitats d’interès turístic de la comarca, tot informant de les dates i població on es 
fa, tot classificat per mesos i diferents categories. 
 
L’agenda es pot consultar accedint a la web www.elripolles.com o a través de l’enllaç 
www.blogscat/agendaripolles.com.  
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El fet de disposar d’aquest recurs, permet ordenar totes les activitats i difondre-ho de 
forma més fàcil a través de les xarxes socials, ja que es disposa de l’enllaç, fàcil 
d’encabir a qualsevol lloc. A més, internament es pot gestionar directament des del 
Consorci Ripollès Desenvolupament i no calen tercers per fer qualsevol canvi o 
actualització d’una activitat en concret.  
 

 
 
Suport a la campanya promocional del Fricandó Matiner de RAC 105 de les estacions 
d’esquí del Pirineu de Girona, organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu 
de Girona. Programes en directe que s’emeten des de Vall de Núria i Vallter2000. 
 
Suport en la 1a jornada de Turisme i Comerç a Ripoll: el 24 de novembre, al Museu 
Etnogràfic de Ripoll. 
 
Actualització i dinamització del portal turístic del Ripollès i les xarxes socials: 
Actualització de continguts del portal turístic del Ripollès www.elripolles.com i 
dinamització de Facebook (801 seguidors) i Twitter (840 seguidors). 
 
El portal turístic ha rebut un total de 579.345 visites durant el 2014. Els 10 directoris 
amb més entrades durant el 2014, sense valorar l’accés a la pàgina d’inici, ha estat: 
1- www.elripolles.com/que-busques/allotjaments-de-turisme-rural/3.html > 71345 V. 
2- www.elripolles.com/que-busques/hotels-i-hostals/1.html > 63205 V. 
3- www.elripolles.com/que-busques/apartaments-turistics/6.html > 55205 V. 
4- www.elripolles.com/que-busques/campings/5.html > 53010 V. 
5- www.elripolles.com/que-vols-fer/turisme-familiar/55.html > 48003 V. 
6- www.elripolles.com/que-vols-fer/turisme-familiar/mou-te-amb-familia/102.html > 
37345 V. 
7 -www.elripolles.com/que-vols-fer/excursionisme/9.html > 23233 V. 
8- www.elripolles.com/que-vols-fer/excursionisme/xarxa-de-senders-
itinerannia/50.html > 21453 V. 
9- www.elripolles.com/que-vols-fer/turisme-cultural/6.html > 14223 V. 
10- www.elripolles.com/que-busques/restaurants/4.html > 11006 V. 
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Suport i acompanyament en viatges professionals: 
FamTrips (viatges tour-operadors), presstrips (viatges periodistes), Workshops (taules 
de treball), blogtrips (viatges periodistes especialitzats en turisme a Internet): 
 

- Suport al Blogtrip #inpyrenees (febrer 2014). Del 3 al 7 de febrer es va portar a  
terme el primer viatge de bloggers internacionals al Pirineu de Girona durant la 
temporada d’esquí, centrat a donar a conèixer, entre els seguidors de blogs, portals i 
xarxes socials, les activitats que ofereixen les quatre estacions d’esquí alpí gironines, 
els establiments turístics que els acullen i la gastronomia d’interior. A banda 
d’activitats a la neu com ara esquí nocturn, excursió amb raquetes i esquí de 
muntanya, visiten poblacions com ara Puigcerdà, Llívia, Camprodon i Olot. Els dies 5 i 6 
de febrer varen estar a la comarca del Ripollès. Es va donar suport en la organització 
amb reserves d’àpats, d’allotjaments, de guies, d’activitats, de la  logística i en 
l’acompanyament durant els dos dies que varen estar al Ripollès. Entre tots els 
participants, es van reunir més de 245.667 seguidors a les xarxes i en els primers 3 dies 
de viatge es van generar més de 7 milions d’impressions a les xarxes. 

- Participació al Buy Catalunya 2014, que va tenir lloc el 9 d’octubre. És el workshop 
més important del sector turístic a Catalunya, enguany es va celebrar a la Seu d’Urgell 
La comarca del Ripollès hi va ser present amb Terra de Comtes i Abat i es va reunir 
amb 16 touroperadors interessats en turisme cultural. 

- Suport al famtrip Trip8 -The roots of Catalonia, vinculat al Buy Catalunya 2014, i que 
va tenir lloc el dia 7 i 8 d’octubre, passant el dia 7 per la comarca del Ripollès.  

- Suport al Blog-trip de família i neu Snow Blogtrip #InPyrenees The Family Adventure 

Project organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, del 18 al 24 de febrer 
(22 al 24 al Ripollès). 

- Suport al Famtrip touroperadors OET Dublin Trekking and Nature, organitzat pel 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, del 17 al 17 d’octubre (dia 14 al Ripollès). 

- Suport al Famtrip Itineraris cultural i espais sagrats Costa Brava i Pirineu de Girona, 
del 14 al 17 de juny (16 i 17 al Ripollès). 

- Suport al Miniature Tilt Vídeo, iniciativa de l’Agència Catalana de Turisme. Es tracta 
d’un viatge de vídeo Marketing a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, realitzats des de 
llocs elevats del territori. 

- Suport al Presstrip del periodista José Maria de Pablo que va realitzar a la Costa Brava 
al mes de març de 2014 i amb qui el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va 
col·laborar. Fruit d’aquest viatge, va publicar l’article a la revista Condé Nast Traveler 
titulat “Tierra de lava y hielo”. 
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- Suport al Presstrip Viaje de prensa gastronómica a Catalunya con la OET de Buenos 

Aires, organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, del 23 al 30 de març (27 
al Ripollès). 

-Suport al press-trip VOYAGER AU MOYEN AGE, organitzat per l’Agència Catalana de 
Turisme, del 28 al 31 de setembre. Dia 29 al Ripollès.  

- Workshop Pirineus 2014. S’hi va assistir com a Terra de Comtes i Abats. 10 Juny al 
Pallars Jussà. 

- Enviament de material promocional del Ripollès a diferents fires del 2014:  Fitur 2014, 
Fira de l'esport de Lleida, Fiets and Wandelbeurs Amsterdam, Acció Black Music 
Festival, ITB BERLIN 2014, Unbike Madrid. 
 
