Setembre 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\\ PROJECTE MALATOSCA SURROCA

CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA //ENTITAT
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Els Caçadors, un antic cafè
especialitzat en berenars que s’ha
convertit en un referent gastronòmic
És un dels establiments ripollesos centenaris distingits
per la Cambra de Comerç de Girona
La Cambra de Comerç de Girona va lliurar el 28 de juliol el
guardó que acredita Els Caçadors de Ribes com a empresa
centenària, ja que va néixer el
1920. L’empresa ha pogut certificar una antiguitat que es
remunta al 1920, tot i que ha
sofert una important evolució
i creixement. L’entrega d’una
placa i un diploma acreditatius
va tenir lloc a la seu de l’establiment, amb la presència de
l’alcaldessa de Ribes de Freser,
Mònica Sanjaume i Colomer;
Jaume Guàrdia, vicepresident
de la Cambra de Girona; Marc
Costa, membre de la Junta de
la UIER i president de Comerç de Ribes de Freser; Josep
Pascal, secretari general de la
UIER i els representants de
l’establiment guardonat.

aviat es van convertir en fonda.
Llavors l’avi Ramon va decidir
posar-se a la cuina per intentar superar els plats de la seva
dona i guanyar-se l’etiqueta de
perfeccionista. Aquest tipus de
“competició sana” va fer que
la cuina de la fonda pugés a
l’escala del nivell gastronòmic
i gaudís d’un renom i prestigi
destacats des de llavors.

Jaume Fàbrega, President de la
Cambra de Comerç de Girona,
va ser l’encarregat de lliurar

El restaurant Els Caçadors
ofereix avui una cuina catalana tradicional i de qualitat.
És un referent gastronòmic de
la zona, aposta per consolidar
receptes d’una cuina basada en
la qualitat dels productes i en
la senzillesa en la creació dels
plats, cuidant fins i tot l’últim
detall, i prioritzant la utilització de productes autòctons.

CAMBRA DE COMERÇ DE
GIRONA
Gran Via de Jaume I, 46
17001 Girona
Tel. 972 418 500
Fax: 972 418 501
www.cambragirona.cat
cambra@cambragirona.org

la placa de forja que acredita
l’antiguitat de l’empresa. La
Cambra, com cada any, ha editat també una publicació amb
la història de tots els establiments guardonats.
La família Pau-Solà, és a dir,
Antoni Pau Comas, Carme
Solà Juncà i els seus fills Ramon, Juli, Anna i Neus són la
quarta generació d’Els Caçadors de Ribes. El precedent va
ser el cafè que unes ties-àvies
d’Antoni Pau tenien a Ribes
l’any 1920 i que s’havia especialitzat en berenars. Allà
va créixer l’avi, Ramon Pau, i
quan aquest es va casar amb
Pilar Comas, una noia d’Olot
que era una molt bona cuinera,

El restaurant és membre de la
Fundació Institut Català de la
Cuina i de Slow Food Catalunya KM0. Disposa d’un menú
diari de dilluns a divendres,
excepte divendres vespre, caps
de setmana, festius del calendari escolar, ponts, vigílies,
Setmana Santa, mes d’agost,
primera quinzena de setembre i
pont de la Mercè. Per als clients
allotjats preparen un complet
esmorzar amb productes locals. El sopar de l’hotel és tipus
menú amb productes de temporada de qualitat i proximitat.
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ENTITAT\\ SANT PAU DE SEGÚRIES

Fusió d’entorn i empresa a
Sant Pau de Segúries

SANT PAU DE SEGÚRIES
C. de Guàrdia, 11
17864 Sant Pau de Segúries
Tel.: 972 74 70 05
Fax: 872 55 80 21

www.santpauseguries.cat
ajuntament@santpauseguries.cat

L’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries ha apostat per la simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, que té
per objectius:
· Reduir els tràmits
· Incrementar la transparència
· La simplicitat dels
procediments
· Eliminar el temps per iniciar
una activitat.
És dir, reduir les barreres administratives a les empreses i
emprenedors i facilitar la posada en marxa d’activitats econòmiques.
És vol aconseguir una millora
en el canvi de model de la relació entre les empreses i l’administració basat en la confiança
mútua i es va donar el termini
d’un any perquè les normatives sectorials s’adaptessin a
aquests principis.
Això afecta de forma transversal totes les activitats econòmi-

ques, perquè defineix uns principis d’actuació i uns règims
d’intervenció genèrics i estandarditzats a tot el territori.
També afecta de forma concreta a les empreses que volen
iniciar o modificar activitats
innòcues o de baix risc per a
les persones, els béns i el medi
ambient.
En canvi no afecta les activitats que comporten riscos sobre el Medi Ambient, la seguretat de les persones i els béns.
Aquestes activitats es regeixen
per la seva pròpia normativa.

GESTORIA MUNELL //EMPRESA

La garantia d’un servei
diligent i eficaç

presarials per ajudar a projectar tota mena de negocis.
• Tracte personalitzat: Ens
adaptem a les necessitats de
persones i clients per oferir el
millor servei amb un tracte
proper i personal.
• Visió global: Entenem les
necessitats de qualsevol perfil
d’empresa i proposem solucions a mida.

L’any 2020 es crea MUNELL
2020, S.L.; moviment estratègic definitiu per finalitzar un
procés d’adaptació de GESTORIA MUNELL que ha portat
a la firma a ser un referent actual a la comarca.
Una empresa que ha sabut
gestionar i canalitzar la seva
serietat i el seu saber fer, amb
l’aposta necessària i essencial
d’esdevenir un despatx actual
per poder oferir tots els seus
serveis d’una forma propera,
moderna i humana oferint el
seu compromís absolut amb els
seus clients.
Gestoria Munell disposa d’un
equip de professionals especialistes en diferents àrees que
ofereixen:

• Una àmplia experiència:
més de 90 anys oferint serveis
de gestoria, els quals han anat
evolucionant i creixent convertint-se en un despatx professi-

onal multidisciplinari per tal
d’estar al costat de pimes, micropimes, autònoms i persones.
• Servei integral: oferim un
ampli ventall de solucions em-

Els nostres serveis s’ofereixen
en 4 departaments que es complementen i es coordinen per
tal d’oferir una visió global i
diferenciadora per donar el
millor tracte possible a cada
client o persona:
· Fiscal - Comptable
· Laboral
· Vehicles
· Assegurances

GESTORIA MUNELL
C. Mossèn
Cinto Verdaguer, 2
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 02 30
www.gestoriamunell.com
info@gestoriamunell.com
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EMPRESA\\ NORFEUS

SOLER & PALAU //EMPRESA
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EMPRESA\\ LA BOTIGUETA

OUTLET
TARDOR-HIVERN 2022

Del 28 d’octubre al 12 de novembre de 2022

Ens veiem aviat !
Diumenges TANCAT - (Dimarts 1 de Novembre OBERT)

