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1. OBJECTIUS 
I.- DEFINIR EL FULL DE RUTA  

L’atractivitat turística, la proposta d’oferta comercial i d’experiències que el territori aplega, ens ajudaran a definir les línies 

d’actuació i les diferents realitats comercials i de serveis actuals i futures: 

• valorant la seva complementarietat i compatibilitat, 

• adequant les estratègies de promoció i dinamització. 

 

II.- PREVEURE EN LES ACTUACIONS LA SEVA CAPACITAT COMPETITIVA  

Posant en valor  a partir de l’anàlisi de la situació actual del comerç (oferta comercial, demanda, context territorial, urbanístic i 

normatiu) quin és el model de ciutat que ofereix Ripoll, la seva estructura comercial, i com encaixa el producte ofert i les propostes 

comercials per als residents i els visitants (turistes). 

 

III.- Fer que l’EXPERIÈNCIA DEL TERRITORI sigui MÉS ATRACTIVA I POTENT, tot analitzant el que s’ofereix, i els elements que li donen 

identitat pròpia, amb mecanismes com: 

• La posada en valor dels actius del territori, 

• La intervenció pública en l’espai urbà, 

• La generació de noves iniciatives empresarials innovadores, 

• L’increment de l’experiència amb oci (incorporant la singularitat i la diferenciació). 

• El reforç de la centralitat de serveis. (Horitzó - Ripoll 11.000). 

 

IV.- FIXAR UNES LÍNIES ESTRATÈGIQUES d’actuació en diferents àmbits i disposar d’unes pautes d’acció clares,  que garanteixin la seva 

execució a curt, mig i llarg termini. 

 

V.- TREBALLAR UNITS I AMB UN ESTRATÈGIA COMPARTIDA. 

Treballar a partir d’un lideratge compartit, per tal de reforçar el posicionament com a territori i l’aportació de valor tant per al 

resident com per al visitant /turista. 
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2.1. Delimitació geogràfica i urbana 
 

El municipi de Ripoll capital de la comarca del Ripollès amb 73,7 km²,  limita al nord amb Ogassa, al nord-est amb Sant Joan de les 

Abadesses i Vallfogona de Ripollès, a l’est amb Vidrà (Osona), al sud amb Santa Maria de Besora (Osona) i a l’oest amb les Llosses i 

Campdevànol. Pel que fa al seu emplaçament cal tenir en compte que la comarca del Ripollès s’estructura en 3 grans àrees 

geogràfiques: la vall de Ribes, la vall de Camprodon i el Baix Ripollès. Ripoll està situat en una vall, a 691 metres d’alçada a la 

subcomarca del Baix Ripollès.  

El Baix Ripollès és on es concentren la major part d’activitats industrials, comercials i de serveis, essent Ripoll la que concentra més 

població (més de 10.000 habitants).   
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A més de la relació amb la pròpia comarca del Ripollès, Ripoll té una especial relació amb els municipis del nord d’Osona que 

formen part de la vall de Bisaura. En aquest sentit cal nombrar el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura on s’integren els municipis 

de la Vall del Ges (Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló) i els de la Vall d’Orís i del Bisaura (Montesquiu, Sora, Sant 

Quirze de Besora, Santa Maria de Besora i Vidrà). En un entorn on la natura és tant important, cal nombrar que 1.800 hectàrees de 

Ripoll formen part de l’Espai natural Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt.  

La morfologia del territori va fer que la població s’anés concentrant al voltant dels dos principals rius (el Fresser i el Ter), i les dues valls 

que articulen la comarca. De fet el nom de Ripoll procedeix d’un antic topònim fluvial arcaic (Rivus Pollens o Rivi Pullo) que la 

denominació del monestir va perpetuar. En concret el nucli històric de Ripoll es desenvolupà en el punt de trobada d’ambdós rius, 

amb una configuració urbana que va créixer a l’interior de les muralles i on amb el temps van aparèixer la majoria d’habitatges i 

infraestructures de Ripoll. Altres àmbits van anar desenvolupant-se a partir de les infraestructures de connexió, com foren els dels 

ravals de l’Hospital, Sant Pere i Barcelona, que van sorgir respectivament en els camins rals que duien a Olot, Campdevànol i 

Barcelona.  

El desenvolupament urbà de Ripoll va anar de la mà del seu desenvolupament econòmic a partir de la implantació de diverses 

indústries tèxtils i metal·lúrgiques que originaren nous barris, com el d’Engordans o el de Vista Alegre. 

El nucli urbà de Ripoll ha anat així englobant algunes colònies industrials (Agafallops, la Caseta Pigrau, Noguera, Santa Maria i 

Sorribes) i també antics nuclis de població que abans estaven separats físicament de la vila (el llogaret de Rocafiguera, -que 

actualment forma una conurbació amb la Colònia Noguera i la Colònia Sorribes-,el llogaret dels Brucs, el veïnat de Rama i el llogaret 

d’Ordina), la resta del terme està format per punts de població disseminada.  
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Atès el seu enclavament estratègic, Ripoll és l’epicentre dels principals eixos de comunicació de la comarca. D’una banda la C-17 

de Vic a la Cerdanya. D’altra banda, la C-26 que comunica amb Sant Joan de les Abadesses i Camprodon, i que permet arribar a 

França pel coll d’Ares.  El túnel de la Vall de Bianya (que evita el coll de Capsacosta) ha facilitat la mobilitat fins la Garrotxa. 

Altre aspecte estratègic del seu emplaçament (acompanyat de les infraestructures de comunicació actuals per carretera), és la 

seva distància amb els nuclis neuràlgics d’activitat  econòmica i de serveis (104 Km de Barcelona i 85 Km de Girona).  

Respecte a la comunicació mitjançant ferrocarril, té parada la a línia Barcelona-Vic-Puigcerdà que no només connecta Ripoll amb 

aquestes localitats, sinó que a més a més és la via internacional més curta per accedir a la regió francesa del Migdia-Pirineus (País 

de Foix). Tot i ser una línia transfronterera, ara per ara és una línia de lenta circulació. 

  



   

7 
 

2.2. Entorn demogràfic 
 

La població de Ripoll és de 10.686 habitants segons les dades de 2019 de l’INE, amb una tendència a augmentar lleugerament 

(darreres dades del 2020 amb 10.924 habitants). Tot i que en els  darrers anys l’evolució ha estat poc variable, les previsions realitzades 

per l’Idescat per a l’any 2030 mostren que la comarca del Ripollès guanyarà en població. En aquesta línia s’apunta que un dels 

municipis on es preveu increment és Ripoll amb un 3,5%. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Indescat. 2019 

L’evolució en la distribució per edats de la població és molt 

estable, si bé cal destacar que en els darrers anys el grup de 

població que presenta menys variacions és el de majors de 65 

anys. Segons les tendències de les societats occidentals cada 

vegada hi ha major proporció d’habitants en edats superiors als 

65 anys en detriment dels col·lectius d’edats més joves.  

L’any 1981 el 12,2% de la població superava els 65 anys, amb un 

augment del 22,1% l’any 2005, fins a un creixement més sostingut 

del 23% actual. 

En la franja de joves de 0 a 14 anys l’evolució ens mostra que 

l’any 1981 representaven el 20,9% mentre que  l’any 2005 era tan 

sols del 11,6%. En l’actualitat els saldos migratoris han pogut 

contribuir a recuperar aquesta tendència.  
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23%

DISTRIBUCIÓ POBLACIÓ PER EDATS

de 0 a 14 anys de 15 a 64 anys de 65 anys i més
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L’índex d’envelliment (*) de Ripoll està per 

damunt de la mitjana catalana. Tot i ser un 

índex elevat ( l’any 2017 era del 189,5), en 

darreres dates ha baixat a 158,3 l’any 2019. 

A Catalunya l’índex és de 121,6. 

Pel que fa a l’edat mitjana de la població a 

Ripoll és de 45,7 anys, per damunt de la 

mitjana de Catalunya que és de 42,7. 

Cal destacar que per origen de la població, 

l’edat mitjana de la població d’origen 

estranger és de 31,9 força més jove. 

 

(*) índex d’envelliment: població de 65 anys i més per 

cada 100 habitants de menys de 15 anys).  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Indescat. 2020 

 

 

Pel que fa a la població d’origen estranger, la distribució percentual s’ha incrementat lleugerament en els darrers anys, passant de 

ser el 10% de la població a l’any 2000 al 14% actual. La migració externa a Ripoll incidí a partir de l’any 2004 quan representava el 

5,7% de la població.  

Tot i que a nivell global no s’aprecia un canvi molt elevat, sí que es detecta que la tendència a l’alça ha estat en els darrers 3 anys 

(abans les immigracions estrangeres anuals estaven al voltant de les 40-80 persones/any i en els darrers tres anys la xifra ha estat 

superior a 100, en concret l’any 2018 (dades més recents de l’INE) va ser 177 persones). Es detecta en  l’evolució del saldo migratori 

que les migracions externes mostren nivells similars entre els anys 2007 a 2019.  
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SALDO MIGRATORI RIPOLL 1998 – 2019 (Font: Idescat a partir del padró continu de l’INE) 
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2.3. Entorn econòmic  
 

A nivell econòmic Ripoll projecta un ANTECEDENT DE TRADICIÓ INDUSTRIAL, gràcies a l’explotació del carbó, del ferro i de la fusta, 

així com de l’energia hidràulica, que al s. XIX, el consolidà com a un  important centre metal·lúrgic; tot i que ja havia assolit aquesta 

importància industrial durant els s. XVI-XVIII amb la indústria d’armes i claus. Tot i el tancament de nombroses empreses, aquesta 

tradició industrial encara es troba representada per algunes empreses.  

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’Ajuntament de Ripoll (2019) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades Indescat. 2020 



   

12 
 

 

El procés de TERCIARITZACIÓ DE L’ECONOMIA:  El fet de ser capital de comarca i el seu emplaçament el doten d’una important 

concentració de serveis generant en aquest sentit una centralitat que a efectes comercials pot generar sinergies. 

Com a centre administratiu concentra bona part dels serveis de l’administració, així com els serveis professionals, mèdics, sanitaris i 

d’ensenyament que el doten d’oportunitats per aquest tipus d’activitats. Veure gràfic adjunt (76% d’activitats de serveis).  

Pel que fa a la distribució D’ACTIVITATS DE SERVEIS, comproven que la incidència del sector comerç pròpiament (com a activats de 

venda al detall) és d’un 38,8%, mentre que el sector de serveis pròpiament arribaria al 43,6%. En aquest darrer cas s’inclourien els 

serveis comercials –com serveis amb prestació a client a peu de carrer-, i els altres serveis professionals (administratius, sanitaris, 

mèdics i educatius).  

La TAXA D’OCUPACIÓ: Tot i la tradició industrial, l’evolució d’aquest sector en els darrers anys ha anat a la baixa. Un sector important 

a Ripoll era el paperer, però ja l’any 1992 tancà la Paperera Riera que fins aleshores era la primera indústria paperera de la comarca. 

L’activitat industrial tenia encara força importància a Ripoll l’any 2001 representant el 41,27% dels actius ocupats.  

Actualment segons l’Observatori del Treball del Departament d'Empresa i Ocupació (2020) la indústria i construcció ja només 

representen un 23% dels actius ocupats (13% indústria i 10% construcció).  

Actualment a Ripoll existeix el Centre Tecnològic del Ripollès que està especialitzat en el sector del metall. El sector metal·lúrgic és 

el més arrelat al territori. Les indústries de la fusta encara tenen una alta activitat.  Per contra, els serveis són cada cop més rellevants, 

i si al 2001 ja havien augmentat fins al 47% dels actius ocupats, actualment ja representen el 76% del total d’actius ocupats. 
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Segons les dades del Departament de Treball i Afers Socials (Agost 2020) a Ripoll hi ha una taxa d’atur registrat del 12% que abans 

de la Covid era del 8,5% i amb una taxa d’ocupació del 84,2% (caldrà està pendent de quina serà la tendència futura). 

 

En relació als INDICADORS D’ACTIVITAT, la renda familiar disponible (RFBD) per càpita a Ripoll és de 98,1 (índex Catalunya = 100) 

l’any 2017 (última dada publicada a IDESCAT). 

Pel que fa a aquest índex mostra un nivell més baix respecte al 

de la resta del Ripollès. Tot i així apunta un augment significatiu 

a partir del 2016. 

Si es tenen en compte situacions anteriors, destacaria que 

aquest índex, per exemple, l’any 2002 era del 101,54.   
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat. darrera inf. 2017. 
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2.4. Infraestructures, recursos i equipaments 
 

En relació als equipaments sanitaris, Ripoll disposa d’un centre d’assistència primària (CAP) amb servei d’atenció d’urgències. Pel 

que fa a l’atenció hospitalària es troba localitzada a Campdevànol. 

En relació a l’ensenyament, Ripoll té centres d’educació que cobreixen fins a batxillerat. La vila també disposa d’un centre públic 

d’ensenyament especial i diverses acadèmies privades. No hi ha cap delegació universitària, més enllà d’un punt de suport de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

La dotació del municipi pel que fa a serveis esportius és força acceptable amb 2 pavellons, 1 camps poliesportius, 2 piscines a l’aire 

lliure i 1 coberta. Cal destacar sobretot el CTER (Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès) unitat operativa depenent de 

l’Ajuntament de Ripoll, i vinculada a les diferents federacions esportives catalanes que intervenen en el desenvolupament de les 

seves modalitats esportives. Tot i no ser un centre d’alt rendiment -està pensat per edats més joves-, si que disposen d’una 

coordinació tècnica conjunta amb el Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat i les Federacions esportives. Tot i com a centre 

està obert a tots els esports, la seva major especialització està amb tres activitats permanents: trial, carretera i BTT. Disposa de piscina 

coberta (6x25), camp de futbol de gespa artificial, gimnàs, pavelló poliesportiu (pav-3), camp de futbol-7 de terra,  zona 

entrenament especifica de trial, zones d’entrenament, i 25 llits a la residència. 

En relació al patrimoni cultural, a la vila pots trobar la Farga Palau de Ripoll que funciona com un annex del Museu de la Ciència i 

de la Tècnica de Catalunya, l’Arxiu Històric Comarcal de Ripoll, Scriptorium de Ripoll i el Museu Etnogràfic de Ripoll. 

