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La diversificació, la formació
continua i l’adequació a les necessitats actuals fa que el conjunt de les nostres empreses de
producció i serveis, mantinguin
un projecte ferm en el conjunt
de les comarques del Ripollès i
la Garrotxa.

mercat de proximitat i, per altra
banda, l’expansió internacional,
essent, en molts casos, empreses
líders en el seu sector.

Un dels punts forts del conjunt
empresarial i comercial està a
consolidar, per una banda, el seu

Empresa.Cat és un gran aparador de l’activitat empresarial i
dinamització econòmica de casa
nostra, on es demostra que les
empreses ben preparades poden
continuar essent el gran motor
econòmic d’un territori i d’un país.
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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 emAJUNTAMENT DE
CAMPRODON
Pl. de la Vila, 1 · 17867 Camprodon
Tel. 972 740 005
registre@camprodon.cat
www.camprodon.cat

padronats 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 documentació que s’estableix a les bases
de la convocatòria. Es pot fer la presentació de la sol·licitud a la Seu elecPUBLICITAT

4

trònica 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 sol·licituds, si
cal, se citarà als 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.

Tenim el talent

i tenim les eines
perquè aquest talent
es mengi el món.

Més informació a i cf .cat

EMPRESA\\ BARTRINA CONSULTORS

Bartrina Consultors
BARTRINA CONSULTORS
Pl. Torres i Bages, 4
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel.: 972 72 11 38
Fax: 972 72 22 64
info@bartrinacarbo.com
C/ Major, 26
17534 Ribes de Freser
Tel.: 972 72 77 04
Fax: 972 72 77 59

A la comarca del Ripollès, un dels
referents pel que fa a l’assessoria
per a l’empresa, el professional i el
particular és el grup Bartrina Consultors, que ha complert 25 anys.
La gestió i la consultoria a la petita i mitjana empresa en tots els
seus vessants, com l’àrea laboral, la
fiscal-comptable o la mateixa gestió administrativa entre d’altres, i
la seva obertura cap a nous àmbits
d’actuació, com l’àrea jurídica a
través de Serveis Jurídics del Ripollès, el configura com un grup capaç d’aportar un servei integral per
als seus clients.
La seva activitat s’endegava a Sant
Joan de les Abadesses el 1995 amb
l’assessoria Bartrina-Carbó i Associats, i avui s’ha estès a la resta de
la Comarca, amb oficines a Ripoll, a
través de la marca Valls i Baldrich, i a
Ribes de Freser, mitjançant Gestaga.
6

Bartrina Consultors està format
per un equip de professionals amb
un elevat nivell de formació, que
tenen com a premissa principal
la ferma voluntat d’oferir un servei integral del màxim nivell. Tot
plegat, sense perdre la perspectiva
comarcal, ja que la proximitat és
la seva principal raó de ser.
Per aquest motiu, als seus despatxos hi trobaran professionals collegiats de totes les àrees de la consultoria, coneixedors de primera
mà de l’escenari on treballen i les
característiques del seu mercat.
Cal recordar que Bartrina Consultors ha volgut mantenir-se, des de
sempre, a l’avantguarda de les novetats tecnològiques, tot erigint-se
en un despatx pioner en l’ús de les
més modernes plataformes de gestió. L’objectiu és clar: cercar la màxima eficiència per al client.

C/ Mn Cinto Verdaguer, 29B
baixos
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 01 88
Fax: 972 70 29 02
www.bartrinacarbo.com
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ENTITAT\\ SANT JOAN DE LES ABADESSES

El projecte museogràfic
de la Colònia Llaudet

L’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses va engegar durant el
2020 un projecte per recuperar,
rehabilitar i revitalitzar el patrimoni industrial de l’antiga colònia
Llaudet. L’objectiu és crear un nou
producte turístic que impliqui un
increment dels visitants al municipi i valori la història de la indústria a la comarca per fer-la més
atractiva, tant per invertir, per
visitar, com per viure i treballar.
També generar nova activitat econòmica i llocs de treball al municipi gràcies a la recuperació d’antics
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espais industrials en ubicar-hi un
viver de creatius que volen que tingui un efecte multiplicador sobre
l’activitat econòmica en general,
especialment en el sector serveis.
Amb el Museu de Llaudet es vol
identificar Sant Joan de les Abadesses amb un projecte museístic
innovador, que vincula antigues
infraestructures, noves tecnologies
i realitat virtual. El centre d’interpretació de la indústria combinarà
eines, màquines i estructures tan
físiques com amb imatges i vídeos.