 
Gestió, control i suport a la iniciativa Instagram your City: 
Acció creada des del Patronat Costa Brava Girona, i consisteix en reunir usuaris 
d’Instagram pel territori, tot aprofitant esdeveniments de caire turístic rellevants. Cada 
territori que va participar en aquesta acció, es va encarregar de l’organització d’un 
esmorzar i de l’acompanyament dels participants al llarg d’una vista guiada pel 
municipi. Al llarg de la jornada, els participants realitzaven fotografies i les publicaven a 
Instagram. Posteriorment s’escollien les millors imatges i s’obsequiava els guanyadors 
amb premis oferts pels mateixos establiments del municipi. 
 
Els instagrams realitzats a la comarca del Ripollès han estat els següents: 
 

• Ripoll: Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès (18 maig): l’etiqueta 
#InstaRipoll va recollir 310 fotos, per part de 38 usuaris, arribant a un total de 
21.952 usuaris i sumant 11.648 m’agrada. 

 

• Vallfogona del Ripollès: Tallada de Troncs (1 juny): l’etiqueta #InstaVallfogona 
va recollir 346 fotos per part de 28 usuaris, arribant a un total de 17.763 
usuaris i sumant 14.708 “m’agrada”. 

 

• Sant Joan de les Abadesses: Mercat del Comte Arnau (26 juliol): al llarg de dos 
dies es van publicar 316 imatges per part de 40 usuaris, arribant a un total de 
23.978 usuaris i sumant 15.630 “m’agrada”. 

 

• Ribes de Freser: Concurs de Gossos d’Atura (7 setembre): es van publicar 239 
imatges amb l’etiqueta  per part  de 28 usuaris que han sumat un total  de 
18.107 “m’agrada” i ha arribat a 33.239 usuaris.  
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Any del Turisme Familiar: 
Participació en l’Any del Turisme Familiar, iniciativa de l’Agència Catalana de Turisme, 
on el Ripollès hi apareix amb les més de 90 propostes a fer amb la família per la 
comarca. Aquestes propostes es poden trobar a la web www.elripolles.com, on es 
poden consultar i descarregar en pdf. Es tracta d’unes fitxes on es descriu l’activitat a 
fer i consells destinats a famílies que van amb nens. 
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TERRA DE COMTES I ABATS: 
Terra de Comtes i Abats és un projecte que té per objectiu posar en valor el patrimoni 
cultural i natural del  Ripollès, una zona estretament vinculada a les arrels de 
Catalunya. És un projecte cultural i turístic que impulsa el Consorci Ripollès 
Desenvolupament i els Ajuntaments de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, 
Campdevànol i Gombrèn amb l’execució del Pla de Dinamització del producte turístic 
Terra de Comtes i Abats (2008-2012).  

 
Els equipaments de Terra de Comtes i Abats són: 

- Centre d’interpretació del Monestir de Ripoll  
- Palau de l’Abadia que acull el centre d’interpretació del 

mite del Comte Arnau a Sant Joan de les Abadesses 
- Centre d’interpretació Montgrony Any 0 (al Santuari de 

Montgrony- Gombrèn) 
- Camí Ral de Campdevànol a Gombrèn 

 
Accions 2014: 
Gestió de la gravació de dues càpsules al Ripollès: acció proposada i conjunta amb el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Realització dels preguions de 2 programes 
que proposem i que es graven amb la productora Vulcania els dies 22 i 23 gener: “Un 
viatge al Ripollès, la terra on tot va començar” i “Ripollès, escenaris de llegenda”. Des 
del Consorci es van fer els contactes, l’organització, la logística, la contractació dels 
guies, l’obertura dels espais, el contacte amb les persones entrevistades, la gestió  per 
poder gravar als  monestirs, museu, scriptorium i a la Fonda Xesc. 
 

Inserció promocional a les pàgines especials del diari ARA del 9 de novembre: el diari 
ARA va preparar unes planes especials CATALUNYA a les planes centrals del mateix 
diari (no suplement), pels  dies 9 i 10 de Novembre de 2014. 
En aquests dos dies es va duplicar la tirada amb 240.000 exemplars donada la situació 
política. Per aquest motiu el Ripollès va considerar interessant fer una publicació de 
mitja pàgina per promocionar Terra de Comtes i Abats, en la conjuntura social i política 
del 9 de novembre sota el missatge “Coneix en primera persona on tot va començar”. 

 

Gestió del programa El matí de Catalunya Ràdio des de Ripoll. Abril 2014: el 
divendres 11 d’abril, El Matí de Catalunya Ràdio es va emetre des de la sala Abat 
Senjust de l’Ajuntament de Ripoll. Mònica Terribas i tot l’equip del programa es van 
desplaçar a Ripoll i van dedicar una bona part de les seccions del programa a tractar 
aspectes culturals, turístics i econòmics del Ripollès. 
 
També es va redactar la falca radiofònica per a Catalunya Ràdio, de promoció de TCiA. 
Inclosa en el paquet contractat amb El Matí de Catalunya Ràdio (abril), però es va 
redactar de nou per a l’emissió durant el novembre. 
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Elaboració del dossier de premsa de la II Trail Terra de Comtes i Abats: es rep 
l’encàrrec d’elaborar el dossier de premsa de la segona edició del Trail Terra de 
Comtes i Abats. Es recopila el material i es fa la redacció i disseny del dossier de 
premsa, de 9 pàgines. 
 
Gestió entrades monestirs: activar l’entrada conjunta del Monestir de Ripoll i el C.I. 
Aquesta proposta inclou aspectes com l’atenció al visitant, programa de gestió, serveis 
compartits, reserves, coordinació de grups, visites guiades, tarifes,... 
 
Nous productes: assessorament per a la millora del producte “Alimentem el mite” de 
Sant Joan de les Abadesses. També es creen 19 paquets turístics (per individuals i per 
grups) que es comercialitzen a través de la central de reserves. Inclouen monestirs, 
centres d’interpretació, àpats en restaurants i descomptes en allotjament. Hi 
participen 31 empreses turístiques del Baix Ripollès. Finalment es crea el programa 
escolar Terra de Comtes i Abats curs 2014/15: inclou 11 propostes d’activitats, a partir 
de diversos espais visitables;monestirs, portalada, Scriptorium, castell de Mataplana, 
CI Comte Arnau... 
 
Altres:  

Suport a les tasques de gestió per a les trobades d’Instagram a Ripoll – 18 de maig – i 
Sant Joan de les Abadesses – 26 juliol. 
 
