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1. El diagnòstic
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Demografia
Evolució de la població del Ripollès 1900 - 2020
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Font: Agència de Desenvolupament del Ripollès a partir de dades del Departament de Salut de la Generalitat
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Estructura d’edats al Ripollès.
De 85 anys i més
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys
De 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys
De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys

Homes

Dones

Font: Agència de Desenvolupament del Ripollès a partir de les dades d’IDESCAT i XIFRA
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Creixement PIB comarcal per sectors en relació a les taxes de variació interanual
2019
2,70%

2,30%

1,80%

2,10%

Catalunya
-0,30%

-0,30%

-2,90%

-3,10%

Ripollès

-2,60%

-6,10%
Primari

Indústria

Contrucció

Serveis

Total

Font: Anuari Econòmic Comarcal BBVA
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Estudi sectorial del PIB al Ripollès
Producte Interior Brut. Ripollès, 2019.
(en milions d'euros)
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8,6

175,9

41,5

360,1

586,1

Font: Idescat
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Evolució de l’atur al Ripollès
Evolució de l'atur registrat. Ripollès.
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Font: Idescat
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Impacte Covid-19 en l’ocupació a la
comarca

53

Construcció

0

201

Comerç a lèngròs i al detall

23

353

Altres activitats

9

1142

Hostaleria

89

935

Indústria manufacturera

153
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Persones treballadores afectades (Gen-Des 2020)
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Font: Agència de Desenvolupament del Ripollès a partir de dades del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
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S’han identificat 20 mancances fonamentals

#1
Flagrant mancança de
personal qualificat en oficis
(llauners, electricistes,
fusters, paletes, soldadors,
serrallers) i a la indústria
(tècnics de manteniment
elèctric i mecànic, operaris
de planta, injecció de
plàstic matricers, torners,
fresadors).

#6
La comarca disposa de
prou sòl per construir però
hi ha una dificultat per
implicar promotors
(inversors) en la
construcció i rehabilitació
d’habitatge. Alhora, cal
prendre algunes mesures
de gestió urbanística i
definició ciutadana de
projectes urbans

#2

Cal un dispositiu comarcal
ben travat per a
l’orientació professional,
que permeti conèixer
l’oferta formativa del
Ripollès, la seva vinculació
al teixit productiu, que
faciliti la requalificació
professional i que no
depengui de la
disponibilitat dels i de les
docents

#7
Hi ha una demanda de
formació en
professionalització i
digitalització per a les
persones que gestionen
comerços al Ripollès, per
assegurar el relleu
generacional i el futur del
teixit comercial de
proximitat

#3

Més enllà del talent local
que cal requalificar, és
clau vetllar perquè el
talent jove que marxa a
formar-se o a treballar
pugui seguir gaudint
d’oportunitats generades
a la comarca. Igualment,
cal captar professionals
de nivell mig i alt de fora
de la comarca per al teixit
productiu comarcal

#8
Cal innovar en la
distribució comercial dels
productes locals del
Ripollès, els que es
comercialitzen i els que es
produeixen aquí (sector
agroalimentari)

#4
El sector d’atenció a la
dependència
(sociosanitari) es debat, al
Ripollès i arreu, entre la
necessitat d’incorporar
personal qualificat
(increment de la demanda
per l’envelliment) i la
dificultat per formar
persones en el Treball de
Cures

#9
Cal crear més visió
conjunta entre el sector
del Ripollès com a
<<destinació turística>>,
cal més coordinació i
col·laboració entre agents
privats i pública-privada
per desestacionalitzar (al
llarg de l’any i durant la
setmana), coordinar
iniciatives, comunicar-se

#5
Davant la manca
d’habitatge de lloguer, cal
activar un programa
comarcal dirigit als
propietaris de pisos sense
ús per facilitar-los la
rehabilitació i el pas al
mercat de lloguer a preus
accessibles, per a un
període predeterminat

#10
Per construir la destinació
turística que desitgem cal
apostar per una temàtica
específica i diferenciar-se –
en la mesura del possiblede l’oferta d’altres territoris
i també calen campanyes
de comunicació per fixar el
Ripollès com a destinació
en l’imaginari col·lectiu

