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Emprenedoria,
formació, proximitat,
imaginació i lideratge

ITRAM COMUNICACIÓ
Colònia Santa Maria
Ctra. C-17 km 91,5
17500 Ripoll
Tel. 972 70 21 12
Fax: 972 71 41 60
informatius@corisa.cat
C. Pou del Glaç, 2
17800 Olot
Tel. 972 27 55 55
Fax: 972 27 66 66
otv@olot.tv
Dipòsit legal: Gi 794-2017

Les nostres empreses estan mostrant
dia a dia la capacitat de ser emprenedores amb projectes que els han
posicionat en llocs de referència en
sectors. Diversos. En aquesta edició
de la revista Empres.cat els mostrem
en quin posicionament de lideratge
es troben moltes d’elles en l’àmbit
dels mercats internacionals.
En un segon aspecte també els presentem algunes que estableixen la
seva finalitat de proximitat i poder

acostar els serveis als ciutadans de
les nostres comarques millorant
l’atenció personalitzada amb innovació i imaginació.
El dinamisme del teixit econòmic de
casa nostra ha superat situacions complexes com la que malauradament ens
ha tocat viure arran de la Covid-19,
i on les nostres empreses han continuat avançant i de mostren que estan
preparades per ser competitives i amb
bones perspectives de futur.
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ENTITAT\\ ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

Ajuts Leader

L’Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura és una entitat sense afany
de lucre reconeguda pel Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació com a Grup
d’Acció Local per a aplicar el desenvolupament local participatiu
LEADER com a metodologia de
treball per fomentar el desenvolupament local de les zones rurals i
ajudar als agents del món rural a
millorar el potencial del seu territori en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural (PDR) de
Catalunya 2014 - 2020.
AJUTS LEADER
Un dels eixos de treball de l’Associació és la gestió del Programa d’ajuts
Leader per a fomentar el desenvolupament de les zones rurals: assessorem les empreses i emprenedors del
nostre territori en la tramitació dels
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ajuts Leader, destinats a la creació,
ampliació o millora d’empreses.
El 26 d’octubre es va obrir convocatòria que romandrà oberta fins al 30
de novembre de 2021, a través de la
qual es poden subvencionar inversions en obra civil, instal·lacions i equipaments de més de 12.000 € per a la
creació, ampliació o millora d’empreses que generin activitat econòmica i
ocupació.
Aquests ajuts van dirigits a autònoms, microempreses, pimes, cooperatives, i associacions i fundacions
sense ànim de lucre.
El Leader pot finançar entre un
22,5% i un 40% de la inversió elegible per als projectes productius en el
Ripollès, la Vall del Ges (exclòs Torelló), Orís i el Bisaura. La quantia dels
ajuts es determina d’acord amb uns
criteris de selecció dels projectes en
règim de concurrència competitiva.

ASSOCIACIÓ LEADER
RIPOLLÈS GES BISAURA
C. Joan Miró, 2-4 P.I. Els Pintors
17500 Ripoll
C. Enric Prat de la Riba
08570 Torelló
Tel.: 972 70 44 99 / 938 59 22 26
www.ripollesgesbisaura.org
@LeaderRGB

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL //ENTITAT

L’Hospital de Campdevànol utilitza una app
per millorar la coordinació i el temps de
resposta al tractament dels infarts
Hospital de Campdevànol

Professionals de l’Hospital Josep
Trueta, l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Josep
Trueta (IDIBGI) i la Universitat de
Girona (UdG), han desenvolupat
una app que té per objectiu millorar
la coordinació, el flux d’informació i
el temps de tractament dels pacients
Hospital de Campdevànol

Hospital de Campdevànol

que han patit un infart agut i que
són traslladats d’urgència a l’Hospital universitari de Girona Josep Trueta. L’Hospital de Campdevànol és
un dels centres que ja l’ha començat
a aplicar al servei d’Urgències.
El 15 de setembre es va iniciar una
fase d’aplicació de l’app amb pacients reals, que arriben inicialment als
hospitals comarcals, com és el cas del
de Campdevànol. Ara, quan aquests
centres hospitalaris reben un pacient
que genera una activació de Codi Infart pugen les seves dades a la nova
aplicació, incloses les imatges de

l’electrocardiograma. Això permet a
l’equip de cardiologia de l’Hospital
Trueta valorar a l’instant l’estat del
pacient a través d’un dispositiu mòbil
o tauleta, i per tant, poden orientar
als professionals de l’hospital on ha
arribat el pacient. L’aplicatiu també
incorpora un xat a través del qual
els facultatius dels diferents centres
poden intercanviar impressions i orientacions clíniques a temps real, o bé
fer suggeriments de tractament per a
cada cas concret.
En la prova també hi participa activament el SEM, que fa el trasllat
del pacient fins a l’Hospital Trueta.
L’app incorpora una geolocalització
que permet saber en tot moment en
quin punt del trasllat hospitalari es
troba el malalt, i dona eines als hemodinamistes del Trueta per millorar la gestió i l’ocupació de la sala
d’hemodinàmica, on els pacients seran sotmesos a una intervenció que

