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Les empreses del
territori, una garantia
de futur
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Davant la situació actual, les empreses del nostre territori continuen empenyent l’economia amb producció i
serveis. En aquesta publicació d’Empresa.Cat us mostrem les iniciatives
i activitat de les empreses, emprenedores i solidàries, de les comarques
del Ripollès i la Garrotxa que treballen en la línia d’oferir el benestar
de les persones i el progrés del país
amb la innovació en els processos
productius i l’aplicació noves vies de

negoci i, ara, sistemes innovadors i
de respecte al medi ambient, sense
oblidar la formació. Aquests són
els paràmetres en els quals s’està
avançant de manera positiva. També, amb el mateix criteri, des de les
administracions s’està treballant per
assolir una economia competitiva,
respectuosa amb l’entorn i en poder
aconseguir l’equilibri territorial arreu de Catalunya, on el Ripollès i la
Garrotxa en són un model a seguir.
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EMPRESA\\ FGC TURISME

FGC Turisme
Una aposta pel territori

Oriol Molas / FGC

Toni Anguera / FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s’ocupa, mitjançant la seva
divisió de Turisme, de la gestió i
l’explotació d’estacions de muntanya distribuïdes pel Pirineu de Catalunya, des de la seva regió oriental,
amb destinacions com La Molina,
Vall de Núria i Vallter 2000; fins
al Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça
i l’Alt Urgell, amb Espot, Port Ainé
i Boí Taüll. A més, col·labora en la
promoció de les estacions de muntanya de Tavascan i de la Mancomunitat d’Esquí Nòrdic de Catalunya,
així com del domini conjunt La Molina + Masella.
Paral·lelament, la divisió turística
d’FGC gestiona trens i transports
turístics arreu de la geografia de Catalunya: el Cremallera i els Funiculars de Montserrat, que condueixen
fins a la muntanya de Montserrat; el
Cremallera de Núria, mitjà per accedir a un indret únic; el Tren dels
4

Llacs, que uneix l’estació de LleidaPirineus amb la Pobla de Segur; el
Tren del Ciment, a l’Alt Llobregat,
que cobreix la ruta que històricament unia la fàbrica de ciment
Asland a Castellar de n’Hug amb

Guardiola de Berguedà, i el Funicular de Gelida. A més, des de l’any
2019, FGC ha incorporat al seu portafoli d’actius turístics la gestió del
Parc Astronòmic del Montsec, a la
població d’Àger (La Noguera).

FGC TURISME //EMPRESA
Oriol Molas / FGC

APOSTA CLARA PEL TERRITORI I
LA DESESTACIONALITZACIÓ
Un dels objectius principals d’FGC
consisteix a dinamitzar el turisme i
la pràctica de l’esport a espais emblemàtics de Catalunya i, d’aquesta
manera, poder treballar per l’equilibri territorial. També es vol generar
negoci, tant a l’hivern com a l’estiu,
amb una clara dinàmica de desestacionalització.

FGC són un element més en la lluita
decidida i ferma de Ferrocarrils contra el canvi climàtic i la millora de
la qualitat de l’aire. En aquest sentit, la sostenibilitat és un dels quatre
eixos estratègics de l’Agenda 10/30
d’FGC, on la lluita contra el canvi
climàtic i la millora de la qualitat de
l’aire esdevenen objectius transversals de tota la seva activitat i reptes
de cara a l’any 2030.

LA SOSTENIBILITAT I LA LLUITA
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
FGC es posiciona com a agent tractor del canvi del model energètic a
Catalunya vers una energia verda i
reforça els aspectes de salut vinculats a la pràctica del lleure de muntanya. Les estacions gestionades per

DESCANS I BENESTAR
A la comarca del Ripollès, gaudireu
de descans i benestar als 19 pobles
que esquitxen el territori en un idíllic entorn rural. Us hi esperen més
de 200 allotjaments de caràcter familiar, alguns dels quals disposen
de magnífics espais wellness i SPA i
magnifiques cases de turisme rural
en un entorn natural excepcional.