La família Llaudet ha aportat un
fons documental a l’arxiu municipal que dona testimoni de l’activitat i la vida que hi havia a la fàbrica, creada a finals del segle XIX i
que la família va comprar el 1924.
El concepte de colònia industrial,
molt propi de la revolució industrial a Catalunya, està associat a la
força de l’aigua del riu Ter i també a la recerca d’una força obrera,
sobretot femenina. Aquestes històries de vida també formaran part
del museu.
Per poder tirar endavant el projec-

SANT JOAN DE LES ABADESSES //ENTITAT

te, l’Ajuntament ha rebut ajudes i
finançament de la Generalitat de
Catalunya a través del programa
PECT (Projectes d’Especialització
i Competitivitat Territorial) gestionats a través de la Diputació de
Girona; del Ministerio de Transportes, Movilidad i Agenda Urba-

AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES
Plaça Major, 3, 4
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel. 972 720 100
www.santjoandelesabadesses.cat

na a través del programa PIREP
(Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos);
i del Pla de sostenibilitat turística
del Ripollès - PLANES gestionat
pel Consell Comarcal del Ripollès;
aquests dos darrers formen part
dels Fons NextGenerationEU de la
Unió Europea i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
El projecte serà una realitat durant
el pròxim curs 2023-2024.
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EMPRESA\\ PROINPLAS - ÀLTIMA

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 crei-

PROINPLAS
C. Tèxtil, 1 · 17500 Ripoll
T. 972 73 02 32 · F. 972 73 02 87
www.proinplas.net
info@proinplas.net

ELS BONS
RECORDS
VIUEN PER
SEMPRE

xent 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.

Els moments de pèrdua són difícils. Ho sabem. Moments
en què necessita tranquil·litat i estar acompanyat dels
éssers estimats, sense preocupar-se del servei funerari.
Per això fem tot el possible per tal que en aquests instants
no li falti res. Deixi-ho a les nostres mans. Vostè pensi en
els millors instants viscuts. Perquè els bons records viuen
per sempre.
TANATORI-CREMATORI RIPOLLÈS
• Espais amplis, acollidors i confortables
• Sales d’ús privat per estar amb els seus amb absoluta
tranquil·litat
• Possibilitat de personalitzar els serveis funeraris

Actual km 119 N260, abans km 109 N152. 17500 Ripoll
T. 972 702 721

www.altima-sfi.com
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EMPRESA\\ TRANSPORTS MINGUET

Centenari de Transports Minguet
empres olot

er el

Poques empreses poden acreditar una
trajectòria centenària i ser una autèntica referència en el seu sector. Minguet, amb seu a Olot, és, des de 1922,
una d’aquestes empreses avalada per
una trajectòria professional que amb
el pas dels anys ha adquirit una diversificació de serveis i treballar «amb la
il·lusió del primer dia».
Minguet Trans s’ha especialitzat en
el transport regional i també entre el
nord d’Espanya i França de tota mena
de productes a granel, des de ciment,
guix, àrids o calç a farines i cereals pel
que compta amb certificats Sandac per
al transport o l’emmagatzematge. Per
realitzar la seva activitat té camions
equipats amb cisternes fixes i basculants, bolquets aptes també pel transport de ferralla o pisos mòbils.
REDUIR LES EMISSIONS DE CO2
Aquests vehicles, tots amb normativa Euro VI, aconsegueixen reduir les
emissions de CO2 i aconseguir uns
consums els més baixos possibles,
estant equipats amb sistema de loca-

s tot u

re er c

t

Peu de foto Pere Genís, director
general de Transports Minguet

lització i gestió de flota. Actualment,
compta amb les seves instal·lacions
de 20.000 m 2 a Olot i 10.000 m 2
més al polígon dels Morrals de la
Vall de Bianya.
Del Grup Minguet també pengen diverses empreses i activitats. HORPISA, amb seu també a Olot, és una
planta de producció de formigó que
acumula 50 anys d’experiència i està
preparada per fabricar qualsevol classe de formigó segons normativa vigent.