10

#11

#12

#13

#14
La cadena de valor del

#15

sector agroalimentari
necessita del suport de
l’escorxador i també
incrementar el seu valor
social i ambiental: ESS,
energia renovable,
economia circular,
finançament ètic, eficiència
energètica, salari i
contractació justa, inserció
de col·lectius amb
discapacitat, igualtat de
gènere

La manca d’alineament
institucional, de
coordinació i de
col·laboració públicoprivada exigeix una
instància que monitoritzi els
avenços del Pla de
Reactivació (retiment de
comptes) i que plantegi
nous projectes i sinergies
per al territori

#18

#19

#20

Les entitats públiques o
amb vocació de servei
públic presents al Ripollès
generen un impacte positiu
amb la seva tasca
ordinària i els projectes
que porten a terme, però
no es comunica prou i, per
tant, no es coneix. Cal més
i millor comunicació

A la comarca hi ha espais
en desús (usos obsolets),
especialment d’antigues
colònies, a les que els cal
un projecte que pot
suposar un esperó per al
conjunt de territori comarcal
en termes de generació de
noves activitats
econòmiques i oportunitats.
Cal posar-los en valor

El Ripollès és una comarca
amb una identitat difusa,
amb visions escassament
compartides i amb realitats
territorials diverses. Tot
plegat, dificulta el treball
conjunt i sorgeixen
iniciatives d’escàs
recorregut i dificulta fixar
un horitzó comú

El Ripollès ha apostat per
les energies renovables
(per exemple, la biomassa),
però ara cal avançar en
el camp de l’energia
fotovoltaica. Igualment, cal
preparar el territori per
evitar l’arribada de grans
instal·lacions fotovoltaiques
sense consens

Des de l’Oficina de
Transició Energètica es
continuarà treballant en
diferents projectes, però el
cas de l’eficiència
energètica és dels que té
major recorregut a la
comarca, i és estratègic
pels estalvis que genera i
pel seu impacte econòmic
(empreses de manteniment,
entre altres)

La marca <<Producte del
Ripollès>> està
consolidada, però ha
d’arribar a més productors
de la comarca i ha de
travar més aliances amb el
comerç de la comarca.
Calen campanyes de
comunicació amb caràcter
regular, per encaixar els
comportaments alimentaris
del futur

#16

#17

La sistematització massiva
de dades (Big Data) al
Ripollès derivades d’àmbits
de gestió com el turisme, el
comerç, les estadístiques
oficials o la mobilitat, entre
altres, i la seva disponibilitat
en obert, tant pot servir per
a la planificació
estratègica del territori com
per a l’endegament de nous
negocis

Els col·lectius socialment
més vulnerables corren el
risc de cronificar-se, sense
sortir de la situació de
dependència. És
responsabilitat de tots els
agents de la comarca
implicar-se en la seva
inclusió social i laboral

...i com els donem resposta?
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2. Implicació dels agents de la
comarca
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Endegament de 12
Taules Sectorials

Aprofundiment,
concreció orientada
a la definició de
projecte

Elaboració de la versió
definitiva per a la seva
execució

Contrast, concreció i
priorització de
continguts
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PASSOS

Amb inici a novembre de 2020
i final a setembre de 2021

Nombre de Taules: 12
Nombre de persones
participants: 245

Nombre d’entrevistes: 34
Nombre de persones
entrevistades: 58

Taules Multisectorials: 2
Persones participants: 52
13

3. El propòsit
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Evolució de la població del Ripollès 1900 - 2020

Evolució del pes de població del Ripollès
respecte el total de Catalunya 1981 -2020

35.000
29504

30.000

30.119

30.920

0,60%
30.261

29.596
26.524

29.500
25.000

27.894
26.180

27.610

0,50%

0,50%
0,45%

27.525

0,41%
25.786

25.073

0,40%

0,35%
0,32%

20.000
0,30%

15.000

10.000

0,20%

5.000
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2030: tornem als 30.000 habitants!
Tot i que en els darrers anys mostra una tendència
positiva

0,00%
1981

1991

2001

2011

Ara som el 0,32% de la població
catalana!
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Objectius de desenvolupament
sostenible de NNUU

Next Generation de la Unió
Europea

...i com ho farem?
16

MANCANCES

PROJECTES

2030
HORITZÓ 2030
!

17

posem la mirada al futur
plantegem un objectiu col·lectiu
assolible
acordem un pla de treball compartit per
arribar-hi

Horitzó 2030
Recuperem els 30.000
habitants
Tenim 30 projectes

Ripollès 30!
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Transició Energètica

Ripollès 30!