-Comunicacions periòdiques. Mensualment s’envia l’agenda d’activitats i visites a tots 
els agents turístics de l’entorn. 
 
-Distribució de fulleteria. El mes juliol s’ha realitzat un nou enviament de fulleteria a 
tots els agents de l’entorn, per reforçar la campanya d’estiu i tardor. La fulleteria s’ha 
fet arribar a 330 punts on hi ha circulació de visitants. 
 
-Acords amb punts turístics de l’entorn o empreses que reben visitants.  
 
-Gestió de l’aparició en webs i blogs 
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-Acord Fem Turisme. Per mantenir la informació de Terra de Comtes i Abats en el 
portal Fem Turisme s’acorda donar dues entrades dobles pel Centre d’Interpretació 
Any 0 i pel Centre d’Interpretació del Comte Arnau.  
 
-Reputació online. Control dels comentaris que surten publicats a Internet 
(tripadvisor...) sobre els diferents espais de Terra de Comtes i Abats. 
 
-Actualització del web i de les xarxes socials. Facebook amb 446 seguidors, Twitter amb 
525 seguidors i Instagram amb 176 seguidors.  
 
-Participació en les accions de difusió que realitzen les diferents entitats de promoció 
turística: Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona (SITC, concurs recomana 
Costa Brava Pirineu, World Travel Market); Agència Catalana de Turisme (adhesió Any 
Turisme Familiar, Presstrip Sudamèricak, Famtrip BUY Catalonia). 
 
- Altres: visites especials en motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, creació  i 
difusió dels paquets del Cicle Comte Arnau i difusió en esdeveniments de l’entorn com 
l’Emmona o una trobada de professors de religió. 
 
 
 
ITINERÀNNIA: 

 
La xarxa de senders Itinerànnia està implantada a les 
comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà des 
de l’any 2008. Aquest projecte de cooperació entre les 
tres comarques va néixer amb l’objectiu de 
desestacionalitzar el turisme i captar nous mercats 

potencials. El projecte està impulsat pel Consell Comarcal del Ripollès, Consell 
Comarcal de la Garrotxa, Consell Comarcal de l’Alt Empordà i les tres entitats de 
promoció turística d’aquests territoris: Consorci Ripollès Desenvolupament, Turisme 
Garrotxa i Alt Empordà Turisme. Es van marcar i senyalitzar més de 2.500 quilòmetres 
de senders recuperant els antics camins que s’utilitzaven per anar d’un poble a l’altre. 
Al llarg d’aquests anys a més de promocionar aquest recurs per al turisme de 
proximitat s’ha treballat intensament per promocionar-lo en mercats europeus. 
 
Principals dades 2014: 
Durant el 2014 s’han millorat els mecanismes de coneixement d’estat de la xarxa i 
manteniment, amb un 75% d’incidències resoltes. Un 86% dels enquestat opinen 
positivament que la xarxa està ben mantinguda. 
 
També s’ha realitzat una enquesta de satisfacció d’usuaris amb l’obtenció de 123 
respostes, de les quals se n’han extret propostes de millora. 
 
S’han analitzat nous usos de la xarxa a través d’un taller amb un total de 72 productes 
resultants. També s’ha participat en presstrips, famtrips, blogtrips i fires. 
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Hi ha hagut un increment en la venda de mapes: 2.588 el 2013 i 2.750 mapes venuts el 
2014, això dóna una estimació de 68.750 persones que han caminat per algun tram de 
la xarxa de senders (4.000 més que l’any anterior). 
 
Web i xarxes socials: l’increment de visites al web del 2014 respecte al 2013 és de d’un 
13,33%, amb 133.180 visites.  l’apartat de propostes d’itineraris del web ha tingut 
54.176 visites. S’han aconseguit gairebé 300 amics més al Facebook, que ja arriben a 
978 i la nova aplicació del producte ha registrat 2.600 baixades pel mòbil. 
 
Pel que fa als indicadors econòmics, s’han identificat 91 productes comercialitzats per 
37 operadors. Hi ha 8 països que operen a la zona: França, Alemanya, regne Unit, 
Holanda, Bèlgica, Noruega, Suècia i Estats Units. 
 
S’han detectat 129 productes de senderisme que transcorren per camins d’Itinerànnia, 
un increment del 41% respecte a l’any anterior. Al Ripollès se n’hi ha detectat 27, 9 
més que al 2013. A partir d’aquests paquets i del seu preu, més un import estimat en 
despesa en alimentació, comerç i compres, s’estima que el producte ha deixat un 
import estimat de 3.263.645 euros a les tres comarques. 
 
 
EL CENTRE BTT DEL RIPOLLÈS: 
El Consorci Ripollès Desenvolupament és l’ens gestor del Centre BTT del Ripollès, amb 
21 rutes que passen per 15 municipis del Ripollès amb un total de 477kms. El punt 
d’acolliment del Centre BTT del Ripollès, es troba a l’alberg Rural la Ruta del Ferro a 
Sant Joan de les Abadesses, i l’ajuntament n’és el titular. 
 

 
 
El Centre BTT del Ripollès forma part de la xarxa Centres BTT Catalunya que es 
promociona a través de l’Agència Catalana de Turisme. Arran del conveni que CRD té 
signat amb cadascun dels 15 ajuntaments del Ripollès, l’Àrea de turisme és 
l’encarregada de dinamitzar el Centre BTT a través d’accions de promoció i 
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manteniment de les rutes. Durant el 2014, les accions dutes a terme han estat les 
següents: 
 
Manteniment: encàrrec del manteniment de les rutes del Centre BTT a l’empresa 
Guies Nord-Sud que han recorregut i repassat/canviat la senyalització malmesa 
(plaquetes de seguiment) en  la totalitat de les 21 rutes BTT del Ripollès amb 477 kms. 
S’ha fet la readaptació i millora d’alguns traçats de les rutes. 
 
 
Promoció: nou canal de wikiloc Centre BTT Ripollès actualitzat amb nous canvis i 
enviament de material Centre BTT Ripollès a l’ACT (Agència Catalana de Turisme) que 
han repartit en les fires especialitzades Happy Bike Days, Festibike i Roc d’Azur; en 
proves BTT com la Transpyr , en viatges de premsa especialitzada i en les fires de 
turisme actiu-natura Fiets & Wandelbeurs a Amsterdam (Holanda) i el Tour Natur a 
Alemanya. 
 