Ripoll té un gran patrimoni, i com a mostra tots el bens protegits de que disposa. Un dels valors més important i reconegut de Ripoll 

és el Monestir de Santa Maria de Ripoll. Però al monestir s’hi han de sumar 14 edificis religioses més, 7 conjunts com el cementiri o la 

colònia Agafallops, 9 edificis públics com l’hospital vell o l’antic escorxador, 71 edificis particulars com el Casal de Rama, 10 edificis 
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industrials (La Farinera, industries Casals, molí de les Corts, forn de guix Santa Maria, etç), 12 masies, 7 construccions militars (muralla, 

búnquer, refugis, forts), 14 construccions hidràuliques com el pou de glaç de Maiols, 10 construccions viaries (Pont de Calatrava, 14 

elements com la creu d’en Basora, la creu trencada o la Font del Sagrat Cor, 18 elements adossats com l’escut de Ripoll o la porta 

de Casa Jordana, 16 jaciments arqueològics, el passeig Ragull i l’espai La Lira.  

Com a punt central de la ruta del romànic és un dels punts de partida o etapa per a l’excursionisme pirinenc i per als esports d’hivern.  

 

La dinamització econòmica es recolza en bona part dels serveis que s’ofereixen des de l’agencia de desenvolupament del Ripollès 

(www.ripollesdesenvolupament.com) en diferents àmbits: promoció econòmica, serveis d’acompanyament a les empreses 

(formació, bossa de traspassos, gestió energètica ..), la promoció turística, i equipaments com l’aula d’hostaleria. A nivell 

d’informació sobre l’activitat econòmica, destacar que disposen d’un Observatori.  

 

 

 

 

  

http://www.ripollesdesenvolupament.com/
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En relació als àmbits associatius que incideixen en el teixit comercial i de dinamització turística destacaríem: 

UNIÓ DE BOTIGUERS DE RIPOLL 

La Unió de Botiguers de Ripoll té en l’actualitat aproximadament 70 socis ( el 80% dels associats són comerços, 

5% restauració i hostaleria i el 15% restant serveis varis). 

Les seves accions fins a la data han estat molt focalitzades a la dinamització comercial. La font de finançament 

d’aquestes accions sovint és amb el suport de l’Ajuntament de Ripoll, atès que el pressupost a nivell de quota 

és petit (55€/trimestre). Disposen d’un espai cedit per l’Ajuntament de Ripoll com a punt d’informació i contacte amb l’entitat.  

Des de juliol del 2020 s’està refent la nova junta amb un relleu al capdavant. Molts dels associats prioritzen el fer de pertànyer a 

l’entitat, pel sentiment de pertinença al poble. Així l’eslògan de la Unió de Botiguers de Ripoll va en aquesta línia: “Som poble...i tu?”.  

A banda d’accions pròpiament de dinamització del teixit comercial, com pot ser la participació a la Fira de les 40 hores, -on disposen 

d’un espai on donar a conèixer els serveis i productes dels seus associats-, també comuniquen i ofereixen informació als seus 

associats, en especial de formació. Bona part de les seves accions tenen molta orientació a dinamitzar la vida del poble, com ara 

els concursos d’aparadors, la participació en festes com el Nadal, o accions de relació amb la ciutadania.   

Altra acció que mereix destacar-se és la que arran de l’impacte que la covid va tenir en el tancament dels establiments, s’endegà 

per part de la Regidoria de comerç, la Unió de Botiguers de Ripoll i el comerç local.  

 

 

2.5. Identificació dels actors en l’àmbit del comerç  
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“Ripoll de la Botiga a casa” era un acció amb un doble objectiu: 

‐ Contribuir a donar servei a la ciutadania , així com facilitar l’operativitat de 

bona part dels negocis de Ripoll.  

‐ Fomentar durant la situació de la pandèmia el #quedatacasa. 

Plantejava un funcionament força senzill: identificar en primer lloc si l’establiment 

participava en la proposta, procedir a fer la comanda (telèfon), i facilitar la 

distribució de la comanda per part del comerç o servei. 

En definitiva una iniciativa que contribuí a dinamitzar el sector, generar sentiment 

de pertinença i visualitzar la necessitat de la col·laboració conjunta. 

Un total de 61 negocis participaren de l’acció.  

ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS: Representa al sector de l’hostaleria i restauració del Ripollès. 

Treballen per a un turisme de qualitat de muntanya. La visió és la promoció turística com a territori  a nivell de 

comarca. En aquest sentit col·laboren i alhora es recolzen amb l’agencia de desenvolupament del Ripollès. 

Les principals accions són de suport als associats, i primordialment representar els interessos del seu col·lectiu 

empresarial fóra del Ripollès. 

UNIÓ INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL RIPOLLÈS: Representen a empreses de diferents sectors de la comarca 

(primordialment industrial), i les acompanyem amb una àmplia oferta de serveis i la defensa dels seus 

interessos.  

Destaca la varietat de projectes amb els que col·laboren i/o lideren; entre les que destacaríem: 
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‐ Formació (presencial, virtual i subvencionada). 

‐ Gestió Borsa de treball. 

‐ Gestió de programes d’inserció laboral (programa 30+ i programa FOJ impulsats pel Servei d’Ocupació de Catalunya).  

‐ Estudis, com ara els de ”Professionals més demandats al Ripollès 2019-2023”, on destaquen la necessitat en el comerç de 

perfils com ara: dependent de botiga, responsable de botiga, màrqueting digital i pel que fa al turisme mes especialistes en 

e-turisme.  

‐ Programa viu i treballa al Ripollès , amb l’objectiu de posar en contacte a empreses del Ripollès amb professionals de fóra 

per viure i treballar a la comarca. 

‐ Iniciatives per a la nova captació d’activitats. 

‐ i pel que fa al comerç destacar el marketplace desenvolupat durant el 2019 www.respiradecompresalripolles.com 

 

En l’àmbit de comerç i a nivell de dinàmica associativa, tenen integrada la Federació d’Associacions de 

comerciants del Ripollès, si bé és inoperativa.  Des de la UIER actuen com a dinamitzador sense haver 

constituït una juta específica. Incorporen com a membres de ple dret als presidents de les diferents 

associacions de botiguers de les poblacions del Ripollès.  

El seu àmbit de treball amb el comerç no és la dinamització territorial sinó l’acompanyament i la 

dinamització sectorial amb els projectes que desenvolupen i els  serveis que ofereixen. 

Les associacions del sector agroalimentari: “PRODUCTE DEL RIPOLLÈS” 

A través del Consorci Ripollès Desenvolupament es va creà “Producte del Ripollès” com a marca de qualitat que agrupa els 

productes agroalimentaris de qualitat produïts, transformats i/o elaborats a la comarca (els principals productes són: carn de 

vedella, xai i poltre, trumfa i els derivats làctics). www.productesdelripolless.com 

http://www.respiradecompresalripolles.com/
http://www.productesdelripolless.com/
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Per potenciar aquests productes del territori, des del Consorci Ripollès Desenvolupament també s’ha 

treballat en la creació d’associacions del sector agroalimentari: 

‐ Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès  

‐ Associació de Ramaders del Ripollès  

‐ Associació de Pastors del Ripollès  

‐ Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès 

Producte del Ripollès, disposa d’un gestor (cost finançat per l’agència de desenvolupament del Ripollès) i a partir de les quotes dels 

associats fan front a les accions de dinamització. Estaríem parlant d’una quota de 120€ /any per associat (aprox. 20 productors). 

També algunes accions es financen a partir de programes de suport de la Diputació de Girona o del departament d’agricultura de 

la Generalitat de Catalunya.  

Com a projecte presenta moltes sinèrgies amb el comerç, per les oportunitats que es deriven de la seva complementarietat amb el 

turisme rural, la distribució i venda de producte i l’artesania alimentària, entre d’altres. Destaquen en aquest sentit, el 24 punts de 

venda (comerç) i 30 punts de degustació (restauració) a Ripoll. 

Es fan moltes accions en col·laboració amb l’associació d’Hostaleria del Ripollès, algunes campanyes per fomentar el consum del 

producte: Ens mengem les valls, De les valls al plat, o de cara al foment de la restauració la gala de les R. Aquest any 2020 hi havia 

programat una acció: tast a tast.  
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Durant la covid,  els productors i elaboradors de la marca de garantia “Producte del Ripollès” van obrir una nova plataforma online 

de comercialització directa de lots per promocionar el seu producte agroalimentari fora del Ripollès. La principal novetat era la 

implementació d’un sistema de compra online automatitzat i l’enviament setmanal de comandes amb transport frigorífic. 

Els productors i elaboradors del Ripollès amb  el portal https://productesdelripolles.site/ volien fer arribar i promocionar el producte 

agroalimentari del Ripollès arreu del territori català. 

  

https://productesdelripolles.site/
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2.6. Marc legal 
 

La normativa aplicable al comerç és àmplia i distribuïda en diferents àmbits competencials. Segons l’àmbit regulador tenim: 

Legislació ESTATAL: 

- Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista. 

- Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

- Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. 

- Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. 

- Reial Decret 201/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l’exercici de l’activitat en règim de franquícia i la comunicació de 

dades al registre de franquiciadors. 

- Reial Decret 225/2006, de 24 de febrer, pel que es regulen determinats aspectes de les vendes a distància i la inscripció en 

el registre d’empreses de venda a distància. 

- Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’Horaris Comercials.  

 

Legislació AUTONÒMICA: 

Normativa general: 

‐ Llei 18/2017, de l’1 d’agost de Comerç, Serveis i Fires  

 

Normativa específica:  

‐ Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció. 

‐ Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

‐ Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres, i del sector públic i de creació i regulació dels 

impostos sobres grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics,  sobre elements radiotòxics, sobre 

begudes ensucrades envasades, i sobre emissions de diòxid de carboni. 

‐ Llei 1/1998, de 7 de gener de política lingüística. 
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‐ Decret 73/2002, de 19 de febrer, sobre la indicació de preus dels productes oferts als consumidors i usuaris.  

‐ Llei 3/1993, de l’Estatut del Consumidor. 

 

Normativa d’activitat comercial: 

‐ Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denuncia en les relacions de 

consum. 

‐ Decret 333/1998, de 24 de desembre, sobre comercialització i venda de pa. 

‐ Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. 

‐ Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l’activitat artesanal.  

 

LEGISLACIÓ LOCAL: 

- Pla d’inspecció d’obres i activitats (27.12.2018) 

- Ordenança de subvencions (29.08.2018) 

- Reglament sobre l’estacionament limitat sota control horari (15.9.2017) 

- Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques (10-12-2014) 

- Ordenança reguladora de l’acció concertada dels locals municipals susceptibles de destinar-se a locals per emprenedors 

(11.06.2013) 

- Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda ambulant (26.04.2012) 

- Ordenança de lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (18.11.2010) 

- Ordenança per a la regulació dels expedients d’activitats (17.10.2005) 

- Ordenances fiscals any 2020 (5.11.2019) on en concret es detallen algunes de les taxes a aplicar a les activitats comercials, 

com ara:  la taxa pel servei de recollida d’escombraries i tractament de residus, la taxa per la utilització privativa o 

aprofitament especial del domini públic local (terrasses i ocupacions temporals), i la taxa per la instal·lació d’anuncis a 

instal·lacions del domini públic local( publicitat amb pantalla led i rètols publicitaris),entre d’altres.  

 

Font: Cercador d’informació i Documentació oficial (CIDO – Diputació de Barcelona).  
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2.7. Iniciatives en curs 

ORDENANCES amb incidència en el sector comerç i serveis:  

- Ordenança número 25 per a l’atorgament de subvencions per al foment d’activitats econòmiques (inclouríem aquí al 

turisme rural i programa Reempresa). 

- Ordenança número 26 per a l’atorgament de subvencions en el marc del Pla de Dinamització Comercial, amb incidència 

a les accions que cal aplicar a Ripoll com a ciutat comercial, amb especial al foment de l’obertura de nous establiments 

comercials, l’impuls de l’obertura dels locals tancats del barri vell, així com les millores en la imatge dels establiments.  

- Ordenança número 27 per a l’atorgament de subvencions als joves emprenedors. 

- Ordenança número 28 per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació i tractament d’edificis, que inclou el 

tractament i pintura de façanes i mitgeres, així com la normalització de rètols del barri vell. 

- Bases subvencions per start-ups i innobons. 

- Bases per al foment de l’ocupació. 

 

El MARC D’ACCIÓ MUNICIPAL: Segons es publica (8 de gener de 2020) per part de l’Ajuntament de Ripoll, s’aprova el pressupost 

per al 2020 on es preveu com un dels eixos prioritaris la reactivació econòmica; que en concret es detalla: 

- mantenir les subvencions fiscals a les empreses que creïn ocupació,  

- bonificar les taxes d’obertura de nous establiments,  

- potenciar les accions de dinamització i suport al sector comercial i turístic,  

- impulsar els projecte comuns a la comarca amb els diferents projectes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional( 

FEDER) comarcals,   

- la redacció d’un pla estratègic de comerç , 

- la difusió de la Portalada com a reclam turístic mitjançant la dotació econòmica rebuda per part del programa Europa 

Creativa.  
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- i altres accions que redunden en la dinamització turística com el projecte d’accés a la Torre del Monestir, la sortida de la 

Centena Volta Ciclista de Catalunya i el Campionat d’Espanya de Trial de motos, entre altres actuacions. 

Un pla de XOC: La situació d’excepcionalitat causada per la pandèmia del coronavirus de la Covid-19, va plantejar la necessitat 

de constituir una comissió econòmica i social formada per tots els grups municipals de l’Ajuntament de Ripoll, amb l’objectiu 

d’implementar mesures per fer front a l’impacte de la crisi  sanitària, social i econòmica al municipi. D’entre les mesures aprovades 

com a prioritàries pel que fa a autònoms, comerços i empreses es destaquen:  

‐ Ajut de 400 € a autònoms que van haver de cessar la seva activitat pel Real Decret de 14 de març, i tancar el seu establiment. 

‐ Ajut de 200 € a autònoms la facturació dels quals des del 14 de març fins al 30 d’abril, van tenir una reducció del 75%, en 

comparació a la mitjana de la facturació dels mesos de setembre 2019 a febrer 2020. 

‐ Microcrèdits o avançaments reintegrables de fins a 3.000 € a interès 0, amb un any de carència, i en dos anys de retorn, 

destinats a comerços i empreses que s’han vist obligats a tancar el seu establiment, pel pagament de lloguers i subministres. 