permeti restaurar el flux de l’artèria coronària afectada. Una vegada
el pacient ha estat atès a l’Hospital
Trueta se segueix bolcant tota la informació clínica a l’aplicació, de manera que els professionals dels hospitals comarcals que han atès els casos
en primera instància poden tenir seguiment de l’evolució dels pacients.
El codi infart s’activa cada any 486 vegades de mitjana a la Regió Sanitària
de Girona, amb un temps de tractament mitjà de 105 minuts entre l’electrocardiograma amb diagnòstic d’infart i l’obertura de l’artèria closa. Els
investigadors confien que l’app aportarà les millores que persegueixen.
HOSPITAL DE
CAMPDEVÀNOL
Ctra. de Gombrèn, 20
17530 Campdevànol
T 972 73 00 13
www.hospitaldecampdevanol.cat
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ENTITAT\\ SANT PAU DE SEGÚRIES

Fusió d’entorn i empresa
a Sant Pau de Segúries
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 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
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ELS BONS
RECORDS
VIUEN PER
SEMPRE

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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www.tornasol.com
93 414 54 48
tornasol@tornasol.com
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EMPRESES\\ TAMEC / SIC

Taga de Mecanitzats es consolida al
polígon industrial Llaudet
Seguint el seu procés de creixement,
l’empresa santjoanina TAGA DE
MECANITZATS S.L. s’ha ubicat
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 metallúrgiques 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%
12

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.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES //ENTITAT

Projecte per a la recuperació del patrimoni
cultural i industrial de la colònia Llaudet
El vicepresident de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Puigneró, i l’alcalde de Sant Joan de les Abadesses,
Ramon Roqué, van signar, a principis de setembre, dos convenis de
col·laboració per a la recuperació
del patrimoni cultural i industrial de
l’antiga Colònia Llaudet.
En la seva estada a la vila, Puigneró
va visitar l’espai on s’ubicarà el futur Museu i Centre d’Interpretació.
El projecte consistirà en la rehabilitació de l’antiga Fabrica de Hilados
y Colónia Industrial de Hilaturas
Llaudet S.A., i la creació d’un aparcament a cota zero ubicat a la coberta de l’edifici.
Ambdues obres són un disseny de
l’arquitecta Anna Verdaguer, que

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

preveuen la rehabilitació de la nau
principal, la planta baixa, el soterrani i un cobert annex. Una obra que
comptarà amb un espai de cotreball
per a emprenedors i creatius i una
sala de reunions.
El cost del projecte serà de 800.000
euros que venen finançats a través
de diverses línies de subvencions públiques i amb l’aportació de 200.000
euros que va fer INCASÒL a través
de la signatura d’un conveni. Està
previst que el projecte quedi enllestit
el 2022.
El vicepresident també va aprofitar
la visita a la Colònia Llaudet per
acostar-se a conèixer les empreses
que hi ha actualment al polígon.
Està previst que el projecte del futur
Museu i Centre d’Interpretació quedi enllestit el 2022. Les obres també
inclouen la construcció d’un aparcament a la coberta de l’edifici.
LES OBRES DEL POLÍGON
VAN AVANÇANT
Les obres han comptat amb un
pressupost d’1,7 milions d’eu- ros i

s’ha executat en 5 fases, des de l’any
2016. L’actuació s’ha fet gràcies a
la inversió principal d’INCASÒL
que hi ha invertit 816.414 euros
com a propietari majoritari de la
colònia. La resta del finançament
prové d’altres empreses inversores
participants. L’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses ha executat
les actuacions, que han consistit
a portar la instal·lació de xarxes
d’abastament i residuals des del nucli urbà i la urbanització dels vials
del polígon.
Les obres tenen com a objectiu
posar les parcel·les a disposició
dels inversors. Actualment el grup
Proterme i l’empresa dedicada a la
decoració Artesania Pirineu estan
ubicades a la Colònia Llaudet i ja
estan rebent més propostes d’inversos interessats en les parcel·les. El
passat mes de maig es va formalitzar compravenda de més de 1.000
metres quadrats de sòl i diferents
mòduls construïts de la parcel·la 3
a l’empresa Lersa Electricitat, per
un import de 92.764 euros.
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EMPRESA\\ FGC TURISME