També s’ha promogut el Centre BTT Ripollès a totes les fires on Ripollès 
Desenvolupament ha participat amb mostrador propi i/o en estands del Patronat 
turisme Girona i/o Agència Catalana de Turisme: Fira 40 hores de Ripoll, Mercat del 
Ram de Vic, Saló internacional del Turisme a Barcelona i dinamització de les rutes 
Centre BTT Ripollès a través del Facebook elripolles.com.  
 
S’ha creat una nova imatge de la web/wap especifica del centre BTT Ripollès, amb 

domini propi i unificant tota la informació a la mateixa.: 

http://www.centrebttripolles.com/.  

 

Promoció de les rutes a través d’esdeveniments rellevants: 

• Realització d’algunes rutes amb els participants del campus de 

muntanya Guies Nord Sud 

• Entrenaments imparables amb Santi Millan, Josef Afram, Roberto Heras 

i 30 ciclistes a la ruta de Llanars 13. 

 
CONSORCI DE TURISME DE LA VALL DE RIBES (CTVR): 
Durant el 2014, el Consorci Ripollès Desenvolupament ha continuat desenvolupant les 
tasques de gerència i gestió del CTVR, delegades des del juliol del 2013. Accions del 
2014 realitzades al Consorci de Turisme de la Vall de Ribes: 

 

• Distribució del nou fulletó genèric de la Vall de Ribes als visitants de l’Oficina de 
Turisme de la Vall de Ribes, entre les diferents oficines de la comarca, als socis 
del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes per tenir als seus establiments i 
repartiment en fires. Gestió diària del mailing referent al Consorci Vall de Ribes.  
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• Resposta als dubtes dels socis en temes referents al Consorci Vall de Ribes i 
atenció a socis potencials. 

 

• Visites setmanals a l’Oficina de Turisme de la Vall de Ribes, per tal de fer un 
seguiment i control de la responsable de l’Oficina de Turisme de la Vall de Ribes 
i el funcionament de l’oficina en sí. 

 

• Seguiment i control de les tasques de dos Plans d’Ocupació, procedents del 
“Programa Mixt, Treball i Formació”, del Departament d’Empresa i Ocupació, 
gestionat pel Consorci Ripollès Desenvolupament. Han realitzat tasques de 
suport en la gestió diària del Consorci de Turisme de la Vall de Ribes, del mes 
de gener al juny de 2014. 

 

• Creació d’un bloc de la Vall de Ribes, on s’hi ha recollint diferents receptes amb 
productes de La Vall de Ribes. Es tracta d’un espai on els socis poden potenciar 
el què els interessi de la seva activitat: racons inhòspits de la Vall, rutes, 
llegendes,... Un espai d'intercanvi i coneixença on també l'associat pot 
presentar les seves ofertes turístiques. També es compta amb articles sobre la 
Vall de Ribes a càrrec d'entesos. 

 

• Creació d’un butlletí mensual per tal de mantenir informat al soci. S’hi recull 
qualsevol informació d’interès turístic o informació referent al Consorci de 
Turisme Vall de Ribes (dades, accions,...). També s’hi mostra les dades 
estadístiques obtingudes des de l’Oficina de Turisme de la Vall de Ribes. Els 
butlletins també es poden consultar des del bloc de la Vall de Ribes, on només 
hi pot accedir el soci a través d’una contrasenya ja proporcionada. 
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• Gestió, acompanyament i seguiment a les xarxes dels bloggers, del blogtrip neu 
inpyrennes, durant la seva estada a la Vall de Ribes, i altres blogtrips o famtrips. 

 

• Suport en l’organització de l’Instagram Your City de Ribes de Freser. 
 

• Creació nova web. Degut a l’antiguitat del motor de la web 
www.vallderibes.cat, creada al 2008 aproximadament i actualitzada al 2012, i la 
ràpida evolució de les noves tecnologies, la pàgina web ha quedat obsoleta i 
amb risc de ser atacada. Davant d’aquesta situació es va valorar l’opció de 
modificar-la, aprofitant per fer un canvi de plantilla i millorar-ne la imatge.  

 
 

• Gestió i promoció de noves App’s. Les noves tecnologies cada cop són més 
importants i les aplicacions pels dispositius mòbils cada cop més utilitzades. 
Així, la Vall de Ribes també disposa d’aquests tipus d’aplicatius: Natura local 
(S’hi han digitalitzat dues rutes de Ribes de Freser: la ruta de Ribes de Freser al 
Pla d’Erola i la Ruta de les mines de Ribes de Freser) i Itinerànnia. 

 

• Recull dels recursos turístics de la Vall de Ribes i creació d’un dossier 
informatiu. Aquest dossier està pensat perquè cada establiment el pugui tenir 
a sobre el seu mostrador o recepció a mode de consulta, i que en futures 
actualitzacions o nous productes turístics s’hi pugui afegir en format fitxa i 
d’aquesta manera no quedi obsolet i poder anar-lo ampliant sempre que calgui. 
Els socis també poden consultar aquest dossier al bloc de la Vall de Ribes, on 
està penjat de la mateixa manera que ho està el butlletí mensual. 
 

• Difusió de les activitats turístiques de la Vall. A més de fer difusió des dels 
propis mitjans de la Vall de Ribes (correu, xarxes socials, blog, reunions 
diverses,... ), a través de l’agenda turística del Ripollès, xarxes socials del 
Ripollès.com i assistència a fires com la de les 40 hores de Ripoll, o el Mercat 
del Ram a Vic, també es dóna a conèixer les propostes de la Vall de Ribes, 
novetats i principals atractius. 
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• Coordinació i suport en la certificació del territori Vall de Núria/Vall de Ribes 
com a Destinació de Turisme Familiar, amb el tècnic responsable de l’Agència 
Catalana de Turisme. 

 
Dades obtingudes a l’Oficina de Turisme de la Vall de Ribes: 
 

• Durant el 2014 s’han fet un total de 69.603 consultes a l’oficina de turisme  
(33.817 més que al 2013), i si han dirigit 14.470 persones, (4.476 més que al 
2013). 