‐ Devolució de la taxa d’escombraries referent a la part proporcional d’un trimestre, a tots els autònoms i empreses que hagin 

hagut de suspendre forçosament la seva activitat a causa de les restriccions imposades. 

‐ Obertura d’una oficina específica COVID-19, d’assessorament, informació de mesures, tramitació d’ajuts, mediació en 

lloguers  i locals comercials,  

Les iniciatives per donar SUPORT I PROMOCIONAR L’ACTIVITAT COMERCIAL de Ripoll. 

Una de les primeres accions per millorar la qualitat de vida dels veïns, visitants i dels establiments de comerç, hostaleria i de serveis, 

va ser el projecte que en els seu dia es desenvolupà de la zona de vianants del centre històric de Ripoll i que com a iniciativa va 

ser reconeguda amb el Premi a la millor gestió pública per part de la Generalitat de Catalunya (l’any 2016). 
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La projecció de Ripoll: la comunicació institucional  presenta a Ripoll  com “ ... a vila inquieta i encarada al futur, respectuosa amb 

l’entorn, una vila oberta, una vila moguda, una vila il·lusionada; on tota la complicitat d’un poble .... us convida a tornar sempre, a 

conèixer-nos de prop i per què no? a viure entre nosaltres”.  

Com acció relacionada a fer més ciutat i atraure nous ciutadans i residents, identifiquem la promoció d’habitatge municipal per a 

joves amb alguna convocatòria per a l’atorgament d’habitatge municipal en règim de lloguer (exclusiu per parelles joves menors 

de 35 anys i  mínim un fill o família monoparental amb dos fills). 

Com a projecció turística , és el punt central de la ruta del romànic i un dels punts de partida o etapa per a l’excursionisme pirinenc 

i per als esports d’hivern.  

La dinamització comercial: 

En relació a les activitats comercials, Ripoll disposa d’un mercat setmanal el dissabte quasi mil·lenari i un altre setmanal el dimecres. 

El calendari de fires  i iniciatives és força ampli, algunes amb més incidència que altres  en la dinàmica comercial. A banda dels 

actes més focalitzats a la població i la dinàmica de la vila ( la festa de Sant Miquel de la Roqueta, l’aplec de l’ermita del Remei, La 

Diada nacional de Catalunya, ...), altres fires i actes poden generar una atracció amb major o menor grau  cap a la vila i una 

oportunitat  per a les activitats que s’hi desenvolupen (comerç i allotjament i restauració). 
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ACTIVITATS Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

ELS ENCANTS 

Mercat de 2ª ma 

  Consum 

local 

         

FIRA DE LES 40 HORES 

Multisectorial 

   Dinamitza 

Vila 

        

Mostra de labors i 

manualitats 

    Consum 

local 

       

FESTA NACIONAL DE LA 

LLANA I CASAMENT A 

PAGÈS (MERCAT) 

    Dinamitza 

turisme 

 

       

FIRA DEL DISC     Dinamitza 

turisme 

       

ELS ENCANTS 

Mercat de 2ª ma 

     Consum 

local 

      

REBUDA DE LA FLAMA 

DEL CANIGÓ 

     Atracció 

turisme 

      

MERCAT DEL COMTE 

GUIFRÉ 

       Dinamitza 

Vila  

    

FIRA DE LA CERVESA I LA 

TAPA 

       Dinamitza 

Vila 

    

FESTIVAL INTER. DE 

MÚSICA  

      Dinamitza 

turisme 

Dinamitza 

turisme 

    

FESTIVAL INT. DE DANSA             

ELS ENCANTS 

Mercat de 2ª ma 

        Consum 

local 

   

FIRA EUROPEA DEL 

FORMATGE 

        Dinamitza  

Vila  

   

Mostra de labors i 

manualitats 

        Consum 

local 

   

FIRA DE STA. TERESA  

Fira catalana de 

l’ovella 

         Dinamitza 

vila  

  

ELS ENCANTS 

Mercat de 2ª ma 

         Consum 

local 

  

CURSA INT. D’ATLETISME 

DE FONS DEL RIPOLLÈS 

          Atracció 

turisme 

 

FIRA DE NADAL             Dinamitza 

vila 

(en negreta les que presenten més oportunitats per al comerç) 
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Comentaris: 

Els Encants són una activitat que pel contingut de la proposta està més focalitzat a donar vida al poble. Juntament amb la mostra 

de labors són activitats organitzades per l’associació de dones de Ripoll (dinamisme).  

Existeixen altres accions que més enllà del resident, es presenten també com una atracció per a altres visitants. 

Bona part de les fires que s’organitzen generen dinamisme a la vila, això molts cops no té una repercussió directa amb la venda en 

els comerços, cosa que sí es produeix en la restauració. Sovint al comerç tenir els carrers plens de gent no implica facturar més (en 

alguns casos el client porta una intenció de gaudir, que no inclou la compra). Tot i així, és una magnífica oportunitat per donar-se a 

conèixer com a empresa, pel producte i  per generar vincle amb el client (per exemple, el cas de la Fira de les 40 hores).  

De les accions proposades identifiquen diferents objectius: 

‐ reforçar el sentiment de pertinença a Ripoll. 

‐ mantenir les tradicions i la cultura.  

‐ generar dinamisme a les activitats econòmiques que s’apleguen al territori. 

‐ esdeveniments que projectin Ripoll i alguns dels seus valors (atraure nous visitants). 

A destacar: 

‐ Les fires amb singularitat (mercat del comte Guifré o la fira de l’ovella).  

‐ La fira del formatge per generar referencia com a territori i producte.  

‐ La vinculació dels esdeveniments a figures reconegudes (prescriptors, projectors de Ripoll), com ara Fira internacional de 

musica com a iniciativa de Montserrat Caballé.  

‐ El reforçar i projectar la tradició i cultura catalana, on inclouríem tota la projecció de Ripoll com a “Bressol de Catalunya”. 
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3. ANÀLISI – Treball de camp  

 

ÍNDEX 
1. OBJECTIUS i  fases del projecte 

 

2. CARACTERITZACIÓ del municipi 

 

3. ANÀLISI  

3.1. Producte: oferta comercial i turística. 

‐ Àmbits comercials (eixos i mercats) 

‐ La proposta de producte: 

Teixit comercial 

Ensenyes 

Propostes diferenciades 

‐ Qualificació de l’oferta 

‐ Trets característics de l’oferta  
3.2. Demanda: hàbits de compra i motivacions.  

‐ Nota metodològica de l’enquesta 

‐ Hàbits de compra i consum de la població  

‐ El perfil i comportament del turista.  

3.3. Entorn territorial i urbanístic. 

3.4. Experiències i dinamització. 

4. DIAGNÒSTIC - DAFO 

 

5. DEFINICIÓ DEL MODEL COMERCIAL 

 

6. ESTRATÈGIA 2020 - 2025 
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3.1. PRODUCTE: Oferta comercial i turística  
 

3.1.1. ÀMBITS COMERCIALS (EIXOS I MERCATS)  

1. ÀMBITS COMERCIALS EN TRAMA URBANA: A partir de les àrees de concentració comercial i el mix que hem identificat, 

destaquem 3 àmbits comercials clarament delimitats en trama urbana i amb comportaments diferenciats.  

 

‐ Nucli històric: Experiència urbana (experiència – conveniència) 

‐ Estació- Carrer del Progrés: Comerç de proximitat (conveniència)  

‐ Carretera de Barcelona: Comerç de proximitat (conveniència)  

 

 

   Nucli històric- EXPERIÈNCIA URBANA 
‐ Convivència comerç – restauració – cultura. 

‐ Convivència comerç de quotidià alimentari amb comerç d’equipament de la 

persona. 

‐ Oferta per a públic resident i visitant. 

‐ Espai per a vianants. 

‐ Centralitat de serveis (Ajuntament, bancs i notaria). 
 

  Eix Estació – Progrés – CENTRALITAT DE SERVEIS  
‐ Convivència comerç quotidià alimentari amb comerç d’equipament esportiu. 

‐ Àmbits de servei: transport (Estació de tren i autobusos) i serveis administratius 

(Consell comarcal, registre de la propietat). 

‐ Allotjament (apartaments turístics).  
  

  Eix Carretera de Barcelona – CENTRALITAT DE SERVEIS  
‐ Convivència Comerç quotidià alimentari amb comerç d’equipament de la llar. 

‐ Àmbits de servei: serveis administratius (oficina de Treball, Oficina de la 

Seguretat Social, Societat municipal d’aigües, Jutjats de 1ª instancia i instrucció), 

empreses de missatgeria. 
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Nucli centre històric. 

A partir de la densitat d’espais comercials buits i la ruptura que això implica en el continu urbà i per tant en l’experiència de compra, 

dels fluxos de moviment prioritaris per les persones, i dels espais comercials i/o de serveis que generen atracció; delimitem un eix 

comercial prioritari amb més potencialitats per l’activitat econòmica.  

Alguns d’aquests espais per dimensions (casuística dels espais comercials de la plaça de Sant Eudald), generen oportunitats per un 

determinat tipus d’activitats, coma ara: restauració amb terrasses, franquícies de serveis o altres serveis administratius. 

L’aparició de franquícies comercials, és difícil pel nombre d’habitants que disposa Ripoll. Moltes  d’aquestes d’ensenyes cerquen 

poblacions de més de 50.000 habitants, o en algun cas desenvolupen formats més petits però per poblacions amb molt flux turístic 

(població estacional que garanteixi el nivell de compradors potencials).  

Els preus dels lloguers dels locals i el perfil d’estructura empresarial en el comerç, sovint fa més factible que els locals de comerç 

siguin de reduïdes dimensions i per tant implantats en els carres adjacents.  

Estació- carrer Progrés: 

La proximitat de zones/barris  residencials, garanteix el funcionament de bona part de comerços de quotidià-alimentari d’aquest 

àmbit. 

Estem en un eix d’accés, que per tant propicia també la implantació d’alguns serveis (com ara de l’administració). 

El més important d’aquesta zona és el punt neuràlgic entre l’àrea de sortida i arribada que es genera amb l’estació de trens i 

autobusos, així com un equipament de gran format (Condis), amb l’atracció per oferta, àrea d’aparcament i punt de recollida. 

Altres establiments que generen atracció més enllà de Ripoll són els d’equipament de l’esport. 



   

31 
 

Hem de destacar que estem en un punt de recepció de visitants –accés al municipi- (apartaments turístics, establiments de lloguer 

de bicicletes)  o compra de reposició (excursionistes o clients d’apartaments turístics i càmpings).  

Carretera de Barcelona: 

La proximitat de la zona residencial, garanteix el funcionament de bona part dels comerços de quotidià-alimentari. Dinamitza 

aquesta zona l’atracció que genera una ensenya com Mercadona (amb amplia dotació i facilitat d’accés i aparcament).  

És un àmbit amb àmplia concentració de serveis, fet que garanteix l’atracció de residents i població de la comarca.  

2. ÀMBITS COMERCIALS PERIFÈRICS:  

Destaquen per la implantació d’establiments de més gran format (altres necessitats logístiques, d’emmagatzematge i distribució).  

‐ sector d’activitats comercials majoristes  i automoció (al costat de la N-260 –Rocafiguera, i C-26), així com establiments amb 

orientació a la prestació de serveis, i comerç de gran format (Spar) 

‐ sector d’equipaments comercials de gran format (entrada a Ripoll al costat C-17): Esclat, Lidl, Garden Espiga verda, 

(entrada a Ripoll al costa C-17). 

Estem davant un tipus d’estructura comercial que no interactua amb la dinàmica urbana, però que genera pol d’atracció 

de compradors d’abast comarcal o de perímetre (Torelló, municipis de la vall de Bisaura). 
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3. ELS MERCATS 

MERCAT CARRETERA DE BARCELONA –  

Dimecres mati 8:00 a 15:00 hores 
 

ADREÇA / ZONA 

Plaça Vila de Prada  

(carrer de Josep Maria Pellicer, carrer de Núria). 

EMPLAÇAMENT 

 

 

 

PRODUCTE - Tipologia d’oferta - Descripció CLIENT 

 

 

‐ Client de proximitat (accés a peu). 

‐ Presència majoritària de client de 60 anys o més. 

‐ Compra de reposició orientada bàsicament a 

producte de proximitat. 

‐ Pel que fa al sector de l’equipament de la persona, 

l’oferta complementa la que pot oferir el municipi  (per 

preu, varietat i adaptació a preferències de client).  

43%

50%

7%

% DISTRIBUCIÓ DE L'OFERTA 

Alimentació Equipament de la persona Altres
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Nombre de parades (entre 15 a 25 aprox).  

 

DIAGNÒSTIC 

 
 Oferta reduïda i orientada només a satisfer una compra de reposició. 

 En general no hi ha una percepció clara dels preus. 

 Manca senyalització clara per arribar-hi. 

 Les parades no interactuen amb l’entorn, ni l’entorn amb ells. 

 

 Bona mobilitat, separació entre parades i accessibilitat a l’espai urbà. 

 

Altres valoracions: 

Les mesures de protecció i seguretat pel Covid es compleixen en el sentit estricte. El personal porta mascaretes i guants, manca 

un “plus” (oferir gel desinfectant o posar rètols informatius).  

 

VALORACIÓ: 

‐ Al no disposar d’una estructura de mercat municipal, una proposta com la d’aquest mercat es justifica com a servei a oferir 

a la ciutadania. 

‐ El seu futur estarà cada cop més condicionat pel perfil d’edat del client del barri. 

‐ Hem de tenir present que l’impacte que l’ensenya Mercadona té a nivell de consum en aquesta àrea pel que fa al 

producte de quotidià alimentari. Això fa que només siguin competitives parades de fruita i verdura de Km.0, productes 

artesanals, i/o equipament de la roba (com a producte bàsic de primera necessitat).  
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MERCAT DEL DISSABTE  (CENTRE RIPOLL) 

Dissabte mati 8:00 a 15:00 hores 
ADREÇA / ZONA 

Nucli històric – Passeig de Sant Joan 

(plaça Sant Eudald, plaça Gran, plaça Anselm Clavé, plaça 

Llibertat, carrer de l’escorxador i carrer mossèn cinto 

Verdaguer) 

EMPLAÇAMENT 

 
      Oferta alimentació  

      Oferta d’equipament de la personal i llar.  