FGC TURISME

Tel.: 932 041 041
www.turismefgc.cat

ACTIVITATS D’HIVERN
El Ripollès, com a regió Pirinenca,
també és una gran destinació per al
turisme de neu. Hi destaquen les estacions d’esquí de La Molina, Vall
de Núria i Vallter 2000.
La Molina, primera de tot l’estat espanyol i una de les més punteres en
l’actualitat, es caracteritza pel seu
esperit esportiu i modern, i des de
fa 75 anys apropa la pràctica de l’es-

port a tota la comarca però també
a la resta de Catalunya. A més, dins
l’oferta lúdica per al públic no esquiador, l’estació ofereix la possibilitat
de gaudir de moltes altres activitats:
excursions en màquina trepitjaneu,
raquetes de neu, segway sobre neu o
circuits de múixing, aquells trineus
tirats per gossos que protagonitzen
grans aventures de pel·lícula.
L’estació d’esquí de la Vall de Núria
està envoltada per grans cims i és
l’origen de multitud de fonts i torrents. Emplaçada en un marc natural màgic tot l’any, a l’hivern l’indret
aconsegueix mostrar-se en el seu
màxim esplendor i gaudir d’aquest
entorn fent senderisme amb raquetes
de neu, circuits d’orientació, esquí,
snowboard i fins i tot, busseig sota
el gel del gran llac que presideix la
vall, es converteix en una autèntica
aventura. Vall de Núria és una estació d’esquí familiar i acollidora, a
135 quilòmetres de Barcelona, que
compta amb tots els serveis necessaris per oferir el màxim confort a
l’alta muntanya. Es troba situada a
2.000 metres d’altitud.
Vallter 2000, situada al circ d’origen glacial de Morens-Ull de Ter i a
2.000 metres d’altitud sobre la vall
del riu Ter, és acollidora i familiar. Inaugurada la temporada 1974-75 com
a centre d’activitats d’esquí i muntanya. Amb una cota màxima de 2.535
metres i una mínima de 1.959 metres,
compta amb un total de 18.735 quilòmetres esquiables, repartits en 13
pistes d’esquí alpí. Des de l’estiu de
2016 és dins del Parc Natural de les
capçaleres del Ter i del Freser.
Els usuaris hi poden fer tota mena
d’activitats esportives a la neu, com
esquí alpí, snowboard, freeride, activitats de muntanya, també sortides
amb raquetes o sortides amb esquí
de muntanya, i activitats lúdiques
on els més menuts podran jugar o
iniciar-se a l’esquí en el Mini club
l’Esquirol o gaudir dels descensos en
trineu al Parc Lúdic.
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ENTITAT\\ ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

El projecte ENFOCC impulsa la transició
energètica i el desenvolupament sostenible
Des de l’Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura, a banda de les ajudes econòmiques conegudes com els ajuts Leader pensats per dinamitzar l’economia del territori, fomentant la realització d’inversions
que generin activitat econòmica, també
treballem en la divulgació de diferents
projectes de cooperació, entre ells el projecte ENFOCC. Aquest projecte té dos
grans eixos de treball: Transició energètica i Gestió Forestal.
La fita principal de l’ENFOCC és la de
fomentar la transició energètica, impulsar el desenvolupament sostenible i vetllar pel benestar del medi ambient, tot
plegat enfocat en territori rural.
En aquest sentit, des de l’associació es treballa en la creació d’una guia sobre comunitats energètiques (CE) adreçada al món
local per tal de servir-los com un manual
d’instruccions que els assessori en el foment i l’impuls de CE en els seus municipis, posant l’accent en el ciutadà com a
peça clau de l’autoconsum compartit.
El principal objectiu de les CE no és altre
que el d’apoderar la ciutadania a fi que
sigui aquesta qui gestioni tan l’ús com la
gestió que se’n fa de l’energia, així com
la promoció d’una energia neta i renovable 100%.
En aquesta mateixa línia, s’està treballant
amb els diferents ajuntaments del territori
per tal d’implantar un ambiciós projecte
que enxarxi el territori amb equipaments
de mobilitat sostenible tals com la installació de punts de càrrega per a vehicles
elèctrics, així com l’adquisició d’aquest
tipus de vehicle per part dels ens municipals que a la vegada poden posar-los a
disposició de la ciutadania per via de diferents sistemes, com per exemple perme6

tent que sigui el ciutadà/na qui els reservi
per mitjà d’una aplicació en horaris en
què no estiguin a disposició dels treballadors i treballadores municipals.

que també contribueix a la prevenció
d’incendis, regula el cicle de l’aigua, la
qualitat del sòl i potencia la biodiversitat
del medi natural.

Una altra línia de treball és la d’assessorament directe a les empreses del territori
a través de diagnosis energètiques gràcies a l’eina ENEGEST que ens permet
controlar els consums d’aquestes a fi de
poder realitzar propostes que en millorin
llur eficiència energètica.

Un altre punt important del projecte que
desenvolupa l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura és el conegut com a Projecte Clima. Aquest projecte consisteix
en compensar l’estalvi produït de tones
equivalents emeses de diòxid de carboni per part d’aquelles empreses o autònoms/es que de forma voluntària hagin
instal·lat una caldera de biomassa ja sigui una de nova o una que substitueixi
una d’antiga que no utilitzés la biomassa
com a combustible.