Projecte 29
Projecte 27
Projecte 16
Projecte 7

Projecte 20

Projecte 6

Projecte 3

Projecte 19

... vertebra projectes en:

Projecte 24

Projecte 17

Projecte 2

Projecte 26

Projecte 4

Projecte 5

Projecte 21

Oportunitats
d’ocupació

Projecte 1

Projecte 14

Projecte 25

Projecte 9

Projecte 18

Projecte 28

Projecte 8

Projecte 12

Projecte 10

Projecte 13

Projecte 23

Projecte 15

Projecte 11

Projecte 22

Projecte 30

Transició
digital
19

Cal dotar-nos d’un ideal compartit, d’un projecte de futur comú:
recuperar els 30.000 habitants!
Sortir de l’ostracisme, transmetre ambició a través d’una idea –
força.

Transició Energètica
Projecte 29
Projecte 27
Projecte 16
Projecte 7

Projecte 20

Projecte 6

Projecte 3

Projecte 19

Projecte 24

Establir una geometria variable en base als lideratges
locals per a cada un dels 30 projectes

Projecte 17

Projecte 2

Projecte 26

Projecte 4

Projecte 5

Projecte 21

Oportunitats
d’ocupació

Projecte 1

Projecte 14

Projecte 25

Projecte 9

Projecte 18

Projecte 28

Projecte 8

Projecte 12

Projecte 10

Projecte 13

Projecte 23

Projecte 15

Projecte 11

Projecte 22

Projecte 30

Transició
digital
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Condicions d’èxit per al propòsit...

1

Lideratge per part d’un actor local

2

Alineament intern i extern

3

Col·laboració pública i privada

4

Marca que creï identitat

5

Projectes a curt, mig i llarg termini
21

4. Els projectes

22

S’ha proposat 8 àmbits de treball per estructurar els projectes del Ripollès
30!

ÀMBIT 1. El talent arrela al Ripollès

ÀMBIT 5. Transició energètica al Ripollès

ÀMBIT 2. Viure al Ripollès

ÀMBIT 6. Ripollès, futur agroalimentari

ÀMBIT 3. Comerç XXI

ÀMBIT 7. Intel·ligent, inclusiu i impacte

ÀMBIT 4. El Ripollès, destinació turística

ÀMBIT 8. Transversalitat
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S’ha proposat 30 projectes per donar resposta a les mancances
Projecte 1.1. Redefinir l’ensenyament dels oficis
Projecte 1.2. Orientació professional al Ripollès

ÀMBIT 1. El talent arrela al Ripollès

Projecte 1.3. Gestió avançada del talent
Projecte 1.4. Xarxa de creativitat del Ripollès
Projecte 1.5. Formació capacitadora de nivell bàsic
Projecte 1.6. Nou Cicle Formatiu de Grau Mig en Tècnic/a Auxiliar d’Infermeria
Projecte 2.1. Rehabilitació i lloguer d’habitatge buit

ÀMBIT 2. Viure al Ripollès

Projecte 2.2. Adaptació del planejament i gestió urbana participada
Projecte 2.3. Recerca activa de promotors del sòl
Projecte 2.4. Desplegament de les telecomunicacions al Ripollès

ÀMBIT 3. Comerç XXI

Projecte 3.1. Formació en digitalització i professionalització de la gestió per als propietaris de comerços
Projecte 3.2. Normalitzar l’ús de les plataformes de comerç en línia a la comarca
Projecte 4.1. Espai <<Taula del Turisme>> presencial entre els actors privats i els tècnics locals de turisme
Projecte 4.2. Endegar una plataforma en línia com a punt de trobada i interacció permanent