 

 
Nombre de parades: 65 aprox. 

 

 

 

 

 

 
CLIENT 

 

‐ Públic local amb orientació a compra 

d’aprovisionament setmanal. Tendència a donar un 

cop d’ull “puntual i esporàdic” al mercat (tèxtil). 

‐ Pel que fa a la fruita i verdura s’observa més públic 

de comarca.   
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PRODUCTE - Tipologia d’oferta – Descripció ‐ Perfil d’edat amb propensió al consum (llars familiars 

de 30-50 anys) amb més presència de gent jove a les 

paredes de producte d’alimentació eco, km 0 i 

producte artesà. 

‐ El client local sap on es troba el producte.  

‐ Al carrer de les Vinyes (venint del pont d’Olot) 

s’identifica una part d’exposició de producte de 

km.0 

 

 

  

 
 

56%

38%

4% 2%

% DISTRIBUCIÓ DE L'OFERTA

Alimentació Equipament de la persona

Equipament de la llar Altres
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DIAGNÒSTIC 

 

 Pèrdua de continuïtat en les parades. No queda clar l’àmbit i especialitat dels espais. Manca un itinerari que projecti el 

mercat com un tot. 

 No està pensat per a captar client de fora. 

 La senyalització per arribar és inexistent. 

 Dificultat de mobilitat i experiència de compra en el tèxtil. 

 

 Producte diferenciat en l’alimentació. 

 Algunes parades que generen atracció: la rostisseria, els producte bio, artesà. 

 Senyalització i informació de producte (proximitat i bio) i servei de lliurament a domicili. 

 Gent comprant, dinamisme. Efecte dinamitzador per l’entorn comercial. 

 Producte endreçat (especialment en alimentació km0 o gourmet.) Alguns operadors amb petites inversions en 

equipament, mobiliari i projecció del producte. 

 

Altres valoracions: 

 

Acompliment majoritari de les mesures Covid.  

Accessibilitat en vehicle (àrea del CAP). 

En comparació amb altres mercats ambulants, s’observa més paradistes autòctons. 
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VALORACIÓ 

 

‐ És un mercat amb dimensió comarcal. 

‐ Els canvis en els hàbits del consumidor han incidit amb una pèrdua progressiva del seu potencial i dinamisme en els darrers 

deu anys. Les prioritats dels espais dedicats a l’oci els dissabtes per part de les famílies, ha canviat.  

‐ Les noves  infraestructures incideixen en apropar altres propostes comercials (mercat de Vic, Centre comercial de Vic) al 

client de Ripoll (Ripollès).  

‐ L’itinerari i la senyalització actual no contribueixen a generar experiència a la proposta, amb la qual cosa es limita a ser 

una oferta comercial de producte de necessitat i/o reposició. 

‐ L’entorn tot i gaudir del seu efecte dinamitzador, no interactua tret d’alguna excepció. 

‐ El producte bio, Eco i Km 0 i en general el més singular, no es troba identificat ni diferenciat adequadament. 
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3.1.2. LA PROPOSTA DE PRODUCTE 

1. OFERTA COMERCIAL I TURÍSTICA  

Oferta Comercial 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament (2019) i actualització 

amb treball de camp 2020 
 

 

 

Del total d’activitats podem observar que el sector del comerç encara té un pes representatiu amb el 38,8% de les activitats de 

serveis. La confirmació de que Ripoll és una centralitat de serveis, ens la dóna també el pes d’aquest tipus d’activitat (el 43,6 % total 

serveis). 

38,8%

12,0%

20,5%

23,1%

5,6%

DISTRIBUCIÓ ACTIVITATS DE SERVEIS

Comerç Restauració
Serveis Serveis professionals
Allotjament

7,3%

26,9%

9,3%

15,5%

13,0%

6,2%

12,4% 9,3%

CLASSIFICACIO SECTORS DEL COMERÇ

QUOTIDIÀ NO ALIMENTARI QUOTIDIÀ ALIMENTARI

LLEURE I CULTURA EQUIPAMENT DE LA PERSONA

EQUIPAMENT LLAR COMERÇ MIXT

AUTOMOCIÓ I CARBURANTS ALTRES
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En relació a la classificació sectorial del comerç, destaca el pes del quotidià – alimentari amb el 26,9%. Aquest fet mereix 

consideració, doncs estem davant una tipologia de comerç més orientat a la conveniència (producte de necessitat). que a 

l’experiència (dinàmica d’anar de compres). 

 

SECTOR  

QUOTIDIÀ NO ALIMENTARI  

QUOTIDIÀ ALIMENTARI  

LLEURE I CULTURA  

EQUIPAMENT DE LA PERSONA  

EQUIPAMENT LLAR  

COMERÇ MIXT  

AUTOMOCIÓ I CARBURANTS  
 

 

Tot i aquesta presencia majoritària de comerç de quotidià alimentari, mereix destacar  

que és en el nucli històric de Ripoll on observem més  varietat de sectors, alguns d’ells més 

orientats a una situació més propera a “anar de compres” que a “fer la compra”. 

 

De la informació que ens mostra el cens d’establiments comercials de Catalunya 

(Generalitat de Catalunya. 2019), destaquem la densitat comercial ( establiments /1000 

habitats) de Ripoll (15,63) per damunt de la de les comarques gironines ( 14,61) i la mitja 

catalana (13,66). 

El cens també ens permet veure l’evolució dels darrers tres anys (2017 a 2019), pel que fa 

a nombre d’establiments de comerç, que mostra una lleugera disminució.  

(183 (2017) / 175 (2018) / 167 (2019)). 
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Oferta Turística 

 

El total de places d’allotjament a Ripoll és de 1.074 places 

d’allotjament enregistrat. 

En nombre de places d’allotjament destaca la incidència 

que té el càmping. 

Respecte del total de la comarca del Ripollès, Ripoll 

representa el 10,2% de l’oferta de les  places d’allotjament. 

 

 

 

  

8%
7%

62%

23%

PLACES D'ALLOTJAMENT 

per tipologia d'establiment 

HUTS Residències-cases de pagès

Càmpings Hotels, hostals i pensions
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2. ENSENYES  

Analitzant la proposta qualitativa dels establiments del comerç, es destacaria: 

- LA TRADICIÓ: ensenyes amb caràcter d’empresa familiar, establiments centenaris, arrelament al territori i projecció en sectors 

diversos. Ens trobem des d’una ensenya d’impremta com Maideu, fins al sector d’alimentació amb Can Mullol (xarcuteria del 

1917), o Embotits l’Esquiador (artesans des de 1942), que tot i ser productors ofereixen venda online del seu producte i 

projecten molt bé el valor de la tradició, l’empresa familiar, i l’arrelament al territori. 

 

- EL TRACTAMENT DEL PRODUCTE: projecció de producte artesà i de proximitat, a partir de la pertinença i projecció de molts 

establiments tant a la marca producte del Ripollès com de xarxes de producte artesà. Per exemple,  algunes fleques que 

pertanyen a l’associació “Flequers artesans de les comarques gironines”, com ara Forn artesà Rupsa (ofereix “És farina de 

Girona”) i altres Forns artesans com ara Mas Palou.  Pel que fa a les xarcuteries, algunes es referencien com a producte del 

Ripollès -xarcuteria –carnisseria Constans al mercat cobert-, i d’altres figuren com a mestre artesà  -Can Pineda o Can Fruitòs- 

 

- LA PRESENCIA EN EL TERRITORI (Ripoll), per exemple establiments com Delicies dels Pirienus”, fleca artesanal i pastisseria 

fundada al 1903 per 4 mestres forners amb amplitud d’oferta (pastisseria, forn de pa , i càtering), i presencia a tot el territori -

cobreixen totes les àrees de Ripoll-. 
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- LA PROJECCIÓ DELS  VALORS: 

L’aposta pel comerç de proximitat a les xarxes socials: “Apostem pel comerç de proximitat” “pel comerç local”:  

 

 

 

 

Extracte comentari a xarxes socials de l’establiment La Closca 

“... El petit comerç i la proximitat 

La importància de formar part de la comunitat ...” 
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Les iniciatives orientades a la solidaritat: 

 

 

 

Les propostes orientades a la sostenibilitat: Botiga de segona mà de la fundació map, o establiments com Hortgànic pensat 

per a la jardineria sostenible i per a facilitar al consumidor la producció de verdures i fruites ecològiques. 

- L’ESPECIALITZACIÓ EN L’ESPORT (bicicleta). La proximitat a un entorn de natura genera oportunitats per a la pràctica de 

l’esport.  Més enllà de trobar a disposició material i/o roba per a l’esport, trobem també establiments especialitzats sobretot 

en la bicicleta, tan en la venda, lloguer com servei d’assistència tècnica. Per exemple:  Bikes Ripoll, Bicicletes Pirineu, Casa 

Vila.  

 

- LES NOVES TENDÈNCIES DEL CONSUM. Les noves preferències del consumidor es detecten amb algunes de les propostes 

comercials, no sols a nivell de producte, -per exemple amb la prioritat que existeix actualment amb el  producte eco-bio 

Morera –agrocomerç,  Eco Pi, o Herbolària Mònica,- sinó també amb l’aparició de nous canals de venda, amb empreses 

que han desenvolupat la venda on-line, com ara: Rams N’Roses, Vins Guillamet o Ski&Mountain.  
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3. PROPOSTES DIFERENCIADES 

Analitzant la singularitat i autenticitat d’algunes de les propostes de productes i/o establiments, que faciliten la diferenciació com 

atractiu comercial, tindríem els següents valors destacables: 

L’ARTESANIA (producte fet a mà, produccions limitades, a mida del client): Ens trobem amb establiments amb perfils emprenedors, 

creatius i/o artesans.  

 

 

NOVES PROPOSTES – producte i creativitat 

  

RECUPERACIÓ DELS VALORS: Referència a la tradició i autenticitat: 

L’establiment ressenya “Botiga del baster i guarnicioner Boixaderas 

entre 1900 1919, el local estava situat al número 13 del c/Sant Pere”. 
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Molts cops no són pròpiament botiga, són taller com ara Cocuan, o punt de trobada-taller com Karma patchwork, o simplement 

obertura d’obrador a carrer, com puntualment Olga Soler Cakes&Cookies.  En tot cas, el fet d’estar oberts a carrer, aporta valor a 

l’experiència comercial. 

Els OFICIS (productes d’autor, la recuperació del taller). Molt puntualment s’adverteixen propostes vinculades a l’art dels oficis: 

L’antiga de Ripoll, o Enric Isern joier, entre d’altres. 

 

TALLERS: Vendre producte, treballar-lo  

 
 
 
 
 
 
 

 

LES COL·LECCIONS D’AUTOR: inspiració amb els elements del territori –en 

aquest cas la forja-. Els claus fabricats a Ripoll, exposats al Museu Etnogràfic 

de Ripoll, rememoren els orígens : antigament 105 tallers clavetaires feien 

60.000 claus a l’any cadascun.  

El PRODUCTE (lo singular i autèntic). Propostes centrant el focus en el producte relacionat i/o arrelat amb el territori.  En alguns casos 

ens trobem amb comerços centenaris que han sabut projectar amb la seva posada en escena –façana/arquitectura-establiments 
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singulars (Can Mallol), o bé aprofitar el seu espai per potenciar el producte de l’entorn (el cas de l’Hotel La Trobada amb l’espai 

dedicat a la botiga de producte km.0 / Ripollès).  

Altres propostes, no estrictament comercials, però que tenen potencial pel valor del producte, són aquelles empreses que parteixen 

de treballar el producte que el territori els hi ofereix –això els dota d’autenticitat-, i a banda pot generar oportunitats per promocionar 

el producte origen Ripoll.  

LA FORJA _ Fantastic Factory studio LA FUSTA – Gwell art LA NATURA- Artesano 

Cursos de forja: “Fantastic Factory workshop” 

(excel·lents valoracions al Tripadvisor, núm.1 

entre 12 coses que fer a Ripoll). Relació amb 

l’entorn, venda creuada amb establiments 

d’allotjament.  

 

 
També venen producte.  

Situats fora de la trama urbana.  

 

Projecten l’entorn. La seva web els presenta 

com: “Estimem la fusta” “Estem a Ripoll. 

Extensions de fagedes i masies que ens 

acullen en un entorn unic”. 

 

Productes a mida. Tenen workshop al 

Mercantic de Sant Cugat del Vallès. 

Són majories de tes, infusions i tisanes 

artesanals. 

Com a marca presenta innovació i 

diferenciació com a proposta.  

Estan ubicats a La Barricona. 

Es presenten com a botica artesana.  
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3.1.3. QUALIFICACIÓ DE L’OFERTA 

Del treball de camp, seguiment enquestes i opinions en xarxes socials, es constata: 

Aspectes positius: 

- S’identifiquen propostes emprenedores per part de gent jove i amb sentiment de pertinença al territori. 

- Bona valoració en general a les xarxes socials per part dels clients, envers determinats establiments referents, sobretot per dos 

aspectes: 

o la qualitat del producte. 

o el tracte proper amable al client ( proper i amable i orientat a facilitar solucions al client). 

- Alguns operadors ja preocupats per les noves pautes de consum, per exemple, s’introdueixen productes eco-sostenibles. 

- Algunes façanes que identifiquen el valor de l’arquitectura i història d’alguns establiments (Farmàcia Prujà, o Can Mallol). 

- L’amplitud i autenticitat dels productes d’alimentació: la carn, els embotits, els làctics, la mel, els bolets, els dolços naturals. 

- Orientació en general del comerç a donar servei a la població resident (detecció de les seves necessitats – adaptació oferta). 
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Aspectes negatius: 

 - Pèrdua d’establiments emblemàtics i del valor que aporta a l’autenticitat de l’espai urbà i 

comercial. 

- Les propostes singulars i diferenciades no es potencien, des de fóra costa identificar on hi 

ha el més rellevant i diferent. 

- Per part del comerç en general no hi ha orientació al visitant. La informació no ajuda a 

elegir Ripoll com a lloc per anar-hi (per exemple, confusió i diversitat d’horaris comercials). 

