Abril 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.
IMATGE: FREEPIK.COM
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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.

NEIDA //EMPRESA
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Compromís i innovació en
el camp de la neteja
SERVEIS
REHABILITACIÓ DE CANONADES
Nou servei de rehabilitació de canonades
sense necessitat d’obra civil.
INSPECCIÓ DE CANONADES
Amb càmera robotitzada de televisió; amb
cada inspecció s’entrega un informe.
DESEMBUSSOS I NETEGES
Desembussos de canonades per a
particulars, comunitats, indústries...
Extracció d’aigua en inundacions.
Neteges industrials amb alta pressió.
NEIDA
Cap del Pont de la Gleva, s/n
08560 Manlleu
Tel.: 93 857 03 74
Mòbil: 630 964 284

Neida és una empresa del camp
de la neteja que, amb més de 40
anys d’experiència, ha anat incorporant nous serveis. Alhora s’ha anat adaptant als canvis
i l’evolució del sector per tal de
poder oferir als seus clients la
millor qualitat en el servei. Disposen del Certificat ISO-9001 i
estan autoritzats per la Junta de
Residus de la Generalitat de Catalunya amb el codi T1884.
L’empresa és també conscient

de la importància en l’àmbit de
la seguretat i salut en el treball.
Neida disposa d’un vehicle auxiliar que serveix de suport en els
treballs en què la dificultat ho requereix. Així mateix, el vehicle
està equipat amb totes les EPIS i
altres materials de seguretat que
queden recollits en un contenidor situat a la part posterior del
vehicle. D’altra banda, treballen
en l’assessorament, la tramitació,
gestió i transport de residus.

www.neida.cat
contacte@neida.cat

REG
Servei de regar: zones verdes, jardins,
circuits de competició...
TRANSPORT D’AIGUA
Aigua potable: Disposen d’un camió cisterna
homologat per la Direcció General de Salut
Pública de la Generalitat de Catalunya. El
camió permet realitzar transport d’aigua
potable per al consum humà amb una
capacitat de 20 metres cúbics.
Aigua no potable: Per a granges, cases de
pagès, particulars, per omplir piscines o tota
mena de dipòsits.
RESIDUS
Assessorament, tramitació, gestió i transport
de residus.
NETEGES DE BASSES DE PURINS
Per tal de complir amb la nova normativa,
Neida disposa dels equips i vehicles
necessaris per a la neteja de basses de purins.
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EMPRESA\\ PROINPLAS

Proinplas continua creixent amb
l’ampliació de les seves instal·lacions
Proinplas, empresa ubicada a
Campdevànol des de fa poc
temps, ha ampliat les seves
instal·lacions amb tres noves
naus al polígon de Rocafiguera
de Ripoll.
L’empresa, que va néixer fa uns
anys amb la finalitat de subministrar a una sola empresa, a
causa de la seva voluntat de
creixement ha decidit d’ampliar les seves instal·lacions,
amb un projecte renovador a
Ripoll. Aquest estableix un
impuls per a la societat, que
pretén fer créixer l’empresa.
Actualment ja compta amb
un mercat de proximitat a les
comarques veïnes i progressivament vol anar creixent en el
sector. La seva funció està en el
disseny i fabricació de peces de
plàstic a la indústria en general.
Proinplas, amb una història
de 15 anys, neix en el món de
la injecció del plàstic com a
proveïdor especialitzat d’una
empresa del sector industrial.
Posteriorment amplia el parc
de maquinària amb 10 injectadores de 75 a 500 TM i es diversifica treballant per a altres
sectors.
Actualment està especialitzada a donar servei d’injecció de
components plàstics, muntatges, decoració per a petites, mitjanes i grans sèries productives.

PROINPLAS
C. Tèxtil, 1
17500 Ripoll
Tel.: 972 73 02 32
Fax: 972 73 02 87
www.proinplas.net
info@proinplas.net

CATALUNYA TELECOM //EMPRESA
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ENTITAT\\ PROJECTE MALATOSCA SURROCA

Un projecte per atraure inversors
i activitats al seu voltant

Els ajuntaments d’Ogassa i
Sant Joan de les Abadesses,
amb el suport de la Diputació de Girona, fa prop de
dos anys que estan treballant
conjuntament en un projecte
per fer valdre i reivindicar el
passat patrimonial lligat a les
mines de carbó, les cimenteres i el ferrocarril, que encara es reflecteix en la identitat
actual d’aquest entorn, fi ns i
tot dècades després de la seva
desaparició. L’estiu passat es
va presentar la diagnosi i pro-

mençar a treballar per atreure inversors i activitats al seu
voltant, a més de les que ja
s’ofereixen. Cal fer inscripció
prèvia a l’Oficina de Turisme
de Sant Joan de les Abadesses.

posta d’actuacions al voltant
d’aquest entorn i un any després s’han presentat algunes
de les tasques fetes durant
aquests darrers mesos, com el
logotip i la identitat visual del
projecte, un petit audiovisual

fet a través del record de testimonis que varen viure de prop
o de primera mà aquell passat
industrial o la creació d’una
pàgina web. Són els primers
passos necessaris per engegar
el projecte, explicar-lo i co-

CONSTITUCIÓ D’UN
CONSELL D’EXPERTESA
Una de les necessitats del projecte, quant a la voluntat de
posicionar-lo com a agent divulgador del patrimoni industrial lligat al carbó, al ciment, i
al ferrocarril, és la de l’assessorament rigorós dels continguts
que es generin i es publiquin
a la pàgina web o en paper o
en qualsevol altre mitjà. També és necessària la visió antropològica i etnològica a l’hora
d’orientar les accions que es
facin en l’àmbit patrimonial i
en la recol·lecció d’informació.
Finalment, aquest projecte és
nou i, en tant que posterior a
altres iniciatives, també vol diferenciar-se i escoltar l’experiència d’aquelles persones que
en algun moment o altre s’han
trobat gestionant projectes
d’un àmbit semblant.
Es constituirà un consell d’expertesa on es donaran cita un
seguit de persones professionals, investigadores i acadèmiques que ja han tingut la voluntat d’aportar coneixement,
experiències i esforços al projecte en la fase inicial, i amb
qui es vol establir una relació
a través d’un conveni.

AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES
Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel. 972 720 100
www.santjoandelesabadesses.cat

AJUNTAMENT D’OGASSA
Ajuntament d’Ogassa
Av. de les Mines, 3,
17861 Ogassa
972 721 315

ogassa@correugi.cat
webspobles2.ddgi.cat/ogassa/
malatoscasurroca.cat

ARTIGA COOP //ENTITAT
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ENTITAT\\ UNIÓ INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL RIPOLLÈS