 

• Pel que fa a les visites de la web www.vallderibes.cat, l’any 2014 hi ha hagut un 
  total de 31.088 visites, per part de 25.636 usuaris. La durada mitjana de la 
 visita és d’uns 3 minuts i la web en castellà és la més visitada, seguit de la del 
 català i anglès. El 81,2% són nous visitants i el 18,1% visitants repetidors. 

 
 
Assistència i representació del Ripollès en diverses jornades i presentacions: 
 
-Assistència a la presentació del Pla d’accions 2015 del PTCPG: va tenir lloc el dia 5 de 
desembre a Girona.  
 
- Reunions comitè pilotatge per la gestió i dinamització del la xarxa de senders 
Itinerannia, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà: 21 gener a Ripoll, 5 de març a Figueres, 
30 d’abril a Ceret: Reunió comitè pilotatge Itinerannia i Pays Pyrenées-Mediterranée 
per treballar per a un possible projecte de cooperació europea INTERREG V; 5 de juliol 
a Ripoll i 29 de novembre a Olot. 
 
-Corredor de la C-17: el Consorci Ripollès Desenvolupament participa en la iniciativa 
sobre el Corredor de la C-17, Eix territorial de desenvolupament econòmic- TAULA DE 
TURISME 
 
-Participació a la Jornada al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a Solsona:  “Les 
curses de muntanya en entorns naturals i rurals: Reptes i oportunitats per a un ús 
responsable i sostenible”, el 21 de maig. 
 
-Participació a la jornada Esport Turisme i Territori a Tortosa, el 23 d’octubre de 2014, 
amb la II TRAIL TERRA DE COMTES I ABATS. 
 
-Assistència al teatre municipal de Girona a la presentació del nou club “Cultura i 
identitat” creat pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona en 
representació de l’àrea de turisme de la comarca del Ripollès, el 18 de juny. 
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Coordinació tècnica per al lideratge turístic del Consorci: 
 

-Reunions tècniques itinerants amb els tècnics de turisme de la comarca del Ripollès. 
Dates reunions: 11 març 2014 al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès a Ribes 
de Freser, 17 de juny 2014 al Museu Etnogràfic de Ripoll, 17 de setembre 2014 a 
l’Ajuntament de Camprodon i 17 de desembre 2014 al Palau de l’Abadia de Sant Joan 
de les Abadesses. 
 

-Reunions tècniques itinerants amb les 8 comarques gironines i el Patronat de Turisme 
Costa Brava Pirineu de Girona. Dates reunions:  El 7 de març  al Centre de Visitants del 
Gironès, 13 de juny a la Sala de reunions del Patronat de Turisme de Girona,  3 de 
novembre al Consell Comarcal del Pla de l’Estany (Banyoles) 
 
-Reunions tècniques amb la marca PIRINEUS, que integra 11 comarques, que van des 
del Cap de Creus fins a la Val d’Aran.  
 
-Coordinació de les reunions de gestió de Terra de Comtes i Abats: reunions 
periòdiques de caràcter mensual realitzades amb els diversos agents implicats en la 
gestió del producte Terra de Comtes i Abats. 
 
 
 
AGROALIMENTARI 
 
Promoció del Producte del Ripollès: 
Des del Consorci Ripollès Desenvolupament s’ha donat suport a diferents accions 
d’associacions de productors i productores del Ripollès i en l’organització de jornades 
de promoció i temporades gastronòmiques. També s’ha presentat la nova pàgina web i 
s’han editat fulletons amb totes les activitats que es porten a terme a la comarca del 
Ripollès.   
 
Presentació El Ripollès a Taula 

El 13 de març es va presentar la campanya El Ripollès a taula, que enllaça productors i 
restauradors per fer un treball conjunt amb els productes agroalimentaris sota la 
marca de garantia Producte del Ripollès. La campanya inclou un nou web de Producte 
del Ripollès (www.productesdelripolles.com), un bloc de receptes i un tríptic que 
ajunta les campanyes gastronòmiques i les formacions sobre agroalimentari i 
gastronomia al Ripollès.   
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• Jornada “Especejament del xai, noves tendències” 
Suport a la jornada organitzada per l’Associació de Pastors del Ripollès. En la jornada hi 
van participar una seixantena de persones. Es va realitzar el 10 de febrer a l’Aula 
d’Hostaleria del Ripollès. El president del Gremi d’Empresaris Carnissers i Xarcuters de 
Barcelona, en Xavier Gallifa, va impartir una classe d’especejament d’un xai de la 
marca de garantia “Producte del Ripollès”. Seguidament, en Francesc Rovira, de la 
Fonda Xesc de Gombrèn, i en Toni Sala, de la Fonda Sala d’Olost (els dos restaurants 
amb estrella Michelin), van fer una classe innovadora de la cuina del xai. Al mateix 
temps es podia tastar aquest producte. La jornada va finalitzar amb la presentació de 
la temporada gastronòmica del xai i el cabrit del Ripollès. 
 

    
 

Campanya gastronòmica del xai i el cabrit del Ripollès 

Del 10 de febrer al 21 d’abril, va tenir lloc la “Campanya gastronòmica del xai i el cabrit 
del Ripollès”. Durant aquests dies, els 46 restaurants que van participar en la 
temporada, van oferir els seus clients plats cuinats amb xai o cabrit del Ripollès. La 
condició és que aquest xai fos nascut, criat i engreixat a la nostra comarca. En aquesta 
campanya van participar punts de degustació de tota la comarca. 
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Suport en l’organització del Dijous Llarder a Ripoll 

Des del Consorci Ripollès Desenvolupament es va contactar amb les escoles de Ripoll 
per informar de les activitats que farien els membres de l'Associació de Carnissers i 
Xarcuters del Ripollès. L’activitat es va iniciar amb l’especejament d’un porc i es van 
explicar les peces que se n’obtenen. A continuació, hi va haver un taller d’elaboració 
de llangonissetes i botifarres d’ou. 
 

   
 

 
 

Fira de les 40 Hores de Ripoll 4, 5 i 6 de març 

Estand propi del Consorci Ripollès Desenvolupament amb informació de tots els 
serveis i material generat des de l’entitat. 
 
Suport a l'Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès i a l'Associació de Petits 
Elaboradors Agroalimentaris del Ripollès per l'espai. 