(*) extracte d’alguns dels comentaris clients a google envers els horaris comercials 
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3.1.4. TRETS CARACTERÍSTICS DE L’OFERTA 

1. DIMENSIÓ / PERFIL 

Una aproximació al perfil empresarial del sector del comerç i la restauració a nivell comarcal,  ens la dóna la informació que recull 

l’estudi “Impacte econòmic de la Covid- El Ripollès” (Agència de Desenvolupament local del Ripollès – Consell Comarcal del Ripollès maig 2020)  

SECTOR COMERCIAL  SECTOR TURÍSTIC  

56% són autònoms 

28% són societat limitada 

52% tenen entre 1 a 5 treballadors i el 40% per compte propi 

El 53,93% són autònoms 

El 40,63% tenen entre 1 i 5 treballadors 

El 72% porten 11 o més anys que van iniciar l’activitat. El 58,33% porten 11 o més anys que van iniciar l’activitat 

 

Del treball de camp i pel que fa al comerç al detall, s’observa: 

‐ Empreses d’estructura familiar (les que representen més dimensió disposen fins a dos treballadors). 

‐ Amplia presencia d’empreses amb perfil d’autoocupació. És habitual compaginar el comerç com una activitat que aporta 

el sou més a l’estructura familiar.  

‐ Baixa presencia de comerços que pertanyin a ensenyes de franquícies (més exigències en aspectes de gestió).  

‐ En el nucli històric s’identifiquen establiments amb dimensions reduïdes (condicionades per la pròpia estructura dels edificis) 

i sovint en carrers de segon nivell. La majoria d’aquests establiments està entre els 50 a 100 m², llevat d’espais com el de plaça 

gran o plaça de Sant Eudald on les dimensions poden ser a partir dels 100 m². 

‐ Establiments més dimensionats en l’àmbit de l’esport i parament de la llar.  

‐ Pel que fa al preu mig de lloguer d’establiments comercials, estem en la línia de ciutats amb poca densitat i activitat 

comercial (al voltant dels 6/€/m²). No obstant, aquest indicador pots ser a partir de 6/€/m² en el nucli històric.   
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El cens d’establiments comercials de Catalunya, estableix la superfície mitjana dels establiments de Ripoll en 102 m². 

2. COMPETITIVITAT 

Un aspecte rellevant de cara a la promoció de l’oferta comercial per poder vendre al visitant, és la possibilitat de gaudir de llibertat 

d’horaris. En aquest sentit, Ripoll té la qualificació de municipi turístic el que li permet l’excepcionalitat d’horaris comercials (obertura 

en diumenges i festius). No obstant, respecte a aquest aspecte cal tenir en compte: 

‐ varis municipis del Ripollès són considerats també municipi turístic (llibertat d’horaris comercials), com ara Campdevànol, 

Camprodon, Llanars, Molló, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Seguries, Setcases i Vilallonga de Ter. 

L’impacte de la segona residència en alguns d’aquests municipis, fa que el dinamisme comercial del cap de setmana sigui 

superior al de Ripoll. 

‐ el nivell d’acompliment d’horari en cap de setmana té poca incidència en el comerç de trama urbana, més enllà del comerç 

de conveniència amb vendes concentrades en diumenges (papereria, una floristeria, pastisseria).  

‐ S’observa excepcionalment una visió cap al turisme amb l’obertura d’algun establiment de xarcuteria. 

‐ Els supermercats i grans formats obren en diumenges (fins al migdia). 

Respecte als horaris en cap de setmana: 

‐ El 27,4% dels establiments comercials de Ripoll obren dissabtes a la tarda (el  23,9% dels establiments si només tenim en compte 

als establiments en trama urbana). 

‐ L’obertura en diumenge és del 11,26% dels establiments. 

En el treball de camp hem advertit pel que fa a la senyalització i/o informació dels horaris comercials: 

- horaris senyalitzats que no s’acompleixen. 
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- manca harmonia amb els horaris entre comerços de zona (zones amb establiments d’horaris dispars). 

- dia setmanal de descans també diferent segons establiment. 

- les referencies a google pel que fa horaris o no hi són o no són reals. 

- horaris comercials poc comercials o amb criteris que no són clars per a un visitant (horari d’inici, parada al migdia, horari de 

tancament per la tarda).  

Tots aquests aspectes dificulten d’una banda l’experiència de compra, l’interès en descobrir i atansar-se a Ripoll (un visitant al migdia 

pot gaudir de part de la restauració, però la combinació experiència comerç-gastronomia-cultura és complicada).  

Els establiments per general, projecten focalització a client resident, adaptació dels horaris a dinàmiques personals (no professionals 

o comercials) i ruptura de l’experiència de compres.  

Acompliments dispars, algunes empreses informen bé dels seus horaris no sols en les ressenyes de google (motor de recerca molts 

cops pel visitant), sinó en les pròpies pàgines web o xarxes socials. Per contra altres empresaris no informen, trobant-se suggeriments 

de clients sobre la necessitat d’actualitzar l’horari real o preguntes i/o aclariments al respecte. 

És minoritària la visió dels empresaris que veuen que el dissabte a la tarda també pot ser un moment de compra pel client resident 

-gaudir de més temps per certes compres de producte no quotidià-.  

 

Impacte de la Covid: 

Si ens referim a l’estudi “Impacte econòmic de la Covid- El Ripollès” (*)(agencia de desenvolupament local del Ripollès – Consell 

Comarcal del Ripollès maig 2020), convé ressenyar aspectes importants per identificar el grau de resistència dels dos sectors: 
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SECTOR COMERCIAL  SECTOR TURÍSTIC  

Afectació més important per l’empresa:  

‐ 60% la disminució o cancel·lació de vendes.  

‐ 24% tensions de tresoreria.  

Despesa que ha tensionat més:  

‐ 33,33% deutes financers.  

‐ 25% salaris. 

Afectació més important per l’empresa:  

‐ 70,83% la disminució o cancel·lació de vendes/reserves.  

‐ 17,71% tensions de tresoreria.  

Despesa que ha tensionat més:  

‐ 25% deutes financers (pòlisses, préstecs, crèdits...)  

‐ 25% lloguers i hipoteques. 

Reducció de plantilla:  

‐ El 72% no ha reduït la plantilla. 

Reducció de plantilla:  

‐ El 69,79% no ha reduït la plantilla. 

L’impacte de la covid a nivell d’activitat econòmica afectada pels expedients de regulació d’ocupació, al municipi de Ripoll 

representa el 44,5% dels expedients de la comarca. 

Impacte comarcal a nivell sectorial: 

‐ el sector del comerç (inclou comerç a l’engròs i al detall), representa el 42% d’expedients i el 10,70% de treballadors afectats 

per ERTOs. 

‐ el sector de l’hostaleria representa el 19% dels expedients i el 32% de treballadors afectats per ERTOs. 

Innovació: 

Des del punt de vista de les estratègies de màrqueting s’observa poc desenvolupament a nivell de dinamització en el punt de 

venda. 

En relació a les estratègies de màrqueting digital, només un 56,9% dels establiments comercials disposen de presencia en xarxes 

socials (Facebook o Instagram). La dinamització per les empreses que sí tenen presencia (un 79,5% Facebook i un 70,9% Instagram) 

és prou activa, informant de campanyes, promocions, accions de dinamització que es realitzen a Ripoll i interacció en general amb 

el client. En molts casos aquesta és la línia per informar al client dels horaris comercials, així com dels serveis addicionals oferts.  
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En relació al potencial dels aparadors, en general no és un tema treballat. No obstant, s’observen alguns casos d’aprofitament:  

Venda creuada de productes – tematitzar l’aparador 

(temporada) 

Comunicar amb el client els valors de l’establiment 

Sinergies amb la creativitat i l’emprenedoria 

Aparador Ski&Mountain 

 

Comunicació video disseny aparadors de La Closca (Facebook) 

Creació/Presentació de col·leccions –  

 

Aparador Josep Isern Joier 
 

S’observa per part de la Unió de Botiguers,  

iniciatives com els concursos d’aparadors, 

així com la decoració dels aparadors amb 

motius de festes i dates assenyalades (Nadal, 

Black Friday, Carnestoltes, .. entre altres), així 

com formacions específiques en aquest 

àmbit. 
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En relació a la presència web, només el 42,25% dels establiments comercials disposen de pàgina web. En la majoria dels casos són 

webs senzilles, amb informació de localització, horaris i producte preferentment. Algunes incorporen el catàleg de productes i altres 

especifiquen amb més detall els serveis oferts. D’aquestes webs n’hi ha un 9,85% que pertanyen a webs corporatives (ensenyes de 

grup comercial). 

S’adverteix que durant aquest darrers mesos , moltes empreses han accelerat la presència web (venien de webs inexistents o en 

construcció), i altres empreses es plantegen el desenvolupament d’una estratègia de venda on-line.   

En relació a la  venda on-line, només el 4,22% dels establiments comercials, ofereix un e-commerce (venda en línia). Hem de dir 

que tot i aquest petit percentatge, algunes de les empreses que tenen presencia de venda en línia, són referents.   
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3.2. Demanda : hàbits de compra i motivacions 

3.2.1 NOTA METODOLÒGICA de l’enquesta 

S’han realitzat un total de 220 enquestes en el 

municipi de Ripoll de les quals 190 han estat 

presencials i 30 telefòniques.  

S’ha enquestat en els tres zones comercials, 

amb més  incidència a la carretera de 

Barcelona - que és on s’ha trobat més 

afluència de gent-.  

S’ha executat també a peu de mercat tant 

de dissabte com de dimecres. 

La mostra ha sigut representativa de la gent 

localitzada al carrer al llarg del dia,  mostrant a la vegada també 

una correlació amb  al perfil demogràfic (75% dels enquestats 

tenen més de 45 anys i el 59% són dones). 

Les enquestes s’han dut a terme del juliol a l’octubre del 2020. 

La presencia de turistes o gent de segona residencia ha sigut 

pràcticament inexistent a l’hora de realitzar les enquestes, tot i així 
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el 7% de visitant no resident, representa gent dels pobles immediats a Ripoll. Entre els motius principals de venir a Ripoll es mostra 

l’atracció que generen els supermercats i hipermercats. 

S’ha detectat algun visitant tot i que les motivacions no eren turístiques, sinó principalment de retrobaments familiars. 

 

Nota: El marge d’error global de les dades obtingudes és de ±6% per a un nivell de confiança del 95%. 

 

TIPUS DE COMPRA: 

 

 

 

El que es necessita per viure es compra tot a Ripoll. 

El principal motiu de compra a Ripoll son productes de 

consum habitual.   

 

El tèxtil tot i la seva presència, té un comportament de 

compra de producte bàsic de necessitat, més que de 

producte de moda.  

 

L’import mig de despesa en quotidià alimentari a la 

població de Ripoll és de 37 €/persona/setmana 

lleugerament per sota de la mitja a Catalunya (2019 

era de 40 €/persona/setmana).   
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FREQÜÈNCIA DE LA COMPRA: 

  

 En la compra de quotidià alimentari (producte de 

gran consum) estem davant una freqüència 

majoritària de compra de reposició (81,2% setmanal). 

 Hem de dir que Ripoll ofereix una oferta molt 

complerta (diverses ensenyes de supermercats – en 

gamma, producte i assortiment). 

  

  

 En el producte fresc s’observa més incidència en la 

freqüència de compra (88,4% setmanal). 

 Destaca aquí l’àmplia oferta d’establiments 

d’alimentació de proximitat.  
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 Estem davant un producte que sovint és més de 

compra per impuls (menys freqüència de compra). 

 És una compra més esporàdica (46,4%) i amb més 

índex d’evasió.  

 

 

 Tot i l’oferta d’establiments d’equipament de la llar 

existents a la població, destaca en la freqüència de 

compra que un 35,5% dels enquestats afirmen no 

haver comprat mai a Ripoll. 
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ACTE  DE COMPRA:   Destaca la importància que tenen pel quotidià alimentari 

els supermercats. 

 Molts dels enquestats indiquen la manca de comerços 

especialitzats,  així com la pèrdua de petits comerços de 

tota vida. Tot i així destaquen les carnisseries en les 

compres especialitzades. 

 En el mercat del dimecres només es detecten clients de 

l’àrea de proximitat (carretera de Barcelona).  

 En el mercat del dissabte hi ha molts clients que es  

passegen,  però reconeixen no comprar. 

 

 

 La mobilitat és la pròpia d’una dinàmica de comerç de 

proximitat (accessibilitat a una àmplia oferta a peu- les 

distancies son assumibles-).  

 Existeix una relació directa entre la compra a peu - 

mercat o a una botiga especialitzada- i la compra en 

cotxe -supermercat  o compra gran-. 

 S’identifiquen persones que no disposen de cotxe 

particular i utilitzen el tren per anar de compres a 

Barcelona. El bus no és el mitja utilitzat per anar de 

compres.   
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EXPERIÈNCIA DE COMPRA: 

 

 

 Un dels aspectes més destacables en l’experiència de 

compra és la valoració que es fa del tracte al client. 

 Convé remarcar la incidència que tenen que  molts 

establiments estan  gestionats pels propis responsables, 

essent aquests qui tenen el contacte directe i donen 

l’atenció al client.  

 

Nota (índex valoració) 

5 4 3 2 1 
Molt Bona Bona  Correcte Deficient Molt Deficient 

 

  

 El 80% dels enquestats estan satisfets del tracte rebut. 

 No s’identifiquen valoracions negatives.  

 Es valora en especial, l’amabilitat, l’atenció i la proximitat 

amb el client. 
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 L’oferta és un dels aspectes on el comprador de Ripoll ha 

fet més valoracions (veure annex).  

 

 Les valoracions estan molt condicionades a la franja 

d’edat. Així en general són més positives en gent de més 

edat –necessitats bàsiques cobertes i menys exigències-, 

d’altres més joves que troben a faltar varietat, oferta i 

qualitat (per exemple, sector moda, llibres,...).  

  

 Pel que fa a l’aparcament,  les opinions són totalment 

contraposades i diverses.  

 En aquest sentit, la valoració està més en les aportacions 

dels enquestats (veure annex -valoracions finals dels 

clients). 

 Destaca de manera reiterada la necessitat d’una 

senyalització pensada per la gent de fóra de Ripoll. 
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EVASIÓ DE DESPESA: 

 Els principals aspectes que incideixen en l’evasió de 

despesa són: 

 La proximitat d’un centre comercial variat i 

dinàmic (Vic - evasió del 45% de la mostra)). Lloc 

habitual d’esbarjo i oci per a la població de Ripoll 

(efecte en els dissabtes primordialment). 