En el camp de la protecció de boscos i
pastures, estem treballant coordinadament amb el grup d’acció local de Cévennes (França) amb l’objectiu de fomentar
la silvopastura i de revertir la ramaderia
intensiva per l’extensiva, ja que la ramaderia extensiva aprofita més eficientment
els recursos del territori amb un ús responsable i sostenible d’aquest, emprant
races autòctones i per tant adequades per
al propi medi.
D’aquest tipus de pastura no només se’n
generen productes de major qualitat, sinó
que també contribueix a la correcta configuració paisatgística de l’entorn, ajuda
a mantenir els boscos en condicions pel

ASSOCIACIÓ LEADER
RIPOLLÈS GES BISAURA
C. Joan Miró, 2-4 P.I. Els Pintors
Ripoll
C. Enric Prat de la Riba / Torelló
Tel.: 972 70 44 99 / 938 59 22 26
www.ripollesgesbisaura.org / @LeaderRGB
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EMPRESA\\ COMERCIAL PIRENE

Comercial Pirene, atenció
professionalitzada i de
proximitat
Comercial Pirene és una empresa fundada l’any 1984 dedicada a les installacions elèctriques de baixa tensió en
instal·lacions industrials i domèstiques,
així com a la venda d’electrodomèstics
i a la seva reparació, que ha nascut,
crescut i s’ha consolidat al Ripollès. La
seva principal missió ha estat oferir als

COMERCIAL PIRENE
Pl. Josep Anselm Clavé, 2
17860 St. Joan de les Abadesses
Tel.: 972 72 09 35
C. Vinyes, 8
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 40 72
Av. Xile, 5
17800 Olot
Tel.: 972 26 36 63
www.cpirene.com
pirene@cpirene.com
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seus clients la possibilitat d’incorporar
les instal·lacions més innovadores i eficaces, dotant-les dels avenços tècnics i
estètics que requereixen un mercat en
contínua evolució.
En aquesta línia tecnològica, Comercial
Pirene és capdavantera en el control de
climatitzacions i automatitzacions d’edificis municipals, residències, indústries
o habitatges, aportant grans avenços i
beneficis en eficiència energètica i seguretat, amb el sistema basat en PLC industrial, amb la plataforma Somachine.

Aconseguint un gran control del clima
i visualitzant ‘online’ les temperatures i
esdeveniments, creant gràfics, generant
alarmes via correu electrònic o SMS,
controls d’accessos, portes d’emergència, o qualsevol aplicació imaginable
amb control total des de la xarxa o des
del mòbil.
Comercial Pirene es dedica també a la
venda i reparació d’electrodomèstics,
amb el servei integral de posada en marxa i garantia, així com a l’assessorament
personalitzat requerit per cadascun dels
seus clients.
Amb una clara voluntat de servei, l’empresa ha procurat sempre cobrir totes les
necessitats dels clients, oferint tots els serveis que són necessaris per a la tranquillitat de la postvenda, tant en instal·lacions
elèctriques com en serveis de reparació,
disposant de tallers propis de reparació
de tot tipus d’electrodomèstics, aire condicionat, televisió i electrònica.

#Compralocal
1. Fas que més diners es quedin a
l’economia local
2. Fomentes la singularitat del retail
3. afavoreixes la creació de llocs de
treball locals
4. fomentes la sostenibilitat
5. fas comunitat
6. t’assegures que els impostos
reverteixin en el teu entorn
7. afavoreixes empresaris i emprenedors
locals; veïns teus
8. fas que el teu entorn sigui interessant
per veïns i visitants

9
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BARTRINA CONSULTORS //EMPRESA

Bartrina Consultors
BARTRINA ASSESSORS
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 enguany compleix 25 anys.
La gestió i la consultoria a la petita i mitjana empresa en totes les
seves vessants, com l’àrea laboral,
la fiscal-comptable o la pròpia 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.

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, doncs la proximitat és la seva principal raó
de ser. Per aquest motiu, als seus
despatxos hi trobaran professionals col·legiats de totes les àrees
de la consultoria, coneixedors de
primera mà de l’escenari on treballen i les característiques del
seu mercat.

C/ Mn Cinto Verdaguer, 29B
baixos
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 01 88
Fax: 972 70 29 02
www.bartrinacarbo.com

Cal recordar que Bartrina Consultors ha volgut mantenir-se,
des de sempre, a l’avantguarda
de les novetats tecnològiques, tot
erigint-se com un despatx pioner
en l’ús de les més modernes plataformes de gestió. L’objectiu és
clar: cercar la màxima eficiència
per al client.
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Més de 140 anys al servei dels nostres clients

FOOD
Transports Tresserras, S.A.