ers fic ts

FLOTA
Disposa d’una àmplia flota de camions equipats amb sistemes per reduir
les emissions i amb consums baixos.
Ha contribuït mitjançant el formigó
a canviar el paisatge de la Garrotxa
participant en la construcció d’equipaments com pavellons esportius,
l’hospital comarcal, instituts i escoles, o el parc de bombers, piscines
de clubs esportius o en espais municipals com l’arxiu, la plaça mercat
o l’espai cràter. També en polígons
industrials, depuradores, indústries
grans i petites o la construcció d’habitatges. També a millores en les comunicacions de la comarca com l’autovia Olot- Besalú.
I si es tracta d’oferir servei, el Grup
Minguet disposa també d’una estació
de gasoil situada a la carretera de la
Canya 115 d’Olot on es pot trobar la
millor relació qualitat-preu en aquest
combustible. També amb voluntat
de servei funciona annex a les installacions d’Olot un rentador de camions dotat amb raspalls automàtics i
neteja manual amb Karcher amb la
que es pot fer la neteja interior amb
productes adequats per a cada vehicle, rentat de frigorífics i cisternes,
entre d’altres.
El Grup Minguet està de celebració
amb aquests 100 anys d’activitat
sempre amb la voluntat de servei al
client i acreditant una notable trajectòria empresarial.
GRUP MINGUET
Carretera de la Canya, 115
17800 Olot
Tel.: 972 26 20 50
www.grupminguet.com
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HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL //ENTITAT

L’Hospital de Campdevànol primer premi
en la categoria de Processos Quirúrgics en
els Best Spanish Hospitals
Hospital de Campdevànol

L’Hospital de Campdevànol ha obtingut el primer premi per Processos
Quirúrgics en els Best Spanish Hospitals, que es va celebrar el passat 29
de setembre a Bilbao, en la categoria
d’hospitals bàsics i comarcals. Els
premis s’atorguen mitjançant 250
indicadors d’eficiència, adequació i
qualitat assistencial i els centres sanitaris s’hi presenten de forma voluntària. En aquests premis, on han
participat voluntàriament 140 hospitals, també s’analitzen els processos mèdics i matern infantil.
Hospital de Campdevànol

Joan Grané i Rosa Morral recollint el guardó

Hospital de Campdevànol

L’Hospital de Campdevànol va ser
el més ben valorat de la seva categoria, on participaven 16 hospitals
de tot l’Estat espanyol, en l’àmbit de
processos quirúrgics. S’hi valorava
tant la cirurgia major ambulatòria,
on l’hospital ripollès té un alt nivell
d’activitat, i la cirurgia amb ingrés,
amb menor activitat. Segons el gerent de l’Hospital, Joan Grané, «en
aquests premis no es fa tant una
valoració mèdica sinó més aviat de
funcionament de la institució».
Precisament Grané, i la directora
assistencial, Rosa Morral, van ser
els encarregats de recollir el guardó

que els acredita com el millor centre de l’Estat pel que fa a Processos
Quirúrgics, a Bilbao.
Grané assegura que «ho valorem
com un reconeixement molt important a la tasca que es fa a l’Hospital» i afegeix que «és mèrit de tots
els professionals, ja que la institució
funciona com un equip integral».
HOSPITAL DE
CAMPDEVÀNOL
Ctra. de Gombrèn, 20
17530 Campdevànol
T 972 73 00 13
www.hospitaldecampdevanol.cat
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TINTORERIA
· Neteja en sec
· Mantes
· Catifes
· Edredons
· Pell...

