Març de 2022

El teixit empresarial del Ripollès i de les
comarques veïnes, és actiu i innovador
en molts aspectes.
Empresa.cat és un suplement periòdic
dins el setmanari El Ripollès, on la
finalitat és fer conèixer i difondre
l’activitat i promoció econòmica de les
nostres empreses, empresaris, entitats
i institucions.
Amb aquesta informació facilitarem
el coneixement d’aquest sector que
considerem que és d’interès per a tots
els nostres lectors.
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ENTITAT\\ AJUNTAMENT DE RIPOLL

INS ABAT OLIBA //ENTITAT

De l’Institut
a l’Empresa

L’Institut Abat Oliba de Ripoll ofereix un conjunt de cicles formatius (CF) adaptats
a les necessitats del teixit empresarial de la comarca. Com
a únic centre públic del Ripollès que imparteix titulacions
de formació professional, tenim una responsabilitat i un
repte davant de la situació
actual que travessa el nostre
país i la nostra comarca. Per
tal de continuar realitzant la
nostra tasca amb competitivitat, enguany s’ha incorporat la formació dual a tots els
nostres CF.
Creiem realment que la formació dual representa una
gran oportunitat per l’alumnat i també per les empreses ja
que ambdós actors es beneficien mútuament. Els alumnes
són seleccionats prèviament i
s’escullen només els que estan
realment preparats i tenen un
potencial atractiu per l’empresa. Per contrapartida, tenen
l’oportunitat d’experimentar
de primera mà els continguts
teòrics en un entorn professional proporcionant-los una
experiència enriquidora. Les
empreses poden disposar de

futurs tècnics i tècnics superiors amb una formació feta a
mida per tal de cobrir les necessitats laborals d’una manera específica i molt enfocada a
l’entorn de cada cas.
Continuem oferint la Forma-

ció en centres de treball tal
com ha passat al llarg dels
últims anys. Aquest mòdul
professional permet avaluar
de forma objectiva la validesa dels nostres alumnes dins
un entorn laboral real. Es

una primera presa de contacte entre els empresaris i potencials treballadors tècnics
que encara s’estan formant
i poden aportar motivació i
nous coneixements a la plantilla actual.
Finalment, enfocat directament als treballadors actuals
oferim el Servei d’assessorament i reconeixement que té
la fi nalitat de validar el coneixement i experiència laboral obtinguda al llarg dels
anys. Brinda una oportunitat
única per obtenir un reconeixement oficial a tants anys
d’esforç al lloc de treball i
això permet en un futur gaudir d’avantatges al cursar un
CF amb nosaltres.
Creiem fermament que per
mantenir l’avantatge competitiu del nostre teixit empresarial és clau la formació. Una
formació dinàmica, enfocada
als nous reptes d’un entorn digital i globalitzat però a l’hora mantenint un lligam estret
amb el territori i la tradició de
les nostres empreses. Si vosaltres compartiu la nostra visió
estarem encantats d’oferir-vos
el millor servei possible.

INS ABAT OLIBA
Carretera de Barcelona, 57
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 11 50
www.insabatoliba.cat
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ENTITAT\\ AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Emprèn tot l’any a Camprodon
Emprèn
tot
l’any
a
Camprodon és un projecte
que dona suport econòmic
als autònoms i emprenedors
que s’instal·lin al municipi.
Per tal de fomentar l’esperit
d’emprenedoria,
l’Ajuntament posa a disposició dels
ciutadans una nova eina eficaç per a implantar noves
activitats industrials, comercials i de serveis al municipi. Aquesta nova línia de
subvencions per a emprenedors va adreçada a tots els
veïns i veïnes empadronats
a Camprodon. Es preveuen
ajuts econòmics de fins a
1.000 € per persona.
Per tal d’optar a aquesta
línia de subvencions, cal
presentar tota la documen-

tació que s’estableix a les
bases de la convocatòria.
Es pot fer la presentació de
la sol·licitud a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Camprodon o de manera
presencial a:
• Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Camprodon
Pl. de la Vila 1, Camprodon.
Tel. 972 740 005.
• Seu de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès,
ADR
C. Joan Miró 2-4, Polígon
Industrial Els Pintors, Ripoll. Tel. 972 704 490.
www.ripollesdesenvolupament.com
Un cop presentades les sollicituds, si cal, se citarà als

AJUNTAMENT DE
CAMPRODON
Plaça de la Vila, 1
17867 Camprodon
Tel. 972 740 005
registre@camprodon.cat
www.camprodon.cat

candidats per mantenir una
entrevista individualitzada.
Les resolucions seran notificades individualment per

mitjà de la seu electrònica
en el termini màxim de tres
mesos a comptar des de la
seva presentació.