 

 L’efecte Amazon o la venda on-line. Les noves 

tecnologies i l’accessibilitat a una nova oferta que 

cobreixen les carències de Ripoll (incidència del 

canal d’internet amb una evasió del 29% de la 

mostra). 

 

 Accessibilitat  i atracció de Girona i Barcelona com 

a nucli de relació d’activitat econòmica, així com 

dels seus centres comercials.   

 

Detectem un perfil de gent gran que no es desplaça i que ho compra tot a Ripoll (el 22% de la mostra enquestada).  

 

 

16%

6%

1%

1%

4%

45%

1%

1%

7%

1%

1%

1%

16%

2%

29%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Municipi veí

Centre comercial

Campdevànol

Sant Joan de les Abadesses

Olot

Vic

Manlleu

Berga

Girona

Platja d'Aro

Granollers

Sabadell

Barcelona

Tarragona

Internet

Cap / Mai

ON COMPREN FORA DE RIPOLL

Nota: Pregunta oberta  



   

63 
 

 

 

 
 El motiu principal per desplaçar-se fóra del municipi és l’oferta (manca, atractivitat i varietat). 

 Un  17% vol tenir més varietat, el 39% busca quelcom més atractiu i quasi un 80% coincideix en que manca 

oferta en general. 

 El preu és també una variable a tenir en compte.  

 Les respostes relatives a la preferència  del canal on-line, sovint es relaciona amb preu i comoditat.  
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 En general les fugues estan molt relacionades amb productes que formen part d’un àmbit més pensat per “anar de 

compres” que en “fer la compra”. 

 L’equipament de la persona, inclou sovint productes molt especialitzats amb orientació marquista i molta compra per 

impuls (veure incidència del 83%). 

 Les fugues en sectors com ara l’esport, cultura i lleure en general, són per l’exigència de major especialització.  

 Destacable és veure que Ripoll compta amb una bona proposta –especialitzada en alguns àmbits d’esport-, tot i així existeix 

fugues (incidència marquista). 
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3.2.3. EL PERFIL I COMPORTAMENT DEL TURISTA  

 (informació: treball de camp / entrevistes / informe -dades de l’oficina de turisme (estiu 2020) / memòria 2019 –Monestir Sa. 

Maria de Ripoll). 

ORIGEN: 

- Client de proximitat: Barcelona i Àrea Metropolitana.(Dades visites Monestir de Ripoll: 70% Catalunya del que un 26% és del 

Barcelonès i un 27% de La Selva).  

- Destaca també un perfil de client estranger resident a Barcelona que gaudeix d’un entorn de natura tan proper. 

- D’origen estranger el segment més significatiu és d’origen francès. 

- Algunes procedències internacionals de valor afegit no tan pel nombre de visitant sinó per la capacitat de despesa i la 

descoberta de l’entorn ( és un perfil de turista que no té por a les distàncies, les seves visites a Ripoll sovint s’integren dins 

altres recorreguts  -ruta integrada-). Alguns països (Israel,  EUA,). 

EL PERFIL del visitant i/o turista. 

- Presencia majoritària de client entre els 45 a 65 anys. (Dades visites Monestir de Ripoll:  52% entre els 46 i 65 anys). 

- Grups de famílies i parelles. (Dades visites Monestir de Ripoll:  66% famílies) 

- Alguns perfils emergents ( grups en moto, bicicleta, pràctica de l’esport en general ).  

TIPUS ESTADA / Comportament: 

- Incidència de les escapades curtes (1 sola nit), no interactuen amb la destinació. 

- Famílies en estades de vacances: gaudeixen de l’entorn, les compres són per producte de consum quotidià (alimentació) 

i puntualment compres de reposició i/o necessitat.  
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Durant el dia descobreixen l’entorn i/o practiquen l’esport. És per la tarda quan disposen de temps, que sovint es limita a 

la restauració. Si volen més experiència es desplacen a altres entorns. 

- Parelles /petits grups sèniors: més interessades en la gastronomia i descoberta del producte autòcton, que disposen de més 

temps per descobrir coses. 

- El resident de segona residencia que sovint disposa de més experiència en altres entorns propers (Camprodon, per exemple 

dissabte i diumenge està tot obert). 

Altres: 

- Molta gent que està de pas. En especial la visita al Monestir i tot el seu patrimoni històric i arquitectònic, no genera una 

estada.  Manca la pernoctació i moltes de les vistes organitzades no generen consum dins la vila.   

- De les preferències cap al territori (interès en visitar o descobrir), lo més demandat és la ruta dels 7 gorgs (Campdevànol) i 

la possibilitat de bany a gorgues i rieres (estiu).  
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3.3. Entorn territorial i urbanístic 

ENTORN URBÀ  

‐ Es detecten intervencions en l’espai urbà i accions que s’iniciaren i que no han tingut continuïtat.  

‐ El mobiliari urbà és de molta qualitat, el que prestigia la zona i hauria de promoure un determinat tipus d’establiments. 

‐ Un itinerari comercial no queda clar ni pel continu comercial (que sovint es fragmenta pels espais buits), ni per la 

senyalització o les referencies.  

‐ L’accessibilitat a la zona comercial no queda identificada, està pensada pel públic resident.  

‐ La referencia cap a les àrees de compra sovint son per les ensenyes de supermercat que fan atracció.  

‐ L’accés a Ripoll està molt determinat per les 

infraestructures de connexió (en funció si es ve des de 

Barcelona o des de Girona). 

‐ Un dels aspectes a ressenyar és la incidència de 

l’antiguitat dels immobles, -més en el nucli antic-, que 

condiciona tan l’oferta del tipus d’habitatge com 

d’espais comercials.  

Els espais comercials amb més dimensions, sovint es 

troben com a resultat del tancament de bona part 

d’oficines bancaries al centre de Ripoll . 

                                       Font: Diputació de Girona  
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Intervenció urbana de qualitat (pont de la Lira), 

amb contrast estat façanes  

 

Intervenció en façana per part de particular que 

enalteix l’entorn 

 

ESPAI COMERCIAL  

Qualitat del mobiliari urbà  

 

Façanes i espais comercials en estat d’abandó 

 

Façanes edificis amb manteniment – embelliment 

entorn 

 

Autenticitat façanes comercials  
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El principal àmbit que s’ha treballat a nivell urbà és el nucli antic de Ripoll: 

‐ Les intervencions de recuperació i pacificació de l’espai urbà en el casc antic. 

‐ Les obres d’intervenció en l’espai urbà s’iniciaren ja cap a l’any 2007 -2008 amb les obres de remodelació de la plaça de 

Sant Eudald. Les intervencions posteriors anaren en la línia de recuperar i pacificar l’espai urbà per generar un espai per a 

vianants. Així les reformes, entre d’altres de la  plaça gran i de la plaça Sant Eudald cercaven recuperar l’activitat en el centre 

de la vila.  

‐ Noves propostes d’aparcament i mobilitat cap al centre: 

o Es crearen 79 places d’aparcament de rotació perimetral al casc antic, amb la modalitat de zona taronja (s’ofereix 

un temps d’estada gratuït de 1 hora addicional al pagament ja realitzat i per un import mínim de 0,10 €). 

o Accés de vehicles a la zona restringida per als veïns residents de la zona, o usuaris que necessitin carregar o descarrega 

en els establiments. En aquest darrer cas, els industrials i repartidors poden accedir a la zona restringida entre les 6h i 

les 8h30 del matí i disposen d’una forquilla de temps de 60 minuts. 

o Evitar la drecera amb un mínim d’estada de 3 minuts. 

‐ La senyalització dels punts d’accés. Tot i que la finalitat era fer-la més visible i entenedora i evitar així algunes confusions pel 

que fa al seu ús, es confirma que el sistema establert contribueix a la regularització de l’accés al centre, queda clar el seu ús 

per a residents i professionals que treballen a Ripoll, però aquest ús no queda clar per a qui accedeix de nou, que sovint pot 

veure’s en la casuística de fer el pas pel centre i no fer l’estada mínima de 3 minuts, amb la corresponent multa (sanció).  
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Carretera Barcelona i carrer del Progrés: 

 

‐ Aquests dos àmbits comercials tenen accessibilitat mitjançant infraestructures que són 

de connexió. Tot això condiciona un format de carrer més de pas, que de passeig 

(per amplada i continu urbà). 

‐ En la carretera de Barcelona trobem un carrer amb amplada per gaudir de la compra 

i caminar, tot i que amb interrupcions d’amplada diversa. Per contra en el carrer del 

Progrés sovint l’amplada baixa als mínims (1,5 metres). S’observen alguns trams amb 

poc manteniment de l’estat de les voreres.  

‐ El cas de la C-26 (Eix Prepirinenc) al seu pas per Ripoll funciona com a carretera 

d’accés. 

‐ L’accés de compradors a aquestes zones és bàsicament a peu pel client de 

proximitat. Per altres tipus de clients, l’accés queda resolt per la dotació 

d’aparcaments que molts cops ens ofereixen els dos supermercats de referencia 

(Mercadona i Condis). 

La convivència d’usos: 

Pel que fa a l’experiència de l’espai urbà s’observen alguns àmbits amb poc espai per al vianant i per gaudir dels aparadors i 

visibilitat dels establiments.  

Les voreres són un element clau per a la localització del punt de venda, ja que contribueixen a determinar, el nivell de visibilitat i 

accessibilitat necessària per permetre als vianants que vegin adequadament els aparadors i es faciliti l’entrada a l'establiment. 
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Tot i que en el cas de Ripoll no estem davant carrers amb molt flux de gent, si que en zones per a vianants (places), sovint  les 

terrasses dels restaurants limiten amb el frontals dels establiments, i en altres casos, no queda ni el mínim de 1,5 per passar.  

* tot i que el treball ha estat realitzat en el  moment covid -incidència de major extensió de les terrasses-. 

 

LA SENYALITZACIÓ  

La senyalització cap al nucli històric és bàsicament turística (referencies al patrimoni cultural i arquitectònic). 

Pel que fa a la senyalització comercial no es detecta, i tan sol es veuen panells informatius sobre el calendari de festes i mercats. No 

hi ha un itinerari marcat, ni recomanacions.  

Els opis i informació que apareixen són fonamental per projectar els valors de les campanyes comercials, no aporta utilitat al 

comprador.  

Les ressenyes històriques sovint s’obliden del comerç que ja ha existit, o del valor d’algunes de les 

propostes comercials que van haver-hi. 
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ELS ESPAIS BUITS  

Espais comercials en emplaçaments estratègics per la dinamització: En funció de les activitats (tipus de producte, gamma 

d’oferta, i imatge façana- rètol de l’establiment ) contribuiran al posicionament de la zona.  

 

 
Doble cantonada / inici espai per a vianants 

 
Cantonada centre (c/de les Vinyes i c/Trinitat) 

 
Impacte espais buits plaça Sant Eudald 

 
Evolució ocupació locals estatègics 

(setembre 2020) 

 

 
juliol 2020 – local enmig àrea vianants – qualitat entorn urbà  

 
Cantonada clau per donar accés c/Mossèn 

Cinto Verdaguer a Plaça Sant Eudald 
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Altre aspecte important és l’estat d’abandó que presenten alguns espais buits: 
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En alguns casos espais comercials en lloguer amb informació 

addicional: Programa Ajuntament de Ripoll – espais buits 

 

Informació sobre l’establiment 

 
 

Del total d’espais comercials buits en lloguer a Ripoll (aproximadament uns 65), el 70% es troben al nucli antic. 

 
Àmbit concentració locals buits. Elaboració pròpia   
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L’APARCAMENT   
 

L’accés a Ripoll està molt determinat per les infraestructures de connexió, això fa que molts clients que es desplacen en vehicle 

cerquin l’aparcament fàcil a l’entrada. 

Algunes opcions que es troben a les entrades són les dotacions d’aparcament dels 

supermercats Mercadona i Condis (en aquests darrer cas, es disposen de dues hores 

gratuïtes). Aquest fet facilita les compres en els entorns (quotidià alimentari , productes 

i serveis de conveniència). 

La dotació d’aparcament -pel dinamisme que ara per ara presenta Ripoll- es veu 

suficient. La seva utilització prioritària és pel resident.  

En general tan la senyalització, mobilitat i disponibilitat d’aparcament, no està pensada 

per al visitant.  

- La senyalització d’accés a les icones turístiques no es suficient (si observem els 

suggeriments que els turistes fan en les enquestes de seguiment (Monestir Sta. Maria de 

Ripoll), on aquest aspecte apareix.  

- El sistema de gestió de l’aparcament per accedir a la zona del nucli històric 

(disponibilitat d’aparcament d’1hora) està pensat per compres de reposició i/o 

gestions d’un resident; però limita les compres o el fet de gaudir de l’espai. 

 

Existeix dotació àmplia zona d’aparcament gratuït (en gris) 

L’accés al nucli històric es facilita amb el sistema de tarifa zona taronja.  
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3.4. Experiències i Dinamització 

ACCIONS DE DINAMITZACIÓ 

FIRA DE LES 

40 HORES 

Aj. Ripoll 

“ BLACK    

FRIDAY “ 

UBIC Ripoll 

FIRA DE 

NADAL 

Aj. Ripoll 

“UN LOCAL, UN 

NEGOCI” 

Aj. Ripoll 

Fira multisectorial amb més de 

100 anys d’història. 

Per al comerç és un 

esdeveniment, que pel fet 

d’atraure  gent a la població, 

no té perquè traduir-se amb 

més vendes. 

És una ocasió per donar a 

conèixer l’oferta de producte i 

serveis, fidelitzar al client, fer 

bases de dades i contactes.  En 

aquest sentit, s’ha de tenir en 

compte que els darrers 

objectius de la Fira era arribar 

als 30.000 visitants, i atraure’ls 

de comarques veïnes i de 

Catalunya.  

Sorteig de 5 vals de 40 € a 

gastar en els comerços de 

Ripoll 

Aquestes accions serveixen per 

retenir la despesa del resident 

davant altres accions. 

No obstant, és una acció 

generalitzada a molts indrets i 

per tant de cara a fóra no 

planteja res diferencial. 

Les accions de la Ubic en 

relació al Nadal van en la línia 

de sortejos per fomentar el 

consum a Ripoll. 