Foto: Freepik.com

BUGADERIA INDUSTRIAL
· Restaurants
· Hotels
· Empreses
· Residències
· Geriàtrics...
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www.limpidserveis.com

NETEJA I
MANTENIMENT
· Neteges en general
· Neteges industrials
· Poliments de sòls
i escales
· Abrillantaments
· Sofàs - tapisseries
· Pàrkings
· Manteniment de
comunitats
· Xemeneies i calderes
· Tractaments d’ozó

Pg. Ragull, 10 || Pol. Ind. Rocaﬁguera, nau 27 || 17500 Ripoll || T. 972 71 43 69 · 659 43 44 80

TALLER SEGADELL //EMPRESA

Taller Segadell augmenta la cartera de
clients amb l’adquisició de nova tecnologia

Taller Segadell es dedica a la fabricació
de peces tallades amb doll d’aigua i làser, a les construccions metàl·liques i a
la serralleria.
Destaca per disposar de maquinària especialitzada i per oferir una garantia de
servei i qualitat, alhora que és capaç de
realitzar qualsevol mena de treball dins
del seu àmbit. Tot això es complementa
amb una oficina tècnica equipada amb
tecnologia d’última generació.
Fundada fa més de 30 anys a Ripoll,
inicialment es focalitzà a donar serveis de
reparació i manteniment de maquinària
industrial i a la serralleria. Amb el canvi
de mil·lenni, l’empresa renovà i incorporà
nova maquinària amb l’objectiu de diversificar els seus múltiples serveis. Actualment, Taller Segadell continua creixent i
ampliant les seves instal·lacions, actualment repartides en tres naus.
Avui dia, Taller Segadell SL pot oferir
serveis de tall, fabricació de components
per a tota mena de maquinària, treballs
de serralleria -portes, baranes, i molts

nària, fabricació de peces tallades amb
doll d’aigua, soldadura, reparació de
pales excavadores, construccions metàlliques, treballs amb acer inoxidable, fabricació de maquinària per a la indústria
ceràmica, i molt més.

TALLER SEGADELL
més-, a més de la construcció d’estructures metàl·liques. Treballa tant amb acer
inoxidable, ferro corten, acer, niló, alumini o goma, per exemple.
Amb l’acurada combinació entre capital
humà, professional i els equipaments tècnics d’última generació, Taller Segadell
pot garantir i satisfer totes les necessitats
dels clients més exigents.
Per oferir aquesta garantia de servei i
qualitat, Taller Segadell compta amb maquinària especialitzada per dur a terme
qualsevol mena de tasca: maquinària de
tall làser fibra de 8000 kw o doll d’aigua,
plegadora hidràulica i elèctrica, cisalla
hidràulica, equips de soldadura...
L’empresa proporciona servei integral de
serralleria (inclosa la fabricació de baranes, escales, etc.), reparacions de maqui-

P.I. Casanova de Baix, 14
17500 Ripoll
Tel.: 972 71 43 14
Fax: 972 71 43 09
www.tallersegadell.com
info@tallersegadell.com
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EMPRESA\\ NEIDA

Neida, 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 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.
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NEIDA
Cap del Pont de la Gleva, s/n
08560 Manlleu
Tel.: 93 857 03 74
Mòbil: 630 964 284
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\\ MATRIX

Consolidar la internalització és
l’objectiu immediat de Matrix
L’empresa ripollesa, fabricant de motlles d’injecció de plàstic i
matrius, aposta per l’especialització en el sector mèdic i en el
packaging d’alt volum de producció

El laboratori de qualitat de Matrix S.A. compta amb les darreres innovacions en metrologia

L’alt grau de competència que hi
ha en els mercats domèstics fa que
internacionalitzar l’empresa sigui
gairebé una obligació no només per
a les grans companyies sinó també
per a les pimes. Com les empreses
internacionalitzades són més competitives i amb més volum de negoci,
l’ocupació que generen és més gran i
de millor qualificació.

metall modern i de gran precisió de
procedència japonesa i alemanya.
Els fabricants del continent europeu, com Matrix, es mantenen
una posició de prestigi, gràcies a
la fiabilitat i a la innovació, envers
els competidors asiàtics. Els clients
potencials se senten més atrets per
les marques més conegudes a escala internacional.

Els motlles d’injecció són productes
d’alt valor afegit que requereixen
una enginyeria pròpia i un parc de
maquinària de transformació del

APLICACIONS PREMIADES
INTERNACIONALMENT
La col·laboració amb l’empresa catalana FizziCaps ha estat reconeguda
per la seva innovació. S’ha desenvolupat un tap reciclable per a begudes
carbonatades o cerveses que permet
el tancament un cop s’ha obert l’ampolla, això evita el malbaratament
de la beguda. Els premis WorldStar,
els Oscar de la indústria de l’embalatge, han reconegut aquest innovador tancament.