PHARMA
DELEGACIONS

C/ Indústria, 1
CP 17813 · La Vall de Bianya
GIRONA
Tel. +34 972 260 090
Fax: +34 972 269 715

CIM LA SELVA

www.t-tresserras.com

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

2

AIR & SEA

Ctra. N-156 km 1.6 (Aeroport de Girona) · CP 17185 · Vilobí d’Onyar · Tel. +34 972 467 061

CIM VALLÈS

C/ D-E, Nau 8, Sector C · CP 08130 · Santa Perpètua de la Mogoda · Tel. +34 935 443 270

TRESSERRAS MADRID

Ctra. Alcalá-Daganzo km 3.45 · Pol. Ind. La Peña E, 4 bxs · CP 28806 · Alcalá de Henares · Tel. +34 918 883 937
RUTER FRÍO · C/ Betancor Brito, 55 · Parcel·la 8 · Pol. Ind. El Goro · CP 35219 · TELDE · Tel.: +34 928 471 304
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EMPRESA\\ GESTORIA MUNELL

La garantia d’un
s r dl n
fica

La Gestoria Administrativa Munell va néixer fa més 90 anys, el
1928, amb Pere Munell i Sabatés
al capdavant. Després de gairebé
tres dècades oferint els seus serveis
a Ripoll i al Ripollès, el seu fill Pere
Munell i Isidro es va incorporar a
la gestoria el 1957. Després de dècades i més dècades de treball constant, el projecte que una vegada va
ser a les beceroles s’ha consolidat
i ha crescut, tot guanyant-se pel
camí la confiança dels seus clients
gràcies a un tracte de confiança,
proper, amable, amb un tarannà
familiar que no deixa de banda la
professionalitat.
L’EXPERIÈNCIA ÉS UN GRAU
Noranta anys d’experiència, dedicació i professionalitat han consoli16

dat la Gestoria Administrativa Munell en diversos despatxos repartits
en el que ara són quatre grans
departaments: Assessoria Fiscal i
Hisenda, Assessoria Laboral, Departament de Vehicles i Trànsit
i Departament d’Assegurances.
Aquestes quatre seccions tenen al
darrere tot un equip altament qualificat, però sobretot humà; que
té cura de formar-se regularment
amb cursos d’actualització de les
disposicions oficials que poden variar els seus àmbits d’actuació. És
d’aquesta manera que l’equip de
Gestoria Munell és perfectament
capaç de respondre a qualsevol necessitat que puguin tenir els seus
clients, sempre mantenint aquest
tracte professional i alhora personal que els caracteritza.

GESTORIA MUNELL
C. Mossèn Cinto Verdaguer, 2
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 02 30
Fax: 972 70 13 58
www.elripolles.com/munell
munell@elripolles.com
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www.tornasol.com
93 414 54 48
tornasol@tornasol.com
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EMPRESA\\ MATRIX

La precisió i l’alta productivitat reforcen
l’avantatge competitiu 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
L’objectiu de les dues línies de negoci és la fabricació de màquines-eina
úniques, és a dir, la fabricació de
cada motlle d’injecció o matriu és
sempre sota comanda i es dissenya
a mida per a cada client i projecte.
Els motlles d’injecció son productes
d’alt valor afegit que requereixen
d’una enginyeria pròpia i un parc
de maquinària de transformació del
metall modern i de gran precisió de
procedència japonesa i alemanya.
Actualment, l’oferta global de competidors en el sector del packaging ha
crescut vertiginosament al mateix ritme que l’accés de les persones a l’economia del lliure mercat. 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.
EN L’ACTUALITAT, EL SECTOR
MÈDIC ÉS ESTRATÈGIC
La pressió sobre el sistema de salut i farmacèutic ha augmentat la
demanda dels grans productors de

20

La tecnologia de Matrix presentada a la fira K de Düsseldorf en col·laboració amb Milacron

subministrament mèdic. Per això,
en els darrers anys, Matrix ha ampliat la cartera de clients del sector
mèdic i farmacèutic. Els requisits de
qualitat dels productes emmotllats
(consumibles d’anàlisi, cànules, dosificadors, aparells quirúrgics...) són
elevats i pocs són els fabricants de
motlles a Europa que puguin assolir
aquests estàndards.
APLICACIONS PREMIADES
A NIVELL MUNDIAL
Les col·laboracions amb companyies farmacèutiques, com la britànica
GlaxoSmithKline-GSK, han estat
àmpliament reconegudes a escala
global. N’és un exemple el embalatge de la popular pomada Voltaren:
un sofisticat tap aplicador del qual
Matrix n’és el fabricant dels motlles.
Els premis WorldStar, els Oscar de
la indústria de l’embalatge, han reconegut aquest innovador aplicador.