No s’identifica aprofitament del 

mercat de Nadal. Es constata 

que en altres mercats de Nadal 

de l’entorn –tot i tenir més cost- 

el resultat de les vendes dels 

comerciants és més positiu que 

a Ripoll.  

Algunes campanyes en clau 

comarcal incentiven les 

compres al territori (com la de 

la UIER “ per Nadal compra a 

casa, compra al Ripollès”.  

ESTRATÈGIA DE REACTIVACIÓ 

DEL BARRI VELL  

Acció endegada l’any 2016 a 

través de la recuperació dels 

locals buits com aparadors. 

Els locals participen en aquest 

campanya per llogar o per 

vendre, i l’Ajuntament fa una 

tasca de facilitador. 

Actualment el programa 

segueix vigent amb una 

evolució estable.  
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Altres accions de dinamització que es desenvolupen, van  més en la línia de reforçar el sentiment de pertinença al poble i així 

fomentar el consum local, són accions de caràcter més emocional, com ara: “Fer país és comprar al teu poble”, o identificar el que 

representem (#som poble #som comerç). La presencia d’aquesta informació en els opis que hi ha  Ripoll de cara al visitant, només 

projecta l’existència d’un teixit associatiu, però no ens facilita informació addicional, de localització, sector, producte i/o singularitats 

de l’oferta.   
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ACCIONS TURÍSTIQUES AMB IMPACTE AL COMERÇ  

FESTES I FIRES 

Atraure visitants 

COMPETICIONS ESPORTIVES 

Generar estades 

CAMPANYES 

Promoure el consum 

MARQUES 

Projectar territori 

La Festa Nacional de la Llana i 

Casament a Pagès (inclou 

mercat de productes 

artesanals i una trobada de 

brocanters i antiquaris). 

Mercadal del Comte Guifré 

((inclou parades d’artesania i 

demostració d’oficis. Els 

comerciants del centre es 

disfressen i ofereixen activitats 

lúdiques). 

Festival internacional de 

música 

Fia catalana de l’ovella (inclou 

venda de productes diversos) 

Fira europea del formatge 

(inclou la participació de 

productors de formatge) 

Fira de la tapa i la cervesa 

Firadisc 

Festival de senderisme del 

Ripollès 

Cursa internacional d’atletisme 

de fons del Ripollès. Ripollès 

Discovery Walking 

Copa catalana i campionat de 

Catalunya de proves 

d’orientació. 

Proves del Campionat 

d’Espanya de Trial. 

Els espais per gaudir: 

‐ Rutes a peu per Ripoll 

‐ Rutes BTT i cicloturistes 

‐ Ruta de les Fonts 

 

 

 

Ripoll per #compartir’ 

campanya de promoció 

turística d’estiu i tardor. 

 

Producte Ripollès 

 

“Viu la teva història al Pirineu”  

La marca turística del Ripollès 

per atraure el turisme de 

proximitat (mercat català i 

francès) 

La projecció del Ripollès 

(Pirineu proper i accessible). 

Reforçar atributs ( natura i 

paisatge, esport, patrimoni cultural, 

història, gastronomia i productors). 
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VALORACIÓ:  

La majoria són esdeveniments 

que atrauen a visitants i turistes.  

En alguns casos són estades de 

pas, consum bàsicament  a la 

restauració i puntualment 

algun producte de quotidià 

alimentari. 

En estades curtes 

(pernoctació), el consum 

augmenta en alimentari i 

puntualment en altres sectors 

(esport i compra de necessitat). 

La venda de productes 

artesanals o d’alimentació en 

els mercats, pot competir amb 

les de botiga.  

 

 

VALORACIÓ: 

A més de les competicions 

esportives programades, Ripoll 

disposa d‘un Centre de 

Tecnificació Esportiva, que 

treballa per consolidar-se  com 

un lloc referent de clubs i 

entitats esportives de 

Catalunya per a la realització 

d’estades de pretemporada, 

campus formatius i de 

perfeccionament i 

concentracions esportives. 

Aquest tipus d’activitats 

atrauen a esportives, aficionats 

i a l’entorn familiar. En alguns 

casos facilita estades curtes 

amb allotjament, i per tant és 

una oportunitat per al comerç i 

els serveis de Ripoll. 

VALORACIÓ: 

Com acció planteja un 

objectiu d’efecte replicador: 

donar a conèixer l’oferta de 

Ripoll, repetir o prescriure 

l’estada. 

Interactua entre comerç i 

turisme (participen el sector 

turístic i 35 establiments). 

Caldrà fer ara com a projecte 

pilot una valoració i explotació 

dels resultats.  

VALORACIÓ: 

Aprofitar la promoció turística 

que des del Ripollès com a  

comarca es fa, també és una 

oportunitat per a Ripoll. 

A partir del producte, el 

comerç com la restauració 

poden trobar noves 

oportunitats. 

Pel que fa al turisme, són les 

dues valls  (la de Camprodon i 

la de Ribes) les que tenen més 

projecció turística i més 

allotjament; tot i així Ripoll és el 

punt de partida d’algunes 

rutes, a banda d’una 

centralitat de serveis. 

A banda que amb l’objectiu 

d’atraure el turisme de 

proximitat, les connexions amb 

Barcelona i àrea metropolitana 

són directes a Ripoll o bé 

accessibles amb tren.  

 

En relació a l’agenda turística i la pàgina web (www.visit.ripoll.cat), es detecta que en les activitats ofertes al visitant  només apareix 

“on dormir” i “on menjar”, mancaria una referencia “on comprar” (rutes / zones) , o bé “què comprar”.   

http://www.visit.ripoll.cat/
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Per altra banda, en l’agenda d’esdeveniments costa identificar algunes de les competicions esportives que es poden considerar 

tractores de visitants per a la població. Si que apareix en la secció d’esports de la pàgina web de l’Ajuntament de Ripoll. 

La dinamització d’aquestes accions dins a Ripoll no queda clara, no hi ha un seguiment generalitzat per part dels 

operadors (comerç i/o restauració).  S’ha identificat algun operador que feia promoció en el seu establiment. 

 

  

En relació a les accions de dinamització del patrimoni cultural i arquitectònic i la seva incidència en el comerç, 

destacaríem com a primer aspecte el nombre de persones atretes, així com la diversitat i qualitat de les propostes. Tot i així, existeix 

un convenciment de que la visita interactua poc amb una dinàmica posterior amb la vila i les compres en el seu comerç. 

El nombre de visitants atrets pel monestir de Ripoll l’any 2019 va ser de 38.889 (un 12,87% de disminució respecte al 2016). 

Concentració en períodes de vocacionals (puntes al mes d’agost). 

Perfil: 52% d’edat entre els 46 a 65 anys i un 66% en família . 

És significativa la dada que ens confirma que les accions organitzades tenen molta incidència en determinats grups ( en tarifes 

especials el 47% són públic escolar i per tarifes reduïdes el 93% són jubilats). Aquest tipus de client no genera despesa respecte a la 

població. En el cas dels jubilats per regla general van en grups organitzats i no gasten. 

El segment de turisme cultural, té un trets característics com ara, les exigències de qualitat en general a tota l’experiència de la 

destinació (tipologia d’allotjament, i complementarietat amb altres serveis i propostes), i interès per altres productes com ara la 

gastronomia i les compres.  

Cartell anunci prova esportiva en 

vitrina de restaurant  
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NOUS PROJECTES DINAMITZADORS  

PLATAFORMA E-COMMERCE 

Lidera: UIER 
PLATAFORMA E-COMMERCE 

Lidera: Diputació de Girona 
DINAMITZACIÓ 

ECONÒMICA 

  

DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 

 

“respiradecompresalripolles” 
 

?¿ “viuitreballa al Ripollès”  

Lidera: UIER 

“Mountain bike park” 

Plataforma de venda online 

creada al 2019. 

Manca recorregut i implicació 

per part d’algunes empreses. 

Nivells de desenvolupament de 

l’estratègia on-line molt 

diferent entre operadors,  

El projecte preveu aquest any 

acompanyament als 

comerços per la seva 

implementació i formació. 

 

La iniciativa promoguda per 

l’Ajuntament de Ripoll, la Unió 

de Botiguers i el Comerç Local 

“DE LA BOTIGA A CASA”, ha 

generat un precedent al que 

es vol donar continuïtat. 

El projecte per part de la 

Diputació de Girona, està en 

fase pilot en altres Ajuntaments. 

 

L’objectiu del programa és 

captar gent que vulgui venir a 

viure al Ripollès, així com 

empreses que s’hi vulguin 

implantar. 

Ajudaria a canviar la 

tendència de despoblació, 

Atraure  població amb valor  

afegit (per edat i perfil 

professional). 

El teletreball por generar 

oportunitats per aquest 

projecte i per fer més ciutat i 

més oportunitats per al 

comerç. 

Projecte d’equipament per 

generar referencia a Ripoll, 

noves activitats d’esbarjo  i 

atracció de públic. 

Disposen d’un acord amb la 

Federació catalana de 

ciclisme. 

A Europa occidental existeixen 

6.800.000 practicants.  

“Capsules d’emprenedoria” 

“Naus de Transició” 

Agència desenvolupament del 

Ripollès  
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Captar nous emprenedors: 

Tenint en compte que molts 

emprenedors creatius inicien 

els seus negocis primer en 

l’àmbit on-line abans no es 

decideixen a obrir botiga física; 

aquesta eina que ofereix 

l’agencia, seria una oportunitat 

per atraure talent. 
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4. DIAGNÒSTIC 

 

ÍNDEX 

 
 

1. OBJECTIUS i  fases del projecte 

 

2. CARACTERITZACIÓ del municipi 

 

3. ANÀLISI  

 

4. DIAGNÒSTIC - DAFO 

 

5. DEFINICIÓ DEL MODEL COMERCIAL 

 

6. ESTRATÈGIA 2020 - 2025 
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4. DAFO Debilitats / Amenaces/ Fortaleses /Oportunitats 

FORTALESES  

  

DEBILITATS  

TERRITORI 

‐ ACCESSIBILITAT (Girona /Barcelona).  

‐ Connexió directa des de Barcelona (carretera). Connexió ferroviària. 

 

ESPAI URBÀ L’àrea de vianants, les inversions en recuperar  i dignificar l’espai. 

  

EL COMERÇ 

‐ Sentiment pertinença, resiliència de les darreres campanyes.  

‐ La col·laboració entre operadors (prescriptors, utilització dels serveis). 

 

EL PRODUCTE 

L’OFERTA comercial 

‐ La CENTRALITAT DE SERVEIS (76% activitat econòmica) 

‐ La QUALITAT del producte d’alimentació (marca PRODUCTE RIPOLLÈS)  

i la seva presencia en punts de venda i restauració. 

L’OFERTA turística 

‐ La SINGULARITAT I REFERENCIA dels recursos/patrimoni turístic.  

EL monestir de Sta. Maria  de Ripoll 

Les xarxes d’itineraris a peu, en BTT, per cicloturisme. 

Bressol de Catalunya 

‐ La TRADICIÓ de fires i mercats 

 

EL CLIENT 

‐ La bona valoració del TRACTE A CLIENT. 

‐ La compra de quotidià alimentari del client resident.  

‐ L’atracció als municipis de proximitat per part dels supermercats.  

 

EQUIPAMENTS/estructures  per a la dinamització i millora de l’oferta  

‐ Agencia de Desenvolupament del Ripollès (promoció econòmica i 

acompanyament empresarial). 

‐ Aula d’Hosteleria (millora de l’oferta) 

‐ Centre de Tecnificació Esportiva (promoure estades i captar nous 

públics). 

 

RECURSOS Marc d’acció municipal (la reactivació econòmica i la 

dinamització comercial com un dels eixos prioritaris), el pla de xoc. 

TERRITORI 

‐ ENVELLIMENT de la població. 

‐ Renda familiar disponible per sota mitjana catalana. 

‐ Imatge i entrada al municipi de polígons i fàbriques.  

 

ESPAI URBÀ 

‐ No hi ha experiència comercial en l’espai urbà.  

‐ Aparcament al centre històric pensat per ús del resident. 

 

EL COMERÇ 

‐ Manca lideratge en el teixit associatiu (projecte, gestió i dinamització). 

 

EL PRODUCTE 

L’OFERTA comercial 

‐ Manca diversitat, varietat i nivell d’especialització de l’oferta 

comercial. 

‐ Mercat del dissabte menys dinàmic (només pel públic local). 

‐ Pèrdua del pes de l’activitat agrària i ramadera. 

‐ Limitació de l’àmbit d’atracció a la sub-comarca del Baix Ripollès.  

L’OFERTA turística  

‐ Poca oferta d’allotjament (10,2% de l’oferta d’allotjament del Ripollès) 

‐ Més dinamisme turístic a les dues valls. 

 

COMPETITIVITAT 

‐ Manca d’innovació i relleu generacional. 

‐ Perfil empresarial d’autoocupació. 

‐ Els market place: 

Diferents iniciatives a l’hora.  

La necessitat d’acompanyament en el desenvolupament (poques 

empreses amb e-commerce). 

Integració d’opcions molt diverses i heterogènies (per producte, 

estratègia i dimensió empresarial). 

 

CLIENT 

‐ El Client de pas i el que no pernocta. 

‐ Manca turista sensible al fet cultural. 
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4. DAFO Debilitats / Amenaces/ Fortaleses /Oportunitats 

OPORTUNITATS 

  

AMENACES  

TERRITORI 

‐ PROJECCIÓ de territori – entorn QUALITAT DE VIDA   

pel Teletreball (nous residents /compradors) 

com espai per gaudir (nous visitants /turistes que valoren l’entorn de 

natura per la pràctica de l’esport i de desconnexió). 

‐ ACCESSIBILITAT (1 hora dels principals nuclis d’activat econòmica), 

com a facilitat per al teletreball, així com per a noves opcions 

d’emprenedoria.   

‐ PUNT DE PARTIDA de l’experiència al territori del Ripollès. 

 

COMERÇ 

‐ Ús generalitzat de les xarxes socials (56,9 %). 

‐ Algunes opcions creatives, artesanes i/o emprenedores.  

 

EL PRODUCTE (oferta comercial i turística) 

‐ El Valor del PRODUCTE LOCAL o de proximitat (Km.0, artesà,) 

‐ El producte amb IDENTITAT DE TERRITORI (la projecció industrial i la 

relació amb materials com la forja, la fusta i l’art dels oficis). 