ÀMBIT 4. El Ripollès, destinació turística

Projecte 4.3. Crear el projecte específic entorn la bicicleta al Ripollès
Projecte 4.4. Campanyes de comunicació i promoció regulars per atraure visitants, d’acord amb el
sector
Projecte 4.5. Gestió local del valor dels espais naturals del Ripollès
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S’ha proposat 30 projectes per donar resposta a les mancances
Projecte 5.1. Desplegament de les energies renovables

ÀMBIT 5. Transició energètica al Ripollès

Projecte 5.2. Desplegament del vehicle elèctric al territori
Projecte 5.3. Consolidar l’estalvi a través de l’eficiència energètica
Projecte 6.1. Eixamplar i consolidar la marca <<Producte del Ripollès>>

ÀMBIT 6. Ripollès, futur agroalimentari

Projecte 6.2. Campanyes de comunicació en mitjans i xarxes socials
Projecte 6.3. Escorxador amb projecte, servei públic
Projecte 6.4. Assegurar el relleu generacional al sector agroalimentari
Projecte 7.1. Ripollès, territori intel·ligent

ÀMBIT 7. Intel·ligent, inclusiu i impacte

Projecte 7.2. Ripollès, territori inclusiu
Projecte 7.3. Comuniquem l’impacte conjuntament
Projecte 7.4. Espais obsolets, palanques de futur

ÀMBIT 8. Transversalitat

Projecte 8.1. Grup Impulsor del Pla de Reactivació
Projecte 8.2. El relat de la comarca del Ripollès
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Curt Termini
2021 - 2022

Mig Termini
2024 - 2025

Llarg Termini
2028 - 2029

1.1. Oficis

1.3. Talent

1.4. Xarxa creativa

1.2. Orientació professional

1.6. Cures

6.1. Producte Ripollès

1.5. Formació bàsica

2.2. Planejament

6.4. Valor agroalimentari

2.1. Habitatge lloguer

3.3. Comerç en línia

7.2. Territori inclusiu

2.3. Promoció de sòl

4.4. Atracció visitants

8.1. El relat del Ripollès

3.1. Formació comerç

4.5. Valor local

4.1. Taula de turisme

5.1. Renovables

4.2. Trobada en línia

5.2. Vehicle elèctric

4.3. Bicicleta

5.3. Eficiència energètica

7.1. Territori intel·ligent

6.2. Comunicació productes agro

8.1. Grup Impulsor

Projecte 6.3.
7.3. Impacte
7.4. Espais obsolets
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Com concretem els projectes? A tall d’exemple, projecte de l’àmbit 1.
Àmbit: El talent arrela al Ripollès
Nom del projecte

Projecte 1.1.

Actor responsable del projecte

Objectius de Desenvolupament Sostenible
UIER

Redefinir l'ensenyament dels oficis

Actors col·laboradors en el projecte


Ripollès Desenvolupament

Justificació



Fundació Eduard Soler

El Ripollès compta amb una base productiva força diversificada, que no té parió amb la resta de



IES Abat Oliva



Consell Comarcal

proximitat i connexions amb l'àrea metropolitana de Barcelona i pel fet de mantenir una entorn



Fundació MAP

natural i de muntanya que és atractiu pels seus mateixos valors: presència de massa forestal, àrees



Consorci de Serveis Socials

Destinataris del projecte

comarques de Catalunya, atès que tots els sectors d'activitat econòmica hi són representats. En les
darreres dècades, el Ripollès ha consolidat una potent oferta turística que s'explica per la seva

de muntanya, baixa densitat de població. Alhora, també s'hi ha consolidat diferents iniciatives que
atrauen turisme, com les pistes d'esquí o el resort de Vall de Núria. Igualment, el Ripollès compta
amb un teixit industrial potent, de llarga tradició i amb una vitalitat que no és freqüent en àrees de

Aconseguir, per part de la UIER i en col·laboració amb altres agents privats i públics de la
industrial que compten, actualment, amb major demanda.