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

Comforsa sempre al
costat del territori
La pandèmia ha afectat a tot el món, també a Comforsa i al conjunt de la
comarca del Ripollès, però des de l’empresa s’ha continuat apostant pel territori

Després d’haver aconseguit redreçar el rumb econòmic i financer de
l’empresa a finals del 2019, la pandèmia ha suposat un nou repte per
a Comforsa.

COMFORSA
Camí de la Creu, 1
7530 Campdevànol
Tel.: 972 71 21 71
Fax: 972 71 21 66
Ctra. N-260, km 120
17530 Campdevànol
Tel.: 972 73 00 00
Fax: 972 71 20 21
Crta. N-260, km 117,5
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 00 69
Fax: 972 71 50 74
www.comforsa.com
comforb@comforsa.com

Durant l’època més crítica de la
pandèmia, als mesos d’abril i maig,
la facturació va caure un 82% i un
60% respectivament, però tot i així
a Comforsa es va decidir no aplicar
cap ERTO. Aquest fet hagués provocat una afectació encara més gran a
l’economia de la comarca i, en canvi,
l’empresa va decidir apostar per tota
la força humana amb la que compta
Comforsa avui en dia per plantejar i
dur a terme tot un pla de renovació.
LA TRANSFORMACIÓ
DE COMFORSA
Aprofitant el descens en la producció en els mesos de confi-
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nament més dur, l’empresa va
plantejar aquest pla que ja s’està
aplicant per actualitzar les installacions i una maquinària obsoleta i ineficient que requeria d’una
modernització. El 5 d’agost, tot i
les dificultats provocades per la
pandèmia, la Generalitat va donar llum verda a una ampliació de
capital de 10 milions d’euros orientats a aquesta renovació de maquinària per poder mirar al futur
amb optimisme, ser més eficients i
guanyar tant en qualitat com també en productivitat.
Més enllà de l’actualització de determinada maquinària, aquestes me-

COMFORSA //EMPRESA

sures van enfocades a la seguretat
dels treballadors i al medi ambient.
Comforsa és una empresa històrica
de la comarca que s’identifica amb
el territori i vol ser molt curosa amb
tot l’entorn per l’impacte directe que
té al Ripollès.
ES CONTRACTEN 35 PERSONES
ENTRE SETEMBRE I OCTUBRE
Malgrat el sotrac de la pandèmia,
en els primers mesos posteriors a
l’estiu, Comforsa ha aconseguit incorporar nous clients que suposen
un increment a totes les plantes, a
més d’ampliar la confiança d’altres
clients ja existents en els nostres
productes. Així, aquest trimestre la
facturació ha anat en augment i el
creixement ha fet possible ampliar la
plantilla. Entre els mesos de setembre i octubre, Comforsa ha contractat a 35 persones majoritàriament
del Ripollès i Osona amb l’objectiu
de poder absorbir tota la nova demanda generada.

Reca Vidiella
Director General de COMFORSA

El Director General de Comforsa
Reca Vidiella comenta que «amb
aquest creixement de la producció, s’albira un final d’any menys
negatiu del que es preveia a meitats d’any en ple pic de la pandèmia i confinament; les previsions
apunten a situar-nos en els mesos

de novembre i desembre al mateix
nivell que l’any anterior».
Malgrat l’any es tancarà amb pèrdues generades per la COVID,
com a la majoria de les empreses
de tot el món, tot l’equip de Comforsa està treballant perquè l’impacte sigui el menor possible.
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EMPRESA\\ LERSA

LERSA, tracte proper i
respectuós amb el medi ambient
Després de més de cent anys d’experiència en el sector elèctric, l’empresa LERSA continua amb la mateixa
filosofia amb la que es va iniciar en
el sector: oferir un tracte proper als
seus clients i respectuós amb el medi
ambient. Des de la seva fundació el
1919 fins l’actualitat, LERSA no ha
deixat d’abastir electricitat a la comarca del Ripollès amb una manera
de fer que combina proximitat, qualitat i esperit de superació constant
del seu accionariat.
La capacitat d’adaptar-se als canvis
del sector, cada vegada més complex i competitiu, amb una aposta
constant per a la innovació, fa que
LERSA es converteixi en un referent
empresarial a la comarca.
Des dels seus inicis, la voluntat
d’emprar energies naturals per aconseguir-ne electricitat va ser una
constant en la filosofia empresarial.
A dia d’avui, LERSA produeix l’electricitat que comercialitza a partir
dels seus aprofitaments hidràulics situats al riu Freser. L’energia comercialitzada per LERSA és d’origen
100% renovable, certificada amb
el Segell de Garantia d’Origen que
atorga la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, organisme públic encarregat d’acreditar
l’obtenció d’energia verda.
Cada dia més, tots plegats estem
prenent més consciència de la importància de cuidar l’entorn natural. Preservar la natura i no malbaratar els recursos naturals ha estat
el tarannà general des dels inicis de
LERSA. I així continua amb la seva
aposta per aconseguir un futur sostenible, i així cal fer-ho, tant a nivell
global con local. Una petita mostra
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LERSA
Carrer de Sant Pere, 6
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 00 94
Fax: 972 70 37 03
www.lersaenergia.com
lersa@lersaelectricitat.com