Fizzi Crown, premi World Star
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CREIXEMENT EN EL SECTOR
MÈDIC I COSMÈTIC
Els requisits de qualitat dels productes de plàstic emmotllats en el
sector mèdic i farmacèutic (material de laboratori d’anàlisi, cànules,
dosificadors, aparells quirúrgics...)
són molt elevats i l’homologació de
la peça final és metòdic i estricte. El
sector de la bellesa i la cura personal
és emergent, les empreses d’aquest
sector cerquen motlles que fabriquin
envasos prèmium.

MATRIX S.A.
N260. P.I. La Barricona, s/n
17500 Ripoll
Tel. 972 70 03 58
info@matrix-sa.com

FORGEM

EL FUTUR
DEL RIPOLLÈS
www.comforsa.com

Camí de la Creu, 1 – 17530 Campdevànol · T. (+34) 972.712.171

Des de 1652

EMPRESA\\ AUTOCARS MIR

Autocars Mir, des de 1900
al servei del Ripollès
La història d’Autocars Mir es remunta a
principis de segle XX, amb els primers
carruatges de tracció animal que s’utilitzaven per transportar gent. Ja llavors,
la família Mir estava involucrada amb
el servei de transport de la gent de la comarca del Ripollès.
Ja són 5 generacions de la família les
que han estat al capdavant de l’empresa.
Un negoci familiar que des de sempre ha
mirat de cobrir totes les necessitats de
la comarca. Es tracta d’una empresa familiar que ofereix un servei integral als
seus clients basat, sobretot, en la qualitat dels seus autocars, la professionalitat del personal i en l’excel·lència del seu
sistema de treball.
La companyia d’autocars Mir disposa
d’una flota de vehicles jove i moderna;
cadascun d’ells està equipat amb els
sistemes de confort, seguretat i de navegació d’última generació i compleixen
àmpliament amb les normatives mediambientals europees vigents. Comptem
amb un equip de conductors professionals experts en coneixement de rutes a
escala nacional i europeu.
A més, els autocars poden variar des de
les 8 places fins a un màxim de 64. Un
ampli ventall d’autocars que s’adapta a
les comoditats dels clients i, sobretot, a
les seves necessitats.
Autocars Mir treballa per satisfer les
expectatives dels seus clients en els serveis que ofereixen i en mantenir-se com
una empresa referent en el sector del
transport de viatgers per carretera.
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ELS SERVEIS QUE OFEREIX
SÓN ELS SEGÜENTS:
· Transport escolar: Trasllats diaris des
del punt d’origen als col·legis i instituts; també sortides d’un dia, viatges
de final de curs i setmanes blanques.
· Circuits: En realitzen a mida segons
les necessitats dels seus clients.
· Excursions d’un dia: Sortides discrecionals d’agències de viatges, associacions, casals d’avis, així com de clubs
esportius, organismes públics o particulars dins del territori català.
· Empreses: Autocars Mir ofereix el
servei diari de treballadors des de diferents parades i punts d’origen a les
empreses de la comarca del Ripollès.
· Grans esdeveniments i congressos: En
gestionen la logística i l’organització
de tot el transport d’esdeveniments, i
treballen conjuntament amb els organitzadors de l’esdeveniment per satisfer les expectatives dels clients.
· Transfers: En aquest cas, es tracta de
serveis directes de grups des del punt
d’origen a l’aeroport de Girona, Barcelona, Reus, o estacions de tren de
Girona, Vic o Barcelona. Tant per a

grups reduïts com més amplis, amb un
màxim de 64 places.
· Sopars, casaments i comiats de solter/a: Perquè la gent es diverteixi amb grup
sense haver d’agafar el seu propi vehicle.