FGC Turisme, un soci
estratègic del territori
Toni Anguera / FGC

Oriol Molas / FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té la ferma voluntat de ser
un soci estratègic del territori en la
promoció de les comarques i les destinacions de muntanya on s’ubiquen
les explotacions, com és el cas de la
comarca del Ripollès que es troba a
la zona oriental del Pirineu, amb les
estacions de Vall de Núria i Vallter.
Les estacions de muntanya d’FGC
són l’escenari perfecte per viure experiències durant tot l’any gràcies a
l’àmplia oferta de propostes per a
tots els públics.
LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL
D’FGC TURISME
En la línia de continuar avançant en
la transformació digital, FGC Turisme aposta perquè el procés de compra sigui cada vegada més còmode
per als visitants. Per aquest motiu,
aposta per l’automatització de les
operacions de compra a través del
14

projecte “Taquilla 0”, un nou model
de venda automatitzada de forfets i
bitllets a les estacions. També manté la targeta PiriNeu365, un suport

recarregable que permet comprar i
recarregar tots els productes que es
venen a les botigues online de les estacions d’FGC.

FGC TURISME //EMPRESA
Oriol Molas / FGC

ACTIVISTES PER LA
SOSTENIBILITAT I
EL MEDI AMBIENT
Les estacions de muntanya d’FGC
són equipaments turístics íntimament lligats a la sostenibilitat del
territori. Per aquest motiu aposten
per evitar la degradació del medi
natural i la pèrdua de biodiversitat
a través de l’Agenda d’Acció Climàtica 20-30. A més, FGC s’ha adherit
als compromisos d’Acció Climàtica
del Govern de la Generalitat i es
compromet a adoptar bones pràctiques en la gestió del control operacional de les estacions en termes
d’eficiència.
FGC també compta amb una llarga
experiència treballant amb Sistemes
de Gestió Ambiental (SGA) basats
en la Norma ISO 14001.

FGC TURISME

Tel.: 932 041 041
www.turismefgc.cat

APOSTA PER L’ESPORT
DE COMPETICIÓ I DE BASE
Una de les missions d’FGC és fomentar i impulsar l’activitat física i
la pràctica de l’esport de base i de
competició, per això participa en el
Programa Esport Blanc Escolar, que
té com a objectiu impulsar la iniciació i el coneixement dels esports
d’hivern en els infants de les comarques de muntanya de Catalunya.
VALL DE NÚRIA
A la comarca del Ripollès, a 2.000
metres d’altitud, i dins del terme
municipal de Queralbs, s’hi troba
l’estació de muntanya de Vall de
Núria. Un espai singular i sense
cotxes, envoltat de cims que freguen els 3.000 m, on només es pot
arribar amb l’emblemàtic Tren Cremallera i que enguany fa 90 anys.
Destaca per estar situada en una
vall única, amb la cota mínima a
1.964 m i la màxima a 2.252 m, on
es pot gaudir de l’espectacularitat
del paisatge, del conjunt del santuari i on fer tota mena d’activitats.
Vall de Núria comença la temporada amb diverses novetats, com:
· Aquesta temporada el bitllet del
Cremallera també inclou el bitllet
del Telefèric Coma del Clot, que
permetrà als visitants gaudir d’una

experiència completa amb vistes
privilegiades des del Pic de l’Àliga.
· S’ha instal·lat un nou ascensor per
accedir al Telefèric Coma del Clot,
fet que facilita l’accés a tothom a
aquesta zona de l’estació.
· Vall de Núria proposa dues exposicions aquesta temporada: ‘90 anys
d’història. El Cremallera de Núria’:
una mostra on descobrir el sistema
del tren Cremallera i les seves característiques així com el parc mòbil i el motor actual (es pot visitar a
l’estació de Ribes Vila). ‘Memòries
de neu’: una magnífica col·lecció
d’esquís de Jaume Gil Mayolas. Una
cronologia sobre l’evolució de l’esquí des dels seus inicis fins a l’actualitat, complementada amb elements
interactius i vincles de la història de
l’esquí amb Vall de Núria.
VALLTER
Vallter és l’estació de muntanya més
mediterrània dels Pirineus i se situa
al circ d’origen glacial de MorensUll de Ter, amb el seu cim a 2.535
metres d’altitud on, en dies clars,
s’arriba a veure la Costa Brava.
Una destinació turística acollidora
i familiar on gaudir de la neu durant tot l’hivern amb fàcil accés als
serveis necessaris a peu de pistes.
Un espai idoni per l’esquiador que
vol una jornada d’esquí, sigui en
dies laborables o en cap de setmana, ja que es troba a prop de ciutats
d’interior com Girona, Olot, Vic o
Ripoll.
L’estació de Vallter presenta les següents novetats per aquesta temporada:
· S’han instal·lat noves màquines
de venda al nucli de l’estació, concretament a la cota 2000 (àrea del
Xalet).
· També estrenarà una nova terrassa solàrium a la cafeteria al Pla de
Morens 2150.
· Per millorar la producció de neu a
les pistes, s’han instal·lat nous canons de neu.
15
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EMPRESA\\ LERSA

LERSA, l’energia
verda del Ripollès

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 si18

tuats 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
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.