és la constant inversió en mobilitat
elèctrica, promoció d’instal·lacions
per a l’autoconsum i la generació
d’energia neta.
Ja al 2012, LERSA va instal·lar el
primer carregador per a vehicles
elèctrics al Ripollès, situat a la plaça de l’Ajuntament de Ripoll i, des
d’aleshores, tot i els innombrables
impediments, segueix invertint per
incrementar el tramat de punts de
càrrega per a vehicles elèctrics per
facilitar la mobilitat elèctrica per
tota la comarca, tant per als ripollesos i per als seus visitants.
LERSA posa al servei dels seus clients tot el coneixement energètic i,
especialment, en energies renovables
per assessorar en la instal·lació i gestió tant de punts de càrrega, com de
plaques fotovoltaiques, fent possible
que qualsevol consumidor pugui
contribuir de manera activa en el
futur sostenible i ecològic de la comarca.
Parlar d’energia
neta al Ripollès
és parlar, des de
fa més de cent
anys, del grup
LERSA.

EMPRESA\\ RIBAS ÀLVAREZ

Ribas Àlvarez, la tranquil·litat
d’un assessorament acurat
RIBAS ÀLVAREZ
Pou del Glaç, 20
17800 Olot
Tel.: 972 27 64 01
Fax: 972 27 13 47
infolot@ribasalvarez.cat
Sant Joan, 9
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 01 01
acoma@ribasalvarez.cat
www.ribasalvarez.cat

L’assessoria Ribas Àlvarez permet
respirar amb tranquil·litat els clients dels delicats assumptes de l’assessorament i la gestoria en qüestions empresarials. La consultoria
empresarial i els serveis professionals són la seva distinció, i qualsevol servei que demani una empresa
pot ser adequadament resolt pels
professionals qualificats que formen part de Ribas Àlvarez.
La seva múltiple ubicació a diverses
localitats importants de les comarques de Girona li permet ser present al territori per reforçar amb
el seu assessorament les empreses
d’arreu.
Amb la consultoria acurada que
ofereixen i un tracte proper i professional alhora, Ribas Àlvarez pot resoldre qualsevol qüestió, com l’anàlisi dels comptes al detall, la gestió
de pressupostos, marges comercials
que permeten millorar la rendibilitat de l’empresa o bé ajudar en la
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redacció d’un pla de negoci davant
d’una empresa de futura creació.
També aborden, lògicament, tots
els aspectes possibles de l’assessorament empresarial: les declaracions
a les administracions, un assessorament fiscal acurat per a empreses i
societats, i el compliment amb les
obligacions tributàries.
Ribas Àlvarez també és curosa amb
les tasques relacionades amb l’àmbit laboral i els riscos: la formalització de contractes, els expedients
de crisi i d’extinció de contractes
o la prevenció de riscos són punts
clau a tractar pels empresaris, i Ribas Àlvarez ofereix una solució eficaç i acurada, adaptada a cada cas.
Els permisos d’obres, les llicències
d’obertura, legalitzacions, plusvàlues... són també un dels molts àmbits en què Ribas Àlvarez ofereix
un servei de proximitat, de qualitat
i, sobretot, acurat.

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 enriqui-

dora. 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 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. 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 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 per-

met 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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Quin és el preu de la teva seguretat?
Pere Munell Casadesús
Agent d’assegurances
exclusiu de Allianz
C010940602546W

e-mail: munell.casadesus@allianzmed.es
www.agenteallianz.com/munell_casadesus
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C/ Verdaguer, 2
17500 Ripoll
Tel. 972 70 12 19
Fax: 972 70 13 58
Mòbil: 660 54 98 31
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SERIETAT | TRACTE PERSONALITZAT
CONFIANÇA | FORMACIÓ CONTÍNUA
Professionals des de 1930
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EMPRESA\\ LÍMPID

Límpid: experiència,
qualitat, compromís
l’ozó no és res més que oxigen enriquit.
En l’àmbit pràctic, aquesta combinació ofereix uns resultats espectaculars
a l’hora de la neteja. L’ozó serveix per
eliminar tot tipus de bacteris i fongs i
millorar la qualitat de vida de les persones que tenen al·lèrgia o asma.