                                                                       
 

 - 42 -  

Memòria anual 2014 

 
 
La sala Eudald Graells va acollir, el 4 de març, el tercer Tastatast organitzat per 
l’Associació d’Hostaleria del Ripollès, juntament amb l’Aula d’Hostaleria i l’Ajuntament 
de Ripoll. Van participar-hi 15 establiments i es van vendre 3.300 tiquets. Van passar-
hi 400 persones que van degustar les diferents propostes. 
 

   
 
 
Jornada tècnica “El poltre de muntanya pirinenc català” 

Juntament amb l’Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès i la 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon, el 5 de maig va tenir lloc a la Vall de 
Camprodon la jornada tècnica sobre el poltre de muntanya. En la jornada van 
participar 80 persones. 

L’objectiu era donar a conèixer el producte, la carn de poltre, a tots els públics 
potencialment implicats (ramaders, carnissers, restauradors, docents, etc.). Aquesta 
presentació, pretén donar a conèixer el cicle de vida de l’animal, el seu maneig i les 
característiques del producte final, tant en termes nutricionals com pel que fa a la seva 
vessant gastronòmica.  
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Temporada gastronòmica del poltre de muntanya del Ripollès 

La Temporada gastronòmica del poltre, liderada pel Col·lectiu de Cuines de la Vall de 
Camprodon, es va celebrar del 5 al 25 de maig. El 2014, aquesta temporada es va fer 
extensiva a la resta de comarca i només a la Vall de Camprodon. En total, s’hi ha sumat 
23 punts de degustació de les tres associacions de cuines del Ripollès: Fogons de la 
Vall de Ribes, Associació d’Hostaleria del Ripollès i Cuines de la Vall de Camprodon. La 
carn de poltre fou de l’Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès. 
Jornada tècnica “Jornada de la vedella: del prat al plat” 

El 30 de juny, la sala d’especejament de Mas les Coromines de Campdevànol va acollir 
la jornada de la vedella organitzada per l’Associació de Ramaders del Ripollès i el 
Consorci Ripollès Desenvolupament. En la primera part de la jornada, dos dels 
carnissers de l’Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès, Carles Carrasco i Àngel 
Constans van fer l’especejament d’una vedella. Després es va continuar amb una visita 
a l’explotació. 
 

 
La jornada va continuar a la Fonda Xesc de Gombrèn amb les intervencions de 
Francesc Rovira (Fonda Xesc), Francisco Barroso i Marc Agud (Associació d’Hostaleria 
del Ripollès) que varen parlar de la innovació a la cuina de la vedella. Al final de la 
jornada es van poder degustar diferents plats de vedella. En aquesta jornada es va 
donar el tret de sortida a la temporada gastronòmica de la vedella del Ripollès. 
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Temporada gastronòmica de la vedella del Ripollès 

En aquesta ocasió, del 30 de juny al 27 de juliol, el Ripollès va acollir la Temporada 
gastronòmica de la vedella, organitzada per l’Associació de Ramaders del Ripollès, 
l’Associació d’Hostaleria del Ripollès i els Fogons de la Vall de Ribes. Hi van participar 
13 restaurants. 
 
Temporada gastronòmica de la trumfa de la Vall de Camprodon 

Com en la Temporada gastronòmica del poltre, aquesta temporada està liderada per 
les Cuines de la Vall de Camprodon. El 2014 es va obrir a la resta de la comarca i als 
socis dels Fogons de la Vall de Ribes i de l’Associació d’Hostaleria del Ripollès. En 
aquest cas han participat 16 restaurants. 
 
 

2.3.2. ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS 
 

Estalvis assolits en reducció del consum elèctric per part dels ajuntaments 
assessorats: 

 ESTALVIS 

 2012 2013 2014 PROPOSTA 2015 

CAMPDEVÀNOL 7.563,73 € 0,00 € 1.023,51 € 11.359,38 € 

CAMPELLES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.410,92 € 

LLANARS 351,96 € 0,00 € 0,00 € 411,68 € 

MOLLÓ 0,00 € 3.067,91 € 0,00 € 1.546,77 € 

OGASSA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.760,56 € 

QUERALBS 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 

RIBES DE FRESER 407,79 € 0,00 € 0,00 € 11.407,24 € 

RIPOLL 23.357,67 € 0,00 € 0,00 € 49.192,60 € 

SETCASES  28,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SANT JOAN DE LES ABADESSES 3.264,54 € 0,00 € 1.816,50 € 32.624,05 € 

SANT PAU DE SEGÚRIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 

VALLFOGONA DE RIPOLLÈS 0,00 € 5.402,09 € 0,00 € 6.048,66 € 

 34.974,33 € 8.470,00 € 2.840,01 € 117.761,86 € 
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Assessorament en la instal·lació de calderes de biomassa en instal·lacions 
municipals: 
 

 
Consum anual 

(€) 
Estalvi anual 

(€) 
Percentatge 

(%) Objecte 

Campdevànol 761 -   
Ampliació i substitució de caldera 
de GN per biomassa als vestuaris 

del camp de futbol 

Campelles 9.494 6.829,64 72% 
Substitució de 2 calderes de gasoil 

per 1 de biomassa 

Ogassa 14.285 5.750 40% 
Xarxa de calor amb biomassa per 
substituir 2 calderes de gasoil i 2 

de propà 

Ripoll 102.976,4 21.891,06 21% 
Instal·lació de 3 calderes de 

biomassa de 500, 250 i 250 kW a la 
piscina i 3 escoles 

  
 
També s’ha assessorat als serveis tècnics del Departament d’Interior en el disseny de la 
sitja per l’emmagatzemament d’estella per una caldera de biomassa instal·lada a la seu 
dels mossos d’esquadra a Ripoll. 
 
Assessorament a equipaments públics amb estalvi energètic: 
S’ha assessorat a l’ajuntament de Ripoll en la contractació d’un servei de 
subministrament d’energia tèrmica a partir d’energia solar tèrmica a la Fundació Guifré 
(residència d’ancians). 
 

 
Consum anual 

(€) 
Estalvi anual 

(€) 
Percentatge 

(%) Objecte 

Ripoll 67.651 6.765,1 10% 
Instal·lació d'energia solar tèrmica 

per donar suport a la caldera de 
Gas Natural 

 
 
S’ha assessorat a l’ajuntament de Ripoll en el disseny del sistema de calefacció del pis 
dedicat al Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès. S’entrega un pressupost a 
nivell d’estudi bàsic per la calefacció del pis. 
 