LERSA
Carrer de Sant Pere, 6
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 00 94
Fax: 972 70 37 03
www.lersaenergia.com
lersa@lersaelectricitat.com

L’energia del Ripollès
Energia elèctrica
100% d’origen
renovable
Energia km 0,
produïda amb la
força del Riu Freser
Autoconsum
i
mobilitat elèctrica
Atenció
personalitzada
i de qualitat

Oficina d’atenció al client
ENERGIA
100%
RENOVABLE

C. Sant Pere, 6 - 17500 RIPOLL
Tel. 972 70 00 94 - 686 57 05 43
lersa@lersaenergia.com
www.lersaenergia.com

EMPRESA\\ PROINPLAS

Proinplas continua creixent
amb l’ampliació de les
seves instal·lacions
Proinplas, empresa ubicada a Campdevànol des de fa poc temps, ha ampliat les seves instal·lacions amb tres
noves naus al polígon de Rocafiguera de Ripoll.
L’empresa, que va néixer fa uns
anys amb la finalitat de subministrar a una sola empresa, a causa de
la seva voluntat de creixement ha
decidit d’ampliar les seves installacions, amb un projecte renovador
a Ripoll. Aquest estableix un impuls per a la societat, que pretén fer
créixer l’empresa.

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

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 espe20

cialitzat 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.

BARTRINA CONSULTORS //EMPRESA

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 més de 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.

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

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 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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Fe s e l teu cam í fi ns a Olot
on hi trob a rà s la o p ort uni t at

d e t e n i r l a c a s a d e l s t e u s s o mn is

Amb materials de tot tipus
i amb els millors preus del mercat
TOT AIXÒ ESTÀ

a les teves mans

Liquidació de materials
Finals de producció

Ctra. de la Canya, 159 ·Olot
972 27 33 29 ·972 26 19 38
Carlos (Gerent) 620 91 91 64
olot@elrosdelarajola.com
www.elrosdelarajola.ccom

EMPRESA\\ HOTEL CAMPRODON

Hotel Camprodon

Els seus orígens es remunten a principis del segle XX, quan es va crear
l’hotel per acollir a la burgesia barcelonina que ja des del XIX va escollir
Camprodon per estiuejar. Els propietaris originals van ser els membres
de la família Rigat, que l’any 1914
van decidir ampliar la seva fonda i
van inaugurar l’hotel dos anys més
tard. S’hi van allotjar personatges
importants de la política i la cultura
catalanes, des del president Francesc
Macià fins a l’escriptor Josep Maria
de Sagarra, el poeta Joan Margall
(que hi va anar pel seu viatge de
noces) i un net d’Isaac Albéniz, el
pintor Alfons Alzamora, entre molts
d’altres.
La direcció de l’Hotel, és a càrrec de
la família Costejà, que va assumir la
gestió el 1980, ha anat millorant les
seves instal·lacions buscant l’equilibri entre l’encant de l’establiment
amb els serveis de modernitat i confortabilitat que exigeixen els clients.
UN TRES ESTRELLES
AMB ENCANT
L’Hotel Camprodon compta amb
40 habitacions ben equipades, entre
les estàndard, superiors, júniors sui24

HOTEL SAYOLA,
UN NOU PROJECTE
La família Costejà ha recuperat des
de fa mesos el projecte de rehabilitar
l’establiment de la seva propietat,
l’Hotel Sayola, ubicat al centre de
Camprodon.
Un establiment emblemàtic de la
vila que preveu obrir pròximament
les portes.

HOTEL CAMPRODON

tes i familiars, algunes de les quals
amb terrassa sobre el jardí. L’Hotel
Camprodon disposa de servei de
restaurant amb cuina casolana tradicional a partir de productes de la
vall. L’hotel disposa de diferents salons que permeten oferir fins a 300
places per a diferents esdeveniments
socials. L’establiment també compta
amb un gran jardí amb piscina, que
està oberta durant els mesos d’estiu,
serveis de relaxació i estètica, aparcament, sala de reunions i celebracions, a més d’una terrassa amb vistes
a l’emblemàtic Pont Nou.