2.

potencialment, podrien ocupar aquests llocs de treball actualment no coberts, fet que amenaça la
3.

de les formacions, 2. col·laborar en els processos de realització de pràctiques i 3. assegurar la



Evolució del nombre de recursos econòmics captats per al finançament del projecte.

inserció laboral de les persones que hagin superat la formació amb èxit.



Resultats de les enquestes de satisfacció amb el projecte per part de les empreses i dels

Iniciar, abans de la fi de 2021, l'oferta de formació en Mecànica de manteniment, Fusteria,

perfils professionals en determinats àmbits (turisme, treball de cures), però existeix un ampli

d'altres entitats de la comarca (públiques i privades) per assegurar la matrícula i assegurar,

consens que cal anar més enllà per assegurar la diversitat i el futur del teixit productiu local.

també, el suport i la tutorització adequada perquè els alumnes superin la formació amb èxit.
4.

5.

Període d’execució
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Aconseguir el finançament necessari per part d'altres projectes vinculats al foment de

Portar a terme les gestions necessàries per assegurar l'acreditació oficial de les formacions i
oferir, en la mesura del possible, Certificats de Professionalitat.

Assegurar la inserció laboral de professionals amb un nivell de qualificació professional mitjà,
canvi professional.

participants en les formacions.

l'ocupació per finançar les pràctiques a les empreses.

Proporcionar a les empreses del teixit productiu local, especialment de l'àmbit industrial i de la

de diferents edats i trajectòries professionals, que estiguin en procés de recerca de feina o de

Indicadors d’impacte
Evolució del ràtio entre alumnes matriculats / alumnes que superen la formació amb èxit.

Mecànica d'automoció i Injecció de plàstic per part de la UIER, comptant amb la col·laboració

2.

de Catalunya i de la Diputació de Girona. Aportacions dels ajuntaments de la comarca.



Comptar amb un pool d'empreses col·laboradores que ajudin a: 1. definir continguts curriculars

banda, des de la comarca que ja s'ha fet un esforç per dotar-se dels recursos necessaris per formar

construcció, el personal qualificat en la mesura de les seves necessitats.

XX € / anualitat

Pressupost

comarca, les instal·lacions adequades per poder oferir les formacions qualificadores en l'àmbit

amenaçat perquè els llocs de treball que ofereixen no troben resposta per part de les persones que,

1.

Persones amb necessitats d'inserció laboral o en procés de canvi professional

Programes de l'àmbit de la inserció laboral i l'orientació professional per part del Servei d'Ocupació

1.

construcció o el dels serveis a l'empresa, actualment en clara expansió.

Objectiu del projecte



Fonts de finançament

igual com el comerç de proximitat, fortament connectat amb el flux turístic i el sector de la

continuïtat de, per exemple, determinades activitats industrials o de la mateixa construcció. D'altra

Teixit productiu del Ripollès

Accions

muntanya. Finalment, el sector agroalimentari també és un sector tradicional i està ben establert,

Ara bé, tal com expressen alguns d'aquests sectors productius, senten que el seu futur està



6.

Revisar semestralment els objectius del projecte, els resultats obtinguts per a la seva avaluació
i decidir, conjuntament amb els actors col·laboradors de la comarca, les noves orientacions
estratègiques per al projecte.

Antecedents
La comarca compta amb diverses entitats que han anat creant la seva oferta en qualificació
professional, en Certificats de Professionalitat i en Cicles Formatius: UIER, Fundació Eduard Soler,

Projectes del <<Pla Ripollès 30!>> amb els que té més relació
2.1.Rehabilitació i lloguer d'habitatge buit

Aula d'Hostaleria de Ripollès Desenvolupament, IES Abat Oliva. D'altra banda, les necessitat s
empresarials, traduïdes en demandes de perfils professionals concrets, també estan clarament

5.1. Desplegament de les energies renovables

identificades. També s'és conscient que hi ha una dificultat de percepció: sovint no es coneix prou el
teixit productiu local, es té una imatge esbiaixada de sectors com la indústria o la construcció que

Destinataris del projecte
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Com concretem els projectes? A tall d’exemple, projecte de l’àmbit 2.
Àmbit: Viure al Ripollès
Nom del projecte

Projecte 2.1.