S’ha assessorat a l’ajuntament de Ripoll en el sistema de calefacció del Centre 
d’Atenció Turística.  
 
S’ha assessorat a l’ajuntament de Campdevànol en la redacció d’un plec de condicions 
per una línia de subvencions per a la instal·lació d’elements que millorin l’eficiència 
energètica o introdueixin energies renovables en vivendes. 
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2.3.3. OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS 
 
Des de l’Observatori del Ripollès s’ha treballat en la revisió de l’estratègia global del 
Consorci Ripollès Desenvolupament, per tal d’adaptar-la al nou format d’Agència de 
desenvolupament territorial. Així, s’han posat al dia les estratègies sectorials dels 
següents àmbits de treball: agroalimentari, turisme, empresa i emprenedoria, 
ocupació i formació, energia i sector forestal. Podeu trobar l’estratègia de l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès en el següent link: 
http://www.ripollesdesenvolupament.com/observatori/ 
 
 
Per dur a terme aquest treball, durant el 2014 s’han efectuat: 

� 121 entrevistes amb els principals agents econòmics i socials així com una 
mostra significativa del teixit empresarial del Ripollès 

 
L’estratègia global que marca el full de ruta de l’Agència de desenvolupament del 
Ripollès consta de: 

� 20 línies estratègiques per tots els àmbits de treball, de les quals es desprenen 
tot un seguit de projectes/ accions a desenvolupar 

� 7 línies estratègiques transversals per tots els àmbits de treball del Consorci 
 

 
 
 
Amb caràcter anual, l’Observatori del Ripollès elabora la diagnosi socioeconòmica del 

Ripollès.  Les dades més rellevants de l’any 2014 són aquestes: 
� Des del punt de vista demogràfic, el Ripollès perd població. El 2011 tenia 

26.861 habitants i el 2014 eren 25.700. 
� L’índex d’envelliment de la comarca és de 1,87 respecte a l’ 1,13 de Catalunya. 
� Un 82,4% de les empreses del Ripollès són microempreses (menys de 10 

treballadors) 
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� La taxa d’atur registral a desembre de 2014 és de l’11,30%, per sota la mitjana 
provincial (13,18%). 

� El 58,1% de les persones aturades a la comarca provenen del sector serveis. 
 
A partir de 2014, l’apartat de l’Observatori del Ripollès dins el web del Consorci 
Ripollès Desenvolupament, incorpora el giny creat per l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) amb informació estadística detallada i actualitzada de la comarca. 
El link és aquest: http://www.ripollesdesenvolupament.com/observatori/ 
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2.4- ACCIONS COMUNICATIVES 
 

Aquestes són algunes de les principals accions comunicatives dutes a terme durant el 
2014 des del Consorci Ripollès Desenvolupament: 
 

� Realització de 89 accions comunicatives adreçades a mitjans de comunicació: 
45 notes de premsa, 4 convocatòries de premsa i 40 comunicacions a través de 
web i correu electrònic (sobretot a l’hora d’informar de jornades i formacions 
diverses). 

o 32 en l’àmbit de la formació i de l’empresa 
o 27 en l’àmbit turístic 
o 14 en l’àmbit agroalimentari 
o 10 referents a l’Aula d’Hostaleria del Ripollès 
o 4 sobre programes ocupacionals 
o 4 de l’àmbit energètic i biomassa 
o 2 sobre l’Agència 

 
� Realització del recull de premsa de tot allò difós. De gener a desembre de 2014, 

sense tenir en compte els mitjans audiovisuals (ràdio i televisió), hem 
comptabilitzat 192 impactes informatius en forma de notícies publicades en 
premsa escrita digital i en paper, bàsicament mitjans d’abast local, comarcal i 
provincial, com ElRipollès.info, ElRipollèsDigital.com, el setmanari El Ripollès, el 
bisetmanari El 9 Nou, el Diari de Girona i El Punt-Avui. Una mitjana de 3,7 
impactes informatius per setmana. 

 
� Atenció directa de peticions informatives dels mitjans de comunicació. De 

gener a desembre, 43 peticions informatives sobre l’actualitat del Consorci, 
bàsicament per part de mitjans locals, comarcals i provincials. 

 
� Realització i difusió de la Memòria d’Activitat del Consorci del 2013. 

  
� Actualització del contingut del principal instrument difusor de l’activitat del 

Consorci, la pàgina web www.ripollesdesenvolupament.com  
 

� Creació d’una nova pàgina web, activada el 13 de maig de 2014, amb un nou 
format més atractiu, una navegació més fàcil i que permet una recerca més 
directa de la informació: amb les xarxes socials a la vista, amb un Destaquem 
amb els apartats que s’actualitzen més sovint, com el de les Ofertes laborals i la 
Formació, i amb un menú de navegació que es desplega quan s’hi passa el 
cursor per sobre, entre d’altres. L’adreça és la mateixa 
www.ripollesdesenvolupament.com. Amb la nova pàgina web s’han obert nous 

2- ACCIONS 
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apartats, com els d’Empresa i Emprenedoria o El Consorci En Xifres i s’han 
actualitzat tots els existents amb nous textos i fotografies. 
 

Dades des d’1 de juny (des de l’activació de Google Analytics al nou web) a 31 de 
desembre de 2014 (7 mesos): 

 

• 10.476 sessions inciades, 5.596 per part d’usuaris únics. 

• 23.068 pàgines vistes (2,2 pàgines per sessió, amb 1’36” de durada): 
o Ofertes de feina: 7.463 
o Inici: 5.831 
o Formació i Jornades i tallers: 1.360 
o Oferta pública d’ocupació: 751 
o Menú Aula Hostaleria: 474 
o CRD Informa: 324 
o Contacta’ns. 305 
o Orientació i Inserció laboral: 290 
o El Consorci: 280 
o Promoció turística: 276 
o Jornades i tallers: 231 
o Emprenedors: 202 

 

 

  
A dalt pantalla d’inici del web antic i a sota pantalla d’inici del nou web 
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� Enviament d’11 butlletins electrònics mensuals CRD Informa amb el nou format 

encetat l’octubre de 2013, amb contingut majoritàriament del Consorci, però 
també de l’Associació Leader i del Consorci d’Espais d’Interès Natural del 
Ripollès (CEINR). Enviament a més de 300 contactes, des de treballadors dels 
diferents ens comarcals, a alcaldes i ajuntaments, passant per centres 
educatius, particulars interessats i mitjans de comunicació. Cal dir que aquest 
butlletí també és enviat a les llistes de distribució d’empreses i emprenedors, 
agroalimentari i turisme del Consorci, fet que en multiplica la difusió. El Butlletí 
conté apartats fixos: Actualitat, la Imatge, la Xifra, Destaquem, Ofertes de 
Feina, Formació i el Soci. 