AUTOCARS MIR
P.I. Mas d’En Bosch
Carrer Esteve Bover, nau 1
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 30 12
Fax: 972 70 21 31
www.elripolles.com/autocarsmir
info@autocarsmir.com
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ENTITAT\\ INS ABAT OLIBA

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 tèc28

nics superiors amb una formació feta
a mida per tal de cobrir les necessitats laborals d’una manera específica
i molt enfocada entorn de cada cas.
Continuem oferint la Formació 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. És 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 finalitat 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 en 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

APLISER //EMPRESA

APLISER, des de 1997 donant servei a
professionals, organismes i empreses
del Ripollès i d’arreu de Catalunya
APLISER és una empresa dedicada
a la gestió integral per a professionals, organismes i empreses. Amb
APLISER trobarà el necessari per a
la gestió del seu despatx. La seu central d’APLISER és a Girona i compta amb delegacions a diferents punts
del territori: Mataró, Lleida, Tarragona, Balears, Madrid i Màlaga.
Les nostres aplicacions, realitzades
per professionals del sector, li garanteixen l’èxit i els millors resultats
per al control d’empresa, com temes

APLISER
C/ Rutlla, 43 Entresòl 2n 1a
17002 Girona
Tel.: +34 972 20 60 13
Delegacions: +34 902 15 13 01
Fax: 972 41 16 13

APLICACIONS
Aplicacions de tota mena per a professionals, organismes i empreses.
Protecció de dades, còpies remotes i
consultoria de certificats ISO.

info@apliser.com
www.apliser.com

de protecció de dades, pla d’igualtat,
blanqueig de capital, ciberseguretat,
compliance, canal de denúncies...
APLISER ofereix un servei i una
execució excel·lents, adaptats de la
forma més convenient a les necessitats i particularitats de cada client.

SOFTWARE PROFESSIONAL
Serveis de tota classe, gestió fiscal i
laboral, gestió d’assegurances, impostos de societat, gestió de vehicles, comptabilitat d’empresa...
SOFTWARE EMPRESARIAL
Sistema de programari de gestió empresarial que compta amb tots els
requisits de qualsevol ERP (Enterpriese Resource Planning).
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ENTITAT\\ SANT PAU DE SEGÚRIES

Sant Pau de Segúries aposta per la integració
e les empreses l e tor s mpl fic r els
tràmits de l’activitat administrativa
L’Ajuntament de Sant Pau de Segúries ha apostat des de fa temps 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 a dir, reduir les barreres administratives a les empreses i emprenedors
i facilitar la posada en marxa d’activitats econòmiques.
Es 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 econòmiques, 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.
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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

ELÈCTRICA VAQUER //EMPRESA

Elèctrica Vaquer,
energia solar per
a la teva llar
El grup Elèctrica Vaquer sempre ha estat
al servei dels vilatans de la nostra comarca, i en aquesta ocasió us volem detallar un dels serveis que també oferim:
la instal·lació de panells fotovoltaics a
casa teva.
L’energia solar és una solució energètica
alternativa, realment rendible i sostenible, que adopten cada vegada més usuaris. Per aquesta raó és important comptar amb una companyia especialitzada
per a la seva instal·lació i assessorament,
de cara a obtenir un òptim aprofitament.
Aquesta tecnologia contribueix, a més
a més, a preservar el medi ambient en
aprofitar l’energia solar que redueix
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle,
principals causants de l’escalfament
global. L’autoconsum també ens pot
ajudar a rebaixar substancialment la
despesa energètica.
Des del grup Elèctrica Vaquer et podem
assessorar i acompanyar perquè aconsegueixis reduir l’impacte ambiental que
generes i reduir la despesa en energia
elèctrica de la teva llar.
I quins són els serveis que oferim? Doncs

un servei complet des de l’estudi inicial
fins a la compensació de l’energia excedentària que acabis produint. Aquest
són tots els passos que et gestionem:
∙ Abans de començar et fem un estudi
personalitzat de com ha de ser la teva
instal·lació.
∙ Duem a terme la gestió “claus en mà”
de la teva instal·lació a través dels millors professionals.
∙ Legalitzem la teva instal·lació i et guiem en el tràmit per a subvencions.
∙ Et garantim la gestió del teu excedent
d’energia.
∙ Sabràs en tot moment la teva producció
i el teu consum des del teu mòbil.
No t’has de preocupar per res, nosaltres
et realitzarem totes les gestions.
Elèctrica Vaquer Energia a més et certifica que tota l’energia que hagis de consumir de la xarxa prové de fonts renovables que no emeten gasos nocius per al
medi ambient.
Som proximitat; som km.0; som comarca; som els qui saludes pel carrer; som
els teus veïns i qui genera llocs de treball
locals; som l’energia al teu costat!