MECANITZATS TER //EMPRESA
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Mecanitzats Ter
segueix creixent
MECANITZATS TER
Pol. Ind. Cal Gat, naus 1, 3 i 5
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel. 972 72 09 79
administracio@mecanitzatster.com
www.mecanizadoster.es

Mecanitzats del Ter és una
empresa especialitzada en la
mecanització de tot tipus de
components per a motors,
en la fabricació d’eixos, politges i altres tipus de peces
d’injecció i foneria.
L’empresa va néixer l’any
1998 i es va ubicar, llavors,
a una nau al polígon dels
Pintors de Ripoll. Per poder
ampliar el seu espai de treball i així poder créixer en
l’àmbit laboral, l’any 2001 es
va traslladar fi ns a la nau on
està instal·lada actualment,
a Cal Gat, a Sant Joan de les
Abadesses.
Des d’aleshores, l’empresa
ha invertit constantment en
maquinària per tenir un ampli ventall de possibilitats a
l’hora de fer el mecanitzat
de les peces amb les quals
treballa. Disposa d’equips
de verificació de primeres
marques, que asseguren un
òptim control de la qualitat
dels seus productes i serveis.
Per a qualsevol projecte de
mecanització es troben a la
disposició del client: els seus
tècnics elaboraran un pressupost segons les possibilitats, fet a mida.

MECATRÒNICA DEL TER
Pol. Ind. Cal Gat, naus 4 i 6
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel. 972 72 23 71
mtronica@mecanitzatster.com
www.mecanizadoster.es

La feina d’aquesta empresa
consisteix en mecanitzar peces que es destinen a tot tipus de sectors.
Mecanitzats del Ter treballa
sobretot per a empreses de la
comarca, com Soler&Palau.
No obstant això, també tenen altres clients exteriors,
donant un servei de màxima
qualitat i eficiència més enllà
de la comarca del Ripollès.
L’empresa ha obert una fi lial, Mecatrònica del Ter, més
encarada a projectes per a

empreses, com ara càrnies, o
especialitzades en electrodomèstics industrials.
Actualment, 26 professionals treballen a l’empresa
per complir amb els encàrrecs que reben. Tot plegat,
amb 15 màquines d’última
generació per oferir el màxim servei possible als seus
clients. Actualment, amb les
darreres ampliacions, Mecanitzats Ter disposa d’unes
instal·lacions de 1.700 metres quadrats construïts.
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EMPRESES\\ TAMEC / SIC

Taga de Mecanitzants consolida la seva
presència al polígon industrial Llaudet
altes exigències de qualitat, en sectors com valvuleria, ventilació, fabricants
de maquinària...

Seguint el seu procés de
creixement,
l’empresa
santjoanina TAGA DE
MECANITZATS
S.L.
s’ha traslladat recentment
a una nova nau ubicada al
Polígon Industrial Llaudet
de Sant Joan de les Abadesses. L’empresa ja està
en plena activitat a la nova
nau des de finals del mes
d’agost.

El nou emplaçament suposa un salt qualitatiu per
l’empresa. Amb un espai
molt més ampli, s’han millorat les condicions de treball, s’ha aconseguit una
logística més eficaç dels
materials i un procés més
àgil en la recepció i lliurament dels materials.

Taga de Mecanitzats es
dedica a la fabricació de
peces metal·lúrgiques per
procés de mecanització.
Disposa de torns de control numèric i centres de
mecanitzat per dur a terme
el procés de fabricació de
peces especials. L’empresa està especialitzada en
la fabricació de petites i
mitjanes sèries, amb peces
d’alt valor afegit. Els seus
clients són empreses amb

TAGA DE MECANITZATS S.L.
C. del Cotó, 2 / Pol. Ind. Llaudet
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 720 217
info@tamecsl.es

SIC, S.L. fa un salt qualitatiu en la seva activitat
L’empresa
santjoanina
SIC, S.L. es dedica al
muntatge, manipulació i
selecció de tota classe de
peces. El procés es realitza tant amb premses
manuals com processos
automatitzats. L’empresa treballa per múltiples
sectors d’activitat, com
joguines,
instal·lacions
elèctriques, automoció...
El passat mes d’agost,
l’empresa es va traslladar
a una nova nau del Polígon Industrial Llaudet
que li permetrà créixer en
la seva activitat i diversificar els seus clients i processos productius.
L’empresa ha incorporat
recentment un servei de
control de peces per visió artificial. Mitjançant
càmeres de visió artifici-

al, es realitza un control
100% de les peces fabricades pels seus clients.
Aquest servei està pensat
per donar una garantia
de fiabilitat en clients tan
exigents com el sector de
l’automoció.
Així mateix i en una aposta clara per la qualitat
dels seus processos, l’empresa disposa recentment
del certificat de qualitat
ISO-9001.

SIC S.L.
C. del Cotó, 2 / Pol. Ind. Llaudet
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 723 083
info@slsic.com

NORFEUS //EMPRESA
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EMPRESA\\ DELTER ALIMENTACIÓ

Al costat
de la
nostra gent

C. de Santiago Rossinyol, 4
Polígon Mas d’en Bosch
Ripoll
Tel. 972 70 31 46

Av. Catalunya, 154
Puigcerdà
Tel. 972 88 06 23
delter@delter.net