 
� Elaboració de fulletons informatius: un amb l’oferta formativa del Consorci 

Ripollès Desenvolupament 2014 (inclosa també la de l’Associació Leader i de 
l’Aula d’Hostaleria del Ripollès); un del servei Catalunya Emprèn per a la creació 
d’empreses al Ripollès, repartit per tots els ajuntaments de la comarca i pels 
usuaris del tècnic responsable del servei i una carta de serveis, en format 
tríptic, de les àrees d’Empresa i d’Emprenedoria com a eina de suport pels 
respectius tècnics responsables a l’hora de visitar empreses, ajuntaments o 
atendre usuaris.  
 

� Realització de material publicitari dels diferents serveis del Consorci per a 
mitjans de comunicació d’abast comarcal. 

 
� S’ha potenciat la comunicació a través de les xarxes socials ja existents, 

Facebook i Twitter (des d’abril de 2013) amb un increment notable de les 
interaccions, els seguidors i les visualitzacions. 1.622 visites a la pàgina web del 
Consorci han vingut via xarxes socials (1.172 Facebook i 387 Twitter). 
 

o El compte de Facebook té 257 seguidors (4 de febrer de 2015). Els posts 
més vistos són els relacionats amb ofertes laborals i els de jornades i 
campanyes gastronòmiques del Ripollès: 

� https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament 
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o El compte de Twitter (https://twitter.com/CRDesenv) ja té 448 
seguidors (4 de febrer de 2015). Per agafar un exemple, des que hi ha 
Twitter Analytics, s’han aconseguit aquests resultats. De l’1 d’octubre a 
31 de desembre, en tres mesos, s’han fet 71 piulades, que han rebut 
una mitjana de 185 visualitzacions, 128 clicades als enllaços, 95 
repiulades i 47 favorits. 
 

o  
 

� Obertura d’un compte d’Instagram, visible des de la pàgina web de l’entitat: 
http://instagram.com/crdripolles. Des de finals de gener de 2014. S’han fet 74 
posts i aconseguit 130 seguidors. 
 

o  
 

� Realització d’un apartat de mapa de xarxes socials de projectes/productes 
relacionats amb el Consorci a la pàgina web corporativa. 

 
� Resolució de dubtes i suport en la gestió de xarxes socials d’altres àrees del 

Consorci (turisme o agroalimentari) i entitats (Associació Leader Ripollès Ges 
Bisaura). 
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L’AGÈNCIA EN XIFRES – INDICADORS OCUPACIÓ

Persones ateses

ÀMBIT TERRITORIAL 2012 2013 2014

El Baix Ripollès
250 253 265

Vall de Camprodon
52 31 57

Vall de Ribes
34 27 31

Fora comarca
20 14 17

TOTAL
356 325 370

PER GÈNERE 2012 2013 2014

Home
191 163 163

Dona
165 162 207

TOTAL
356 325 370

 

L’AGÈNCIA EN XIFRES – INDICADORS OCUPACIÓ

PER MUNICIPI 2012 2013 2014

Campdevànol 49 56 44

Campelles 1 0 1

Camprodon 30 18 31

Les Llosses 2 2 1

Llanars 6 3 1

Gombrèn 0 4 4
Molló 2 1 7

Ogassa 0 0 1

Pardines 2 1 1

Planoles 2 4 2

Queralbs 0 1 2

Ribes de Freser 26 23 25

Ripoll 138 148 174

Sant Joan de les Abadesses 50 37 40

Sant Pau de Segúries 6 7 8

Setcases 0 0 1

Toses 1 1 0

Vallfogona de Ripollès 2 4 1
Vilallonga de Ter 8 2 9

Altres 27 16 17

TOTAL 325 328 370

Persones ateses

 

3- EL CONSORCI EN XIFRES 
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L’AGÈNCIA EN XIFRES – INDICADORS OCUPACIÓ I EMPRESA

248TOTAL

1Mosso de magatzem

5Administratiu/va2Muntador mobles

3Aux. Administratiu/va25Netejador/a

14Aux. Cuina1Operari/a impremta

1Aux. Infermeria19Operari/a metall

2Aux. Perruqueria23Operari/ària carni

18Caixer/a3Peixeter/a

28Cambrer/a5Peó especialista

2Cap de producció/responsable de linia4Peó Forestal

7Comercial4Personal manteniment

16Cuiner/a1Professos idiomes

3Dependent/a7Recepcionista

1Dinamitzador Esports2Rentaplats

1Educador/a Social3Socorrista

1Electricista2Soldador

4Encarregat/da supermercats3Tècnic control de qualitat

3Enginyer Industrial Plàstic/Mecànic1Tècnic de comunicació

2Esteticient/massatgista1Tècnic/a Inserció

1Forner2Tècnic/a laboratori

10Gerocultor/treballador/a familiar1Tractorista

1Jardiner1Treballador/a Social

8Mecànic Manteniment1Vigilant de seguretat

1Monitor d'esquí4Xofer

LLOCS DE TREBALL VACANTS

197 OFERTES GESTIONADES

248 LLOCS DE TREBALL VACANTS
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L’AGÈNCIA EN XIFRES – INDICADORS EMPRESA

Prospecció empresarial

317283179TOTAL

91114Altres

290Cerdanya

10219Garrotxa

123517Osona

744328Vall de Camprodon

372817Vall de Ribes

17313694Baix Ripollès
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L’AGÈNCIA EN XIFRES - INDICADORS EMPRESA

Prospecció empresarial

317283179TOTAL

337641Fora de la comarca

631Vallfogona de Ripollès

430Vilallonga de Ter

220Toses

672Setcases

9610Sant Pau de Segúries

30258Sant Joan de les Abadesses

807867Ripoll

344Queralbs

221511Ribes de Freser

321Planoles

320Pardines

521Ogassa

1064Molló

932Llanars

1330Les Llosses

330Gombrèn

36189Camprodon

431Campelles

362217Campdevànol

201420132012PER MUNICIPI
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