Plaça Dr. Robert, 3
17867 Camprodón
Tel. 97274 00 13
info@hotelcamprodon.com
www.hotelcamprodon.com

AJUNTAMENT DE CAMPRODON //ENTITAT

Emprèn tot l’any a Camprodon
Emprèn tot l’any a Camprodon és
un projecte que dona suport econòmic als autònoms i emprenedors que
s’instal·lin al municipi. Per tal de
fomentar l’esperit d’emprenedoria,
l’Ajuntament posa a disposició dels
ciutadans una nova eina eficaç per a
implantar noves activitats industrials, comercials i de serveis al municipi. Aquesta nova línia de subvencions per a emprenedors va adreçada a
tots els veïns i veïnes empadronats a
AJUNTAMENT DE
CAMPRODON
Pl. de la Vila, 1 · 17867 Camprodon
Tel. 972 740 005
registre@camprodon.cat
www.camprodon.cat

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 electrònica de l’Ajuntament de Campro-

don 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.

PUBLICITAT
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EMPRESA\\ COMFORSA

Comforsa continua implementant
el Pla Estratègic per seguir creixent
El Pla incorpora la primera fase d’obres del nou layout per Comforsa 4 per a una
distri ci
s eficient i ti it ada de la a in ria ai c
ill rar la r d ctivitat

ductius i la distribució d’espais a les
diferents plantes productives. Les inversions incorporades en aquest pla
més recentment reforçaran sobretot
el desenvolupament dels espais de
Comforsa 3 i Comforsa 4.

L’activitat econòmica de Comforsa segueix creixent a bon ritme i
l’empresa treballa amb la intenció
d’aconseguir plasmar aquesta recuperació econòmica, a través de la
implementació del seu pla estratègic,
en una major eficiència del procés

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
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La premsa de 4.000 tones
renovada, una de les actuacions
més importants del Pla Estratègic
d’Inversions realitzada aquest 2021

de producció. Com es va explicar
fa uns mesos, des del setembre de
2020 Comforsa ha vist increments
continuats de la demanda per part
dels clients i, conseqüentment, la
producció ha crescut fins al punt de
tenir 2 centres productius treballant
sense parar, 24 hores 7 dies la setmana.
La xifra de negocis acumulada des
de principi d’any fins a 30 de setembre ha estat de 52 M€, que representa un 12% més que la xifra
acumulada durant el mateix període
de 2019 i més del doble de la xifra
acumulada a setembre de 2020.
Aquesta dinàmica positiva per a
l’empresa ha permès a l’equip directiu de Comforsa, amb el director
general Reca Vidiella al capdavant,
implementar un Pla Estratègic per
tal d’optimitzar els processos pro-

rsa s est
millorant l’accés a
la planta i al moll de
c rrega i s instal laran
nous controls d’accés i
vigil ncia
A Comforsa 4 s’està executant la
primera fase de les obres pel nou
layout per a l’espai de cèl·lules de
mecanització. Amb aquesta primera
fase d’obra civil, s’aconseguirà una
distribució més eficient i optimitzada de la maquinària i, al mateix
temps, l’espai quedarà preparat per
a posteriors fases de l’obra que s’executaran amb l’objectiu de millorar la
productivitat de la mateixa planta.
Aquesta inversió s’ha originat per
l’augment de demanda per als productes que mecanitza la planta i
contempla preparar la planta per a
futures ampliacions de la capacitat
productiva.
A Comforsa 3 s’està construint una
rampa d’entrada més ampla des de
la carretera per tal que sigui més
accessible per als vehicles pesants

COMFORSA //EMPRESA

que subministren la matèria primera
a la planta i recullen els productes
acabats per a distribuir als clients;
a més de facilitar l’accés als treballadors de l’empresa. A més a més,
s’instal·laran nous controls d’accés i
vigilància i, finalment, es farà l’adequació i l’asfaltatge de l’accés al moll
de càrrega de la planta.

l
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També es continuen implementant
inversions diverses per a actualitzar
i optimitzar el parc de maquinària i
les instal·lacions de totes les plantes.
Aquestes noves inversions se sumen,
doncs, a les ja iniciades en matèria
de maquinària i instal·lacions, que
s’han dut a terme al llarg d’aquest
2021 i que algunes s’acabaran d’executar durant el 2022.
En són exemples:
· L’adquisició de 2 forns de revingut
per a Comforsa 3.
· L’adquisició d’un nou grup de premses d’extrusió per a Comforsa 3.
· Modificació del layout de la planta de Comforsa 3 que permetrà una