ELÈCTRICA VAQUER
ENERGIA S.A.U.
Macià Bonaplata, 1
17500 Ripoll
Telèfon: 972 70 03 42
Avaries: 649 92 73 16
clients@electricavaquer.cat
www.electricavaquer.cat
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REFORMES INTEGRALS
Paleteria
Calefacció
Aire condicionat
Fusteria
Taxació
Electricitat
Pintura
Llauneria

ARQUITECTURA
Inspecció tècnica d’ediﬁcis ITE
Tramitació de permís d’obra
Projectes de decoració
Reformes de cuines
Parquet i tarimes
Cèdula d’habitabilitat
Reformes de locals comercials

DECORACIÓ
Instal·lació de plaques solars
Reformes de banys
Projectes 3D
Certiﬁcat energètic
Projectes d’obertura
Rehabilitació d’ediﬁcis i façanes
PRESSUPOST GRATUÏT
FINANÇAMENT 100%

✆ 872 092 462 · 722 730 880 · ksf@ksfreformes.com · Ctra. de Ribes, 56. Ripoll · www.ksfreformes.com

www.tornasol.com
93 414 54 48
tornasol@tornasol.com
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EMPRESA\\ MECANITZATS TER

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

MECATRÒNICA DEL TER

Mecanitzats Ter
segueix creixent
Mecanitzats del Ter és una empresa
especialitzada en la mecanització
de tota classe 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 tèc34

nics elaboraran un pressupost segons les possibilitats, fet a mida.
La feina d’aquesta empresa consisteix a mecanitzar peces que es destinen a tota mena 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

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

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 installacions de 1.700 metres quadrats
construïts.

DURANT EL 2022, LA UIER
CONTINUA FENT COSTAT
A LES EMPRESES
Accions i dades des de l'inici del 2022 de les dif erents
àrees de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès

ÀREA D'
EMPRESA

MÉS DE 300
Acompanyaments
i tramitacions de
subvencions.

www.uier.org

Reactivació de Ripoll
Comerç passant de
32 a 90 associats
www.ripollcomerc.cat

572

Empreses
informades i
assessorades

www.respiradecompresalripolles.com

72

www.borsadetreball.uier.org

ÀREA DE
FORMACIÓ

16

Insercions a llocs de
treball del Ripollès

174

Insercions laborals

Ofertes publicades a la
borsa de treball

139

1.450

Nombre de cursos
realitzats

www.uier.org/f ormacio

Total persones
assessorades

Assessoraments
realitzats a empreses
i comerços de la
comarca

Increment de vendes en el Market
Place comarcal d'un 115% amb
més de 1600 productes nous

ÀREA D'
OCUPACIÓ

166

2.563

86

Ofertes de Formació
Superior

Alumnes formats en els
nostres cursos

Des del juliol de 2022
f ins a l'act ualit at :

VIU I
TREBALLA
www.viuitreballa.uier.org

ENTITAT\\ HOSPITAL D’OLOT

Un espai de simulació
clínica a l’Hospital d’Olot
L’àrea permet aplicar noves metodologies d’aprenentatge en l’àmbit
de l’assistència i està oberta a tots els centres de la Regió
La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha estrenat,
aquest 2022, l’Àrea de Simulació
Clínica. Aquest espai està ubicat a
la planta 2 de l’hospital, a la zona de
docència, i consta de dues sales. Per
una banda, la de simulació clínica,
amb un simulador d’última generació i equipada tècnicament per fer
una observació de les tècniques que
s’hi apliquin; per una altra, una sala
més polivalent, que ha de servir com
a espai d’observació i reflexió.