Límpid és una empresa especialitzada
en serveis de neteja i bugaderia. L’estalvi d’aigua és un dels principals reptes
d’aquesta empresa, que fa una aposta decidida pel desenvolupament sostenible.

LÍMPID
P.I. de Rocafiguera
Passeig Ragull, 10
17500 Ripoll
Tel: 972 71 43 69 / 659 43 44 80
www.limpidserveis.com
limpid@limpidserveis.com

Aquesta conscienciació i la seva vocació
de millora constant l’ha portat a apostar
per innovacions tecnològiques que permeten estalviar energia i recursos, estalvis que ofereixen un millor resultat.
NETEJA DE GRAFITS
Límpid també ofereix el servei de neteja
de grafits, per eliminar completament
aquelles pintades que molesten o embruteixen determinades parets o en tot
tipus de superfícies.
QUALITAT I COMPROMÍS
Aquests adjectius són el segell de distinció de Límpid, tal com ho demostra
la voluntat constant de millora i el fet
d’haver obtingut la certificació legal de
Classificació de Contractista i registre
de Contractes.
L’OZÓ PER NETEJAR
Sense renunciar a la millora i a la renovació, Límpid continua oferint els seus
serveis de sempre amb la seva eficiència.
L’ús de l’ozó s’ha mostrat molt útil en
diferents propostes. En l’àmbit químic,
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BUGADERIA
Límpid ofereix serveis de bugaderia a
gran escala i també en l’àmbit particular. A la seva cartera de clients hi destaquen grans empreses de restauració,
residències, hotels... que confien en la
seva professionalitat per tenir impecable el seu material tèxtil.
TINTORERIA
Límpid soluciona sense problemes
aquella taca que sembla impossible, fins
i tot amb el teixit més delicat. I és que
Límpid disposa de la millor maquinària, tant en l’àmbit de bugaderia com
el de tintoreria, i ofereix resultats immillorables. Una bona prova és que els
clients repeteixen després de veure els
resultats amb els seus teixits més delicats i especials.
DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES
L’oferta de productes de Límpid és variada i abasta una gran quantitat de
camps. Distribueixen a tot tipus d’establiments d’hostaleria i restauració, així
com productes per a indústries càrnies.
Garanteixen una neteja i desinfecció
integrals i completes amb una àmplia
gamma de productes de qualitat. Per
arrodonir-ho, Límpid compta amb el
suport d’una gran empresa com Micela, afegint valor i garantia de qualitat a
la seva tasca.

2
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HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL //ENTITAT

El centenari que pot esperar
Fundació Hospital de Campdevànol

L’Hospital de Campdevànol va fer
cent anys el passat mes d’octubre.
Un segle d’història que ha portat a
convertir aquest equipament, fruit
de la voluntat d’un poble, en la referència sanitària de tota una comarca. L’aniversari va passar desapercebut: no hi va haver cap celebració
ni acte especial per recordar-ho. I és
que estem en un moment on les celebracions i alegries han quedat aparcades per tal de fer front tots junts a
la crisi sanitària més important amb
la qual hem hagut de batallar.
Fundació Hospital de Campdevànol

S’acaba el 2020 i no hem pogut celebrar com teníem previst el centenari
de l’Hospital de Campdevànol. A
banda de l’acte institucional previst
pel passat octubre, la comissió organitzadora del centenari que es va
crear el 2019 havia preparat un cicle
de conferències amb diversos temes
d’interès per la població (on només
vam tenir temps de fer-ne una), una
cursa del Centenari, un llibre sobre
els 100 anys d’història del centre o
una exposició, entre moltes altres
coses, amb un clar objectiu: obrir
l’hospital a tota la població i consolidar la seva integració a tota la
comarca del Ripollès. El reconeixement, però, sí que ens va arribar
el mes de setembre amb la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, que es va atorgar a l’Hospital
de Campdevànol, per la seva trajectòria, en un acte humil i reduït.

El cert és que l’any que ens havia de
servir per fer un gran reconeixement a
tothom que ha fet possible que l’Hospital hagi arribat als cent anys de vida,
ens ha posat a davant el repte més dur
de la nostra història: una pandèmia
que està causant estralls a escala mundial. Com dèiem, la lluita contra la
COVID-19 ens ha fet aparcar a tots
les celebracions de qualsevol mena,
però també és cert que alhora ens ha
permès evidenciar, més que mai, la
importància de tenir un equipament
com l’Hospital de Campdevànol al
Ripollès. Ha estat aquest equipament,
juntament amb l’Atenció Primària de
tota la comarca, els que han parat el
cop de la pandèmia al Ripollès, on els
professionals que en formen part s’han
entregat dia rere dia, i nit rere nit, per
estar al costat de la població de la comarca, en un dels moments més durs
que ens ha tocat viure de les darreres
dècades. Mai els podrem agrair prou
la seva entrega i professionalitat.