Reca Vidiella
Director General de COMFORSA

optimització i increment de la producció.
· Un nou forn de revingut per a
Comforsa 2.
· Una quarta cèl·lula de mecanitzat
totalment robotitzada per a Comforsa 4.
· L’adquisició de 2 robots nous per a
la línia de forja de Comforsa 7.
· L’adquisició de dos nous centres de
mecanitzat per al taller de matrius.
Encara que la competitivitat i la productivitat siguin pilars per a Com-

forsa, el Pla Estratègic de l’equip
directiu també contempla el compromís amb el territori com una
prioritat. Totes les decisions per a
optimitzar la producció a les plantes
han estat preses tenint en compte el
respecte pel medi ambient i la protecció de l’entorn natural del Ripollès per tal de cuidar al màxim el
benestar dels veïns de la comarca.
Uns bons exemples d’aquesta cura
són les inversions per instal·lar un
nou sistema de filtratge d’aigües residuals més eficient a Comforsa 3 o la
insonorització de tota la façana sud
de Comforsa 2.
En resum, Comforsa continua creixent com a empresa i ho fa amb la
vista posada tant a curt com a llarg
termini. El Pla Estratègic seguirà
implementant-se progressivament
en els pròxims anys perquè puguem
continuar situant, sense cap manera
de dubte, a Comforsa com una de
les empreses puntals en el món de la
forja arreu del món.
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Construïm il·lusions
Ediﬁci “La Pruna”
Av. Reis Catòlics, 33 | Olot

· Nova promoció de pisos
al centre
· Pisos de 2 i 3 habitacions
· Grans terrasses
· Acabats de qualitat
· Possibilitat de personalitzar
el teu habitatge

Residencial La Faja
Pla de Dalt | Olot

· Nova construcció de cases
adosades
· 4 habitacions i 2 banys
· Acabats de qualitat
· Possibilitat de personalitzar
el teu habitatge
· Zona assolellada, tranquil·la
i ben comunicada

Al vostre
servei

des de
1970

Passeig d’en Blay, 21
Olot

972 27 00 82
www.travesas.com
51

EMPRESA\\ GESTORIA MUNELL

La garantia d’un
servei diligent i eficaç
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.
per tal d’estar al costat de pimes,
micropimes, autònoms i persones.
• Servei integral: oferim un ampli
ventall de solucions empresarials
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.

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 professional multidisciplinari

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

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
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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
30

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

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 tot tipus de components per
a motors, en la fabricació d’eixos,
politges i altres tipus de peces d’injecció i foneria.
L’empresa va néixer l’any 1998 i
es va ubicar, llavors, a una nau al
polígon dels Pintors de Ripoll. Per
poder ampliar el seu espai de treball i així poder créixer en l’àmbit
laboral, l’any 2001 es va traslladar
fi ns a la nau on està instal·lada actualment, a Cal Gat, a Sant Joan
de les Abadesses.
Des d’aleshores, l’empresa ha invertit constantment en maquinària
per tenir un ampli ventall de possibilitats a l’hora de fer el mecanitzat
de les peces amb les quals treballa.
Disposa d’equips de verificació de
primeres marques, que asseguren
un òptim control de la qualitat
dels seus productes i serveis. Per a
qualsevol projecte de mecanització
32

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.

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 puguis
aconseguir 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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EMPRESA\\ SOLDATAL I SDT AIR

SOLDATAL: Innovació, millora,
qualitat i compromís
Soldatal inicia la seva activitat el 1998
com a empresa de serveis de manteniment industrial mecànic. Durant
aquests anys hem estat immersos en
un procés constant d’aprenentatge, inversió i creixement que ens ha permès
convertir-nos en una enginyeria capaç
d’afrontar qualsevol projecte de fabricació o industrialització amb garanties.
Els projectes que fem poden ser de diferents envergadures: des de la fabricació
de forns industrials per al tractament
de cargols del sector de l’automoció,
a la fabricació de subcomponents per
a la indústria de l’alimentació o la illuminació entre d’altres. Tots els projectes es duen a terme amb els recursos
tecnològics més avançats, juntament
amb un equip humà altament qualificat capaç d’executar de manera integral
i rigorosa qualsevol classe de demanda
dels nostres clients.

MISSIÓ
LSOLDATAL, es dedica al disseny i
producció de maquinària, productes i
serveis, amb la màxima qualitat, cercant constantment la millora contínua
dels nostres processos, productes i serveis amb la finalitat de solucionar i sa38

tisfer les necessitats dels nostres clients
i col·laboradors, en un marc de relació
professional, respectuós i just.
VISIÓ
SOLDATAL mitjançant la marca SDT
AIR volem ser un referent europeu en
la fabricació i comercialització de turbines i components de ventilació. Així
com ser referents mundials en la fabricació de forns industrials i maquinària, a través del desenvolupament de
màquines i productes més eficients i
respectuosos amb el medi ambient. En
aquest sentit, SOLDATAL ofereix als
seus clients: Compromís per continuar
amb el desenvolupament de productes
i maquinària que aportin nivells de satisfacció als nostres clients, a partir de
la innovació en el disseny, els processos
i materials, oferint un alt grau de qualitat dels productes i processos basant-se
en una millora contínua, a través d’un
equip humà, compromès i qualificat.