Actor responsable del projecte

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Posar en marxa l’Oficina Comarcal d’Habitatge



Consell Comarcal

1.3. Gestió avançada del talent



Consorci de Benestar Social del Ripollès

7.2. Ripollès, territori inclusiu



Oficina de Transició Energètica del Ripollès

Actors col·laboradors en el projecte

Justificació


Un dels grans problemes estructurals del Ripollès és la manca d'habitatge, assenyaladament en el
mercat de lloguer, fet que impedeix l'arribada i l'aterratge de població forana i que la població

Ajuntaments de la comarca

Accions

autòctona pugui emancipar-se de les seves famílies i començar el seu projecte de vida. L'habitatge
és concebut com un dret fonamental, però en la pràctica no està garantit. És una problemàtica

1.

Acordar la creació i la posada en marxa de l'Agència Comarcal de l'Habitatge, comptant amb els
recursos humans i econòmics que estiguin a l'abast, i amb la col·laboració dels municipis de la

global, però des de les administracions locals del Ripollès és possible intervenir-hi i, fins a cert punt,

ser un òrgan del Consell Comarcal orientat a tasca, amb una encomana de gestió ben definida,

propietaris d'habitatges no troben l'incentiu per fer-ho. Per tant, es coneix que hi ha habitatges buits
1.

Fonts de finançament
Pendent de definir

Evolució del nombre d'habitatges que s'han posat al mercat per incentius a la rehabilitació



Evolució del nombre d'habitatges que s'han posat al mercat en règim de propietat cooperativa

que potser no serà exhaustiva, ha de permetre activar polítiques de disciplina urbanística a

2.

Posar en marxa, en la mesura que les disponibilitats de recursos econòmics ho permetin,

un habitatge a la comarca. La gestió del talent local també es fa més difícil si no hi ha un mercat de

polítiques dirigides als propietaris privats d'habitatges en situació de desús o d'infraús en les

lloguer que faciliti l'aterratge de professional joves i les seves famílies. Ara bé, en l'àmbit del Ripollès,

que se'ls faciliti la rehabilitació de l'habitatge a través d'una subvenció. Un cop l'habitatge està

des del nivell municipal s'han posat en pràctica diferents iniciatives de foment de l'habitatge que

rehabilitat, es posa al mercat de lloguer per un període determinat a un preu de mercat

han de ser recollides i portades a la resta de municipis de la comarca, com a pas imprescindible per

accessible sota la tutela i la garantia de l'administració local. Un cop passat el període de lloguer,

propiciar un canvi i superar la situació de llars sense persones i persones sense llar.

la propietat pot recuperar l'ús de l'habitatge en millors condicions
3.

Indicadors d’impacte



de lloguer dels habitatges buits

Període d’execució
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Transposar a la comarca les polítiques de foment de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en
properes convocatòries del <<Programa de promoció de l'habitatge en el món rural>>, que té

Posar en marxa l'Oficina Comarcal de l'Habitatge a partir de les exporiències municipals que ja

per objectiu facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través

existeixen en matèria de promoció de l'habitatge

de la rehabilitació d’habitatges en desús, i contribuir a evitar la pèrdua de població al món rural,
a incentivar la realització de projectes que reforcin l’accés a l’habitatge

Implicar els governs municipals en una autèntica política comarcal de coordinació i impuls al
4.

Fomentar les noves fórmules de tinença i promoció d'habitatge en règim cooperatiu a la
comarca, per facilitar el desenvolupament de sòl urbà, i acostant al Ripollès nous habitants que
optin per aquesta modalitat alternativa de propietat de l'habitatge. Així, es permet a una

Al Ripollès existeix experiència en aplicar proactivament mesures de disciplina urbanística que

comunitat de persones viure en un edifici sense ser-ne els propietaris o els arrendadors, per un

fomenten, indirectament, la posada d'habitatges buits en règim de lloguer al mercat. També existeix

termini de temps ampli -de 50 a 100 anys- i a un preu inferior al del mercat

ja la pràctica consolidada en el nivell municipal de fomentar les operacions de rehabilitació
d'habitatges a canvi de posar-los al mercat a un preu de lloguer raonable. Ara bé, cal que la posada