La lluita continua, però amb esperança. Amb la confiança que la situació millori i que, per tant, la situació ens ho permeti, estudiarem
fer alguns dels actes que teníem previstos per commemorar el centenari
de l’Hospital l’any que ve, el 2021,
sobretot els que havien de ser un reconeixement als professionals que hi
treballen o hi han treballat, perquè
són els que precisament han ajudat a
fer història i que ara han demostrat
estar a l’altura de la greu situació
que estem vivint.
Mentrestant: poseu-vos la mascareta, mantingueu la distància de seguretat, renteu-vos sovint les mans i
ventileu els espais tancats.
HOSPITAL DE
CAMPDEVÀNOL
Ctra. de Gombrèn, 20
17530 Campdevànol
T 972 73 00 13
www.hospitaldecampdevanol.cat
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A pocs dies d’acabar aquest 2020, on la incertesa ha estat la nostra constant diària, ens
sentim satisfets per haver estat capaços de treballar tots els dies de l’any gràcies als
nostres Clients, Proveïdors, Treballadors, Comitès d’Empresa i Equip Directiu.
A les portes del 2021 comencem un any amb noves il·lusions, nous projectes, nous
objectius, capacitats de producció renovades i l’empenta, dedicació i esforç que
caracteritzen els nostres treballadors de Fibran i d’Edible Casings.
Seguim endavant amb un compromís clar, deﬁnit i determinat amb la prevenció, salut i
seguretat de tots els nostres clients, treballadors i les seves famílies.

Fibran

FIBRAN SA
Pol. Ind. Cal Gat, 29
17860 Sant Joan de les
Abadesses

2

Fibran

Fibran

MIDDLE EAST

TURKEY

FIBRAN MIDDLE EAST
Deri ve endusti
serbest bolgesi
34957 TUZLA

FIBRAN TURKEY
Aydınlı Sb, 10. Sk.,
34956 TUZLA

Edicas

EDIBLE CASINGS SL
C/ Santiago Rusiñol i
Prats, 16 - 21
17500 Ripoll

MECANITZATS TER //EMPRESA

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 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 mecanitza-

ció es troben a la disposició del client: els seus tècnics elaboraran un
pressupost segons les possibilitats,
fet a mida.
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, Me-

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

catrònica 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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PROINPLAS //EMPRESA

Proinplas amplia 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

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

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.
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EMPRESA\\ NEIDA

Neida, compromís i innovació
en el camp de la neteja
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.

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
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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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

ENTITAT\\ AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Les obres de la Colònia Llaudet
s’acabaran a finals d’any
Un nou polígon per a la projecció empresarial del Ripollès
Judit Lechón

Un dels projectes més importants
que es realitzen a la comarca del Ripollès per a l’instal·lació d’empreses
és la zona de la Colònia Llaudet, a
sant Joan de les Abadesses.
Les obres d’urbanització del sector
de la Colònia Llaudet s’acabaran
a finals d’aquest 2020, després de
cinc anys. És una aposta de l’ajun40

tament de Sant Joan de les Abadesses per diversificar l’economia
del poble, ja que l’equip de govern
pensa que, a banda del turisme,
s’ha de donar impuls a la indústria. Ja s’hi han instal·lat algunes
empreses i les obres ja encaren la
recta final. Els treballs els realitza l’empresa Josep Vilanova S.A.

En aquests moments s’està fent tot
el frontal de la carretera, acabant
una rotonda que ha suposat molta
feina perquè hi passen serveis molt
importants com el gas en alta. També s’estan acabant els vials que donen accés a totes les indústries i s’ha
consolidat la distribució de serveis a
tot el polígon.
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A la zona s’hi han invertit més
de 3,5 milions d’euros. La crisi
de la COVID-19 ha alentit el fet
que algunes empreses arribin al
polígon, però n’hi ha d’interessades. «A part de dues empreses
que ja estan perfectament implantades, tenim altres parcelles que ja les ha comprat algun
altre empresari, i dues empreses
més de la comarca estan a punt
de comprar un immoble i mirant
una parcel·la», ha explicat l’alcalde Ramon Roqué.
A la Colònia Llaudet s’ha reaprofitat un espai industrial en desús i
l’ajuntament santjoaní vol que la
zona estigui enllestida com més
aviat millor perquè no afecti l’entorn natural i faci goig. La previsió és que durant els anys 2021 i
2022 s’hi implantin més empreses
i es creïn llocs de treball.

Judit Lechón
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EMPRESES\\ TAMEC / SIC

Taga de Mecanitzats es trasllada a una
nova nau del 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%
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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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