POLÍTICA DE QUALITAT
La direcció de SOLDATAL assegura
que s’identifiquen les necessitats i les
expectatives dels nostres clients, que
es converteixen en requisits i es compleixen íntegrament per aconseguir la
satisfacció del client, incloent-hi les disposicions legals i reglamentàries, superant així les expectatives creades.
L’abast del sistema de gestió correspon
al disseny i la producció de maquinària, productes i serveis.
Hi ha per part de la direcció, la decisió
ferma d’integrar la qualitat en l’estratègia de l’empresa i de disposar de les
tècniques i les eines necessàries per perseguir una millora contínua.
Intentem convèncer tots els que intervenen en “l’espiral del progrés de
qualitat” i tots quan componem SOLDATAL que un sistema de qualitat significa una utilització més eficient dels
recursos empresarials: equips, materials, informació, temps, etc., i per tant,

SOLDATAL I SDT AIR //EMPRESA

SOLDATAL 1
Polígon Molinou, 3
17530 Campdevànol (Girona)
T. 972 715 038
T. 972 730 663

SOLDATAL 2
Polígon Els Pintors
Rubens, 6-8
17500 Ripoll (Girona)
T. 972 715 038

SOLDATAL 3
Polígon Mas d’en Bosch, 3-4
17500 Ripoll (Girona)
T. 972 715 038

suposa costos més baixos i productivitat més elevada.
Entenem que el sistema de qualitat involucra tots els col·laboradors de l’empresa en qualsevol de les seves funcions. Per aquest motiu, es presta una
gran atenció a la sensibilització de tots
els integrants de l’organització.
Amb els empleats, SOLDATAL promourà, vigilarà i potenciarà un bon
ambient de treball i treballarà per mantenir-los compromesos amb l’organització i la seva política, fomentant la seva
formació i desenvolupament en el seu
potencial amb la finalitat d’aconseguir
els èxits professionals. Lluitarà pel compliment d’un pla que fomenti la igualtat
del tracte i les oportunitats en l’àmbit
laboral sense distinció de sexe o raça.
Amb els proveïdors col·laboradors i

agents, SOLDATAL oferirà i exigirà
lleialtat, professionalitat, confidencialitat i cooperació per desenvolupar conjuntament procediments que permetin
millorar els nostres costos de compra
i de gestió, confirmant que compleixin
sempre els nostres requisits de qualitat
i seguretat com a part important dels
nostres processos.
Es concretaran objectius que estiguin
alineats amb aquesta política i que a
més identificaran els requisits, els recursos i els cronogrames per la seva
consecució.
Aquesta política serà objecte de revisió
periòdica per la direcció per ajustar-se
a la realitat de cada moment i serà comunicada a tot el personal que compon
SOLDATAL, així com qualsevol altra
part que hi pugui estar interessada.

www.soldatal.com
comercial@soldatal.com

SDT AIR, la marca del
sector de la ventilació
STD AIR
Polígon Els Pintors
Rubens, 6-8
17530 Ripoll (Girona)
T. +34 972 753 700
www.sdtair.com
comercial@sdtair.com

SDT AIR és la marca a través de la
qual comercialitzem diferents productes i accessoris relacionats amb el sector de la ventilació.
QUI SOM
El principal objectiu de SDT AIR és
oferir als nostres clients les millors solucions en components de ventilació
amb un alt nivell d’eficiència i qualitat,
sigui mitjançant productes estàndard o
adaptats a les necessitats del client.
La nostra Oficina tècnica treballa conjuntament amb els nostres clients per
obtenir productes que satisfacin les
vostres necessitats.
UNA SOLUCIÓ PER A CADA UNA
DE LES SEVES NECESSITATS
A SDT AIR comptem amb un equip professional d’enginyers i tècnics per donar
la millor solució a qualsevol projecte.
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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
40

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
Carrer del Progrés, 83
17500 Ripoll
Tel.: 972 70 30 12
Fax: 972 70 21 31
www.elripolles.com/autocarsmir
info@autocarsmir.com

RIBAS ÁLVAREZ //EMPRESA

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.

dar en la redacció d’un pla de negoci davant d’una empresa de futura
creació.

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.

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.

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 aju-

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.
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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 tèc42

nics 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 permet en un
futur gaudir d’avantatges al cursar un
CF amb nosaltres.