FUNDACIÓ HOSPITAL
D’OLOT I COMARCAL
DE LA GARROTXA
Av. Països Catalans, 86
17800 Olot
Tel. 972 26 18 00
https://hospiolot.com
direccio@hospiolot.com
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Els estudiants del Cicle Formatiu de
Grau Mitjà en cures auxiliars d’infermeria van ser els primers a utilitzar aquest nou espai i en els darrers mesos l’aula ja acull activitats
d’aprenentatge de diferents serveis
o àrees de l’hospital (hospitalització, urgències o quiròfans), així com
d’atenció primària.
Per tal de donar a conèixer aquestes utilitats, es van fer unes primeres jornades de portes obertes. Una
trentena de professionals es van interessar pel nou equipament. Cal
destacar que aquest és el primer
espai d’aquestes característiques a
un hospital de la Regió Sanitària de
Girona.
Segons Joel Piqué, responsable de
gestió del coneixement, tenir una
àrea d’aquestes característiques “ens
permet aplicar noves metodologies
d’aprenentatge i diferents maneres
de treballar”. La missió d’aquesta

nova àrea és afegir un recurs més en
l’àmbit de la formació, la investigació, l’avaluació i la validació de tècniques i aparellatge, a més de formar
professionals, sanitaris i no sanitaris, per millorar l’atenció sanitària
de la població de la comarca de la
Garrotxa.
Aquesta àrea està oberta com a espai de formació a centres educatius i
institucions sanitàries de la Regió. A
banda de l’espai, també s’ofereixen
diferents serveis en metodologia de
simulació en l’àmbit de la salut.

TAMEC / SIC //EMPRESES

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

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 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, installacions 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
artificial, es realitza un control 100%

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

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.
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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, fins i tot dècades després de la seva desaparició. L’estiu passat es va presentar la diagnosi i proposta
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 començar 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.
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
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AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES
Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel. 972 720 100
www.santjoandelesabadesses.cat

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 D’OGASSA
Ajuntament d’Ogassa
Av. de les Mines, 3,
17861 Ogassa
972 721 315
ogassa@correugi.cat
webspobles2.ddgi.cat/ogassa/
malatoscasurroca.cat

ENTITAT\\ AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

L’Ajuntament i Noel Alimentaria
formalitzen la compravenda d’una
parcel·la de 12.000 m² al sector
industrial de Llaudet
La setmana passada, l’Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses i l’empresa garrotxina Noel Alimentaria
varen formalitzar la compravenda
de la parcel·la número 8 del polígon
de la Colònia Llaudet, de 12.000
metres quadrats, un 63 % dels quals
eren propietat de l’Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses.
Noel continua apostant pels polígons industrials de la nostra vila,
ja que l’any 2017 ja va comprar tres

AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES
Plaça Major, 3, 4
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel. 972 720 100
www.santjoandelesabadesses.cat

naus a la Coromina del Bac, des
d’on produeixen diversos productes
alimentaris. Amb la compra de la
parcel·la per part de Noel se segueix
consolidant el sector indústria de la
Colònia Llaudet, que en la darrera
dècada ha viscut un impuls per recuperar el patrimoni i la importància
industrial i posicionar-lo com a un
motor econòmic de la vila, la comarca i el territori.
En els darrers anys s’han fet arribar
els serveis i les xarxes d’abastament
d’aigua i residuals des del nucli urbà,
s’ha construït una rotonda i un vial
d’accés a la nau existent, a més de la
urbanització de la resta del polígon.
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Aquest fet ha suposat que empreses
com SIC i Taga de Mecanitzats del
grup SINARD, i Mobles Pirineu hi
hagin traslladat la seva activitat.
Actualment, s’està rehabilitant
una nau de l’antiga fàbrica de les
filatures Llaudet per acollir un
museu del tèxtil, espais de cotreball i sales de reunions per a ser
utilitzades per les empreses implantades al voltant, a més de
dotar de places d’aparcament a
la colònia. Aquest projecte es cofinançarà amb fons del Projecte
d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) per a la Reactivació del patrimoni industrial.
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RIPOLL OFICINES CENTRALS
Colònia Santa Maria · Ctra. C-17 km 91,5 · T 972 70 21 12
PUIGCERDÀ
Pla del Fort, 2 · T 972 88 16 11
OLOT
Pou del Glaç, 6 B · Edifici Simon · T 972 27 55 55
Plaça del Mig · Edifici Trincheria · T 972 26 17 50

L’ajuntament dels ajuntaments
La Diputació de Girona aporta recursos tècnics
i econòmics als municipis per al benestar de les
persones que viuen a les comarques gironines.
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