Pendent de definir

Evolució dels recursos econòmics destinats al foment de l'habitatge

nivell comarcal per part de l'Oficina que, eventualment, poden incentivar la posada al mercat

Antecedents

Pressupost



criteris d'eficiència energètica que haurien de contemplar. La manca d'habitatge també colpeja amb

foment de l'habitatge, superadora de la crisi actual

Propietaris d'habitatges en desús

Constitució i endegament de l'Oficina Comarcal d'Habitatge: SÍ / NO

De la mateixa manera, aquest parc d'habitatge va envellint i degradant-se, quedant molt lluny dels

2.





(entitats bancàries) propietàries d'habitatges al Ripollès. Aquesta informació de base, malgrat

<<crisi habitacional>>.

1.

Població del Ripollès en general

Elaborar un cens comarcal d'habitatges buits o en situació d'infraús, en col·laboració amb els
ajuntaments de la comarca, així com també un cens d'habitatges específic de grans tenidors

fa poc no s'ha consolidat com un punt clau en l'agenda pública local, fins al punt que es parla de

Objectiu del projecte



professionalitzat i amb un sistema de retiment de comptes clar

o en situació d'infraús que van deteriorant-se amb el pas del temps mentre que, al mateix temps, els

duresa els sectors socials més desafavorits, que es veuen exclosos de cap possibilitat real de trobar

Destinataris del projecte

comarca i d'altres entiats supracomarcals que puguin aportar-hi finançament. L'Oficina ha de

revertir la situació. La paradoxa és que d'habitatge n'hi ha, però no es posa al mercat perquè els

preus dels lloguers pugen perquè no hi ha oferta. Aquesta situació és coneguda de fa anys, però fins

Projectes del <<Pla Ripollès 30!>> amb els que té més relació

Projectes del <<Pla Ripollès 30!>> amb els que té més relació

28
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5. La gestió del Ripollès 30!
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Ajuntaments de
la comarca

Lideratge
+
Coordinació / Col·laboració / Cooperació
30

Procés d’elaboració i implementació del Ripollès 30!
PLA D’ACCIÓ

Diagnòstic
territorial

El relat del
Ripollès

1. El Ripollès,
territori de
muntanya i fabril

2. La
industrialització

3. Una base
productiva
heterogènia

4. El Ripollès del
segle XXI, un
territori divers

ÀMBIT 1. El talent arrela
al Ripollès

Projectes 1.1 a 1.6

ÀMBIT 2. Viure al
Ripollès

Projectes 2.1. a 2.4

ÀMBIT 3. Comerç XXI

Projectes 3.1 a 3.2

ÀMBIT 4. El Ripollès,
destinació turística

Projectes 4.1 a 4.5

ÀMBIT 5. Transició
energètica al Ripollès

Projectes 5.1 a 5.3

ÀMBIT 6. Ripollès, futur
agroalimentari

Projectes 6.1 a 6.4

ÀMBIT 7. Intel·ligent,
inclusiu i impacte

Projectes 7.1 a 7.4

ÀMBIT 8. Transversalitat

Projectes 781 a 8.2

Quadres de
comandament
Responsables /
accions / terminis /
indicadors /
costos

Guies estratègiques
Cos tècnic de els entitats públiques i privades
que assumeixen el desplegament del pla

Sistema
d’avaluació i
retiment de
comptes
Valoració
interna/ Plenari
d’Alcaldies /
Comunicació /
Ens finançadors

Òrgans del Consell
Comarcal
Grup Impulsor
Comunicació

Metodologia d’avaluació de resultats

1. Revisió i
valoració interna

5. Ens finançadors

4. Comunicació

2. Consell
d’Alcaldies i òrgan
del govern del
Consell Comarcal

3. Grup Impulsor

32

Algú va dir....

<<Si anem tots a l’una, la
solució és fàcil>>
Moltes
gràcies!
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