Creiem fermament que per mantenir
l’avantatge competitiu del nostre teixit empresarial és clau la formació.
Una formació dinàmica, enfocada
als nous reptes d’un entorn digital i
globalitzat però a l’hora mantenint
un lligam estret amb el territori i la
tradició de les nostres empreses. Si
vosaltres compartiu la nostra visió estarem encantats d’oferir-vos el millor
servei possible.

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

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

CATALUNYA TELECOM //EMPRESA

Catalunya Telecom ha arribat
al Ripollès, informa’t!
* Si treballes des de casa no te la
pots jugar.
Informa’t i gaudeix de la millor
connectivitat amb fibra òptica i
telefonia mòbil i fi xa.

CATALUNYA TELECOM
Carrer Pare Francesc Colí, 3
17500 Ripoll
Tel.: 621 282 633
www.catalunyatelecom.cat
info@catalunyatelecom.cat

* La fibra òptica és el futur però
també és el present.
Informeu-vos i gaudiu de la millor
connectivitat amb fibra òptica i
telefonia mòbil i fi xa.
* Consulteu els nostres serveis de
fibra òptica i telefonia mòbil i fi xa a
la nostra web.
PUBLICITAT
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EMPRESA\\ 9MOBLE

9Moble, com
sempre al vostre costat
A 9Moble trobareu mobiliari, complements, descans i decoració per a
tots. Compta amb un vast catàleg
de productes, que destaquen per la
seva varietat d’estils. No pot faltar
el seu assessorament personalitzat
en el tracte per triar els mobles més
adequats a les necessitats que requereixi el client. El personal, preparat
i format, és l’assessor de confiança
per aconseguir triar un mobiliari
perfecte i que s’adigui a l’estil, espai
i pressupost de cada casa.
Cal destacar, dins l’àmplia gamma de
productes de la casa, una característica
que els és comuna: la qualitat i funcionalitat en el disseny, sense ignorar la bellesa en els productes, tant pel que fa a
espais interiors com a espais exteriors.

9MOBLE
C/ Josep Puig Cadafalch, 26-28
Tel. 872 21 18 43
17500 Ripoll
www.9moble.cat
info@9moble.cat

A la botiga de 9Moble, ubicada
a l’entrada sud de Ripoll, s’hi pot
veure tota mena de mobles: des de
dormitoris de matrimoni –entre originals, clàssics, moderns–, adaptats
a totes les necessitats, a dormitoris
per a joves i mainada, de mil i una
formes i colors per al seu gaudi.
Hi ha tant lliteres com d’altres disposicions, pensades per optimitzar els
espais reduïts i adequar-se al pressupost de cada client. També dormitoris infantils, bressols per a nadons i
convertibles per als més menuts.
També vestim totes les altres estances de la casa. Amb menjadors
confortables, bonics i funcionals,
i complements clau com poden ser
els sofàs, amb diverses possibilitats:
tant els sofàs destinats al repòs i relax; com els que inclouen la funció

de massatge; i de dues, tres o més
places. També vestim i bastim els racons de la casa amb mobles ideats,
confegits i pensats per omplir aquell
espai, i us donem un cop de mà per
fer regals originals, per donar forma a la llar dels vostres somnis. A
banda dels mobles i complements
de cada temporada, també us podeu
beneficiar dels productes i mobiliaris diversos del nostre Outlet.

VISITEU EL NOSTRE WEB: www.9moble.cat
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MATRIX //EMPRESA

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
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.
Els motlles d’injecció són productes
d’alt valor afegit que requereixen una
enginyeria pròpia i un parc de maquinària de transformació del 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.
APLICACIONS PREMIADES
INTERNACIONALMENT
La col·laboració amb l’empresa
catalana FizziCaps ha estat reco-

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

neguda per la seva innovació. S’ha
desenvolupat un tap reciclable que
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.
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
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EMPRESA\\ TALLER SEGADELL

Taller Segadell continua creixent i
ampliant les seves instal·lacions

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 millenni, 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 installacions, 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 més–, a més
de la construcció d’estructures metàl·liques.
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soldadura, reparació de pales excavadores,
construccions metàl·liques, treballs amb
acer inoxidable, fabricació de maquinària
per a la indústria ceràmica, i molt més.

TALLER SEGADELL
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 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
per làser 3500 o doll d’aigua, plegadores
hidràulica i elèctrica, cisalla hidràulica,
equips de soldadura...
L’empresa proporciona servei integral de
serralleria (inclosa la fabricació de baranes,
escales, etc.), reparacions de maquinària, fabricació de peces tallades amb doll d’aigua,

Polígon Industrial Casanova
de Baix, 14
17500 Ripoll
Tel.: 972 71 43 14
Fax: 972 71 43 09
www.tallersegadell.com
info@tallersegadell.com

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

el Ripollès

a la Cerdanya

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
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