‐ Les competicions i estades esportives. 

 

CLIENT 

‐ La PROXIMITAT pel client de Barcelona i Àrea metropolitana 

(proximitat – accés). 

‐ El turista de valor afegit (estada amb pernoctació): descoberta de 

l’entorn , esportistes i els nous perfils turistes  internacionals. 

 

RECURSOS  

‐ Els Programes de la UIER (projectes en clau territorial, serveis a les 

empreses, i projectes amb finançament públic). 

‐ Els Marketplace: (www.respirardecompresalripolles.com com una 

opció per accedir al món on-line des del Ripollès). 

‐ La dinàmica generada amb el projecte “De la botiga a casa”. 

‐ Els PROGRAMES EUROPEUS (experiència i perfil de comarca 

transfronterera per accedir al finançament). 
 

ESPAI URBÀ 

‐ Devaluació del Nucli Històric (foscor, inseguretat). 

‐ Espais buits i ruptura del continu comercial (Nucli Històric). 

‐ Pèrdua d’establiments emblemàtics. 

‐ Dificultat rehabilitar / accés habitatge (pensat per parelles amb fills). 

 

COMPETITIVITAT  

‐ INNOVACIÓ 

‐ Poc desenvolupament estratègia digital (només 4,22% disposa de 

venda on-line i  pàgina web un 42,25%). 

‐ PREUS DE LLOGUER dels espais comercials (no assumibles per la 

generació d’ingressos). 

‐ PERSONAL (necessitat de perfils preparats: responsable de botiga, 

dependent). 

‐ HORARIS COMERCIALS (senyalització, adequació i acompliment). 

 

EVASIÓ DE DESPESA - FUGUES DE COMPRES 

‐ Ciutats de l’entorn amb posicionaments per atraure residents i/o 

turistes.  

‐ Altres ciutats amb mercats en dissabte. 

‐ Municipis de l’entorn que són també municipi turístic (horaris 

comercials d’obertura). 

‐ La proximitat i potencial d’un centre comercial variat i dinàmic. (Vic) 

 

CLIENT 

No hi ha orientació a visitant/turista (establiments només un 11,26% obra en 

diumenge i un 27,4% en dissabte tarda). 

http://www.respirardecompresalripolles.com/
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5. DEFINICIÓ DEL MODEL COMERCIAL 

 

ÍNDEX 
1. OBJECTIUS i  fases del projecte 

 

2. CARACTERITZACIÓ del municipi 

 

3. ANÀLISI  

 

4. DIAGNÒSTIC - DAFO 

 

5. DEFINICIÓ DEL MODEL COMERCIAL 

 

 

5.1. Tendències i reptes actuals del comerç 

 

5.2. Visió del municipi i del comerç 

 

5.3. Objectius del model comercial 

 

 

 

 

 

 

6. ESTRATÈGIA 2020 – 2025 
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5.1.  Tendències i Reptes actuals del comerç  
 

ELS CANVIS que apareixen en el context actual (covid) i que impacten al comerç. 

TENDÈNCIES EMERGENTS 

 

EL  GRAN CANVI 

COM A SOCIETAT  

‐ La incertesa. 

‐ La desconfiança. 

‐ Els canvis en el model relacional (solidaritat). 

‐ La resiliència dels sistemes. 

 

 

 

EL TELETREBALL 

 

EL CONSUM CONSCIENT 

 

LA PROXIMITAT I LO LOCAL 

 

LA DISTANCIA FÍSICA 

COM A CONSUMIDORS 

‐ El valor de la proximitat. 

‐ El fet de ser multicanals. 

‐ La sostenibilitat. 

‐ Altres experiències i prioritats. 

 
COM A NEGOCIS 

‐ L’obsolescència / les dificultats. 

‐ La re-definició de les cadenes de subministrament. 

‐ La revisió de la proposta de valor i de relació amb el client. 
‐ La digitalització. 

 
(* © treball d’investigació Intueri-Consulting). 
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5.2. La visió del municipi i del comerç 
 

Aspectes a destacar ELS VALORS 

COMERÇ  

‐ Importància del producte de quotidià alimentari. 

 

‐ Oferta i servei molt orientat al resident. 

 

‐ Prioritat al producte bàsic i / o de necessitat.  

 

‐ La qualitat en el producte d’alimentació i Km.0. 

 

‐ La diferenciació: tradició, tractament del producte i servei. 

 

 

 

EL PRODUCTE DE PROXIMITAT 

EL VALOR DE LO LOCAL (TRADICIÓ) 

EL TRACTE PROPER I AMABLE 

EL CONSUM CONSCIENT  

 

 

 

 

 

RESTAURACIÓ  

 

‐ Establiments amb cuina catalana i tradicional. 

 

‐ Reforcen la idea de cuina de mercat, producte de proximitat 

i/o de la comarca.  

 

‐ La diferenciació : producte de temporada, “producte del 

Ripollès”. 
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RIPOLL vila inquieta i encarada al FUTUR  

                        DESCOBRIR                      GAUDIR                    VIURE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA: 

‐ Allotjament (tipologia, núm. places). 

‐ Experiències  

 

 

 

 

 

OFERTA:  

‐ Habitatge  

‐ Treball  

Turista 

 

 

Generar atracció: més visites /estades 

   

Resident (ciutadà) 

 

 
 

Generar oportunitats: més residents  

PROJECCIÓ COM A TERRITORI 

PRODUCTE 

RECURSOS I PATRIMONI TURÍSTIC  

ENTORN  

PROJECTE DE CIUTAT /VILA 

QUALITAT DE VIDA 

SERVEIS  

OPORTUNITATS 

REFORÇAR  

L’ACTIVITAT COMERCIAL  
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EL MODEL DE CIUTAT QUE ENS MARCA EL FUTUR DEL COMERÇ 

‐ El resident com a centre de l’estratègia de futur del comerç (atracció de perfils qualitatius –per perfil i edat: gent jove 

emprenedora, famílies amb fills-). 

‐ És necessària la interacció i sinèrgies entre els diferents àmbits d’acció i activitat del municipi. 

‐ Caldrà una visió transversal i alienada: Territori i Urbanisme, Turisme, Promoció Econòmica, Esports, Oci – cultura. 

 

EL COMERÇ I LA QUALITAT DE VIDA (ENTORN, PRODUCTE I GENT) 

‐ El valor de l’entorn i la natura. 

‐ El tracte proper i amable de la gent.  

‐ L’amplitud i qualitat de l’oferta de producte de quotidià alimentari. 

‐ El potencial de ser una centralitat de serveis. 

 

LES SINERGIES  DEL COMERÇ  

‐ Sectors: La restauració (producte i cuina de qualitat), com a palanca per generar atracció de nou públic. 

‐ Territori: La convivència entre els espais per viure i els espais per gaudir. 

‐ Consum: El sentiment de pertinença com a comerç i com a client de Ripoll (consum conscient). 
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  5.3. Objectius del model comercial 

 

 
DINAMITZACIÓ:  

1. MILLORAR L’EXPERIÈNCIA COMERCIAL I URBANA  → treballar per un municipi atractiu i còmode per comprar. 

2. CAPTAR NOUS CLIENTS I GENERAR NOVES PROPOSTES  → construir les bases per fer més poble i atraure residents/visitants.  

 

COMPETITIVITAT:  

3. REFORÇAR EL COMERÇ JA EXISTENT  → facilitar la solidesa dels negocis. 

4. PROMOURE I PROJECTAR L’EMPRENEDORIA → obrir-se a noves oportunitats.   

 

GESTIÓ: 

5. POTENCIAR L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL I MILLORAR LA SEVA GESTIÓ → disposar de les eines per treballar i construir.  

6. EL FUTUR DEL COMERÇ – ÀMBITS DE CONCERTACIÓ I COL·LABORACIÓ → fer-ho entre tots i amb visió estratègica de territori. 
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6. ESTRATÈGIA 2020 - 2025 

 

ÍNDEX 
 

 

1. OBJECTIUS i  fases del projecte 
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6. ESTRATÈGIA 2020 - 2025 
OBJECTIUS ESTRATÈGIA  

1. MILLORAR L’EXPERIÈNCIA COMERCIAL I URBANA  

     

1. Identificar els itineraris comercials i els elements tractors. 

2. Dinamitzar  la gestió dels espais buits.  

3. Millorar la qualitat i el valor de l’oferta.  

4. Regenerar l’espai urbà. 

5. Dinamitzar l’entorn comercial, urbà i turístic. 

6. Rejovenir l’espai urbà (creativitat). 

 

2. CAPTAR NOUS CLIENTS I GENERAR NOVES PROPOSTES. 
0. El model de ciutat. 

1. Posar en valor la restauració.   

2. Posar en valor el comerç. 

3. Reforçar la centralitat comercial i de serveis.  

4. Desenvolupar i diversificar les experiències turístiques. 

 

3. REFORÇAR EL COMERÇ JA EXISTENT. 
1. Suport a les estructures comercials poc dimensionades. 

2. Acompanyament al comerç. 

3. Professionalització dels empresaris i personal. 

4. Digitalització en el comerç. 

 

4. PROMOURE I PROJECTAR L’EMPRENEDORIA 
1. Acompanyament a l’emprenedoria. 

2. Projecció i reconeixement de les noves iniciatives. 

5. POTENCIAR L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL I MILLORAR 

      LA SEVA GESTIÓ. 

1. Estructurar i potenciar la Unió de Botiguers de Ripoll. 

2. Professionalitzar la gestió. 

6. EL FUTUR DEL COMERÇ – ÀMBITS DE CONCERTACIÓ  

     I  COL·LABORACIÓ. 

1. Cercar pactes i aliances amb altres territoris i entitats . 

2. Crear una entorn de treball del comerç amb altres actors 

    implicats en l’experiència urbana i comercial.  
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Tenint en compte el model de comerç que Ripoll ha de projectar en el futur i en base als objectius plantejats, es proposa la 

següent estratègia i accions per a la seva consecució.  

ESTRATÈGIA 

1.1. Identificar els itineraris comercials i els elements tractors 

 ACCIÓ Responsable Termini 

 Mapa / opis amb visualització d’ITINERARI PRINCIPAL DE COMPRES  

Per exemple situar-los en els principals accessos a l’àmbit urbà, des de les 

zones d’aparcament.   

  
 

 Identificació dels diferents àmbits d’activitat (destacar amb colors 

diferents la restauració, el comerç i les principals icones turístiques).  

 Possibilitat d’identificar els establiments amb obertura en  festius.   
 

Ajuntament de Ripoll CURT 

1. MILLORAR L’EXPERIÈNCIA COMERCIAL I URBANA (MUNICIPI ATRACTIU I CÒMODE PER COMPRAR). 
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 1.2. Dinamitzar la gestió dels espais buits 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 CATÀLEG D’ESPAIS BUITS amb categorització de les seves oportunitats 

comercials: 

Categories: 
‐ local buit – zona / carrer sense impacte comercial: 

(comerç de proximitat/ barri, o àrea sense continu comercial definit/ local 

sense possibilitats de desenvolupament comercial).  

‐ Local buit – zona /carrer amb impacte comercial: 

(comerç amb zona amb atractiu comercial actual i futur / impacte en la 

dinamització i continu comercial de la zona. Diferenciar amb dos nivells (major 

o menor impacte).  

‐ Solar amb construcció i impacte (expectatives per al seu futur 

desenvolupament).  

‐ Solar sense construcció (impacte en la ruptura del continu comercial).  

 

Ajuntament de Ripoll  CURT 

 Dinamitzar la gestió dels espais buits: 
Acompanyament a la gestió d’espais buits a partir de les tasques –orientació 

comercial- a desenvolupar per un dinamitzador i/o AODL, responsable del 

projecte de dinamització comercial:   
‐ Relació amb propietaris, arrendadors, immobiliàries. 

‐ Fomentar reunions de trobada amb intercanvi d’informació.  

‐ Intermediació i comercialització.  

‐ Gestionar informació en la pàgina web o altres canals de comunicació. 

 

Unió de Botiguers de Ripoll  

(dinamitzador) 

 

Col·laboració amb 

PRIVATS:  

(Immobiliàries / Propietaris) 

MIG  

 Gestionar informació dels espais buits: 
‐ Incorporar informació comercial en les ofertes d’espais.   

‐ Innovar i dignificar la proposta comercialitzadora. 

‐ Gestionar la categorització dels espais buits amb els responsables de la 

propietat i/o gestió. 

‐ Elaboració d’informes i/o raports anuals. 

 

Unió de Botiguers de Ripoll 

(dinamitzador) 

 

Col·laboració amb 

PRIVATS:  

(Immobiliàries / Propietaris) 

MIG 
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1.3. Millorar la qualitat i el valor de l’oferta 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Pla de millora continua:   
‐ Garantir criteris homogenis de qualitat: Anàlisi qualitatiu de l’oferta comercial 

a partir de la percepció del client en relació a l’experiència de compres: 

personal, servei i punt de venda. (tècnica del mistery shopping a una mostra 

representativa). 

‐ Identificar els punts crítics i àmbits de millora. 

‐ Gestionar amb els privats les propostes de solucions a diferents nivells 

(ordenació, innovació, dinamització, recursos –humans i econòmics-,..)  
 

Ajuntament de Ripoll amb 

Unió de Botiguers de Ripoll 

i privats 

CURT 

 Impuls a la senyalització i projecció comercial amb paràmetres de 

qualitat: 
‐ Dissenyar un manual de bones pràctiques comercials (compromís). 

‐ Recomanacions en la senyalització comercial, aparadorisme i presentació de 

producte.  

‐ Tractament de la retolació i de les façanes comercials en el Nucli Històric de 

Ripoll (manual d’estil). 

‐ Tractament de la zona del Nucli Històric com un espai amb potencial de 

projecció però a l’hora vulnerable i fràgil en la seva gestió.  
 

Ajuntament de Ripoll amb 

Unió de Botiguers de Ripoll 

i privats 

CURT 

 Penalitzar els espais comercials buits en estat d’abandó. 
Preveure mesures de penalització per l’abandó  en l’estat de les façanes dels 

establiments (façanes, brutes, vidres trencats, ... ), atès l’impacte en 

l’urbanisme i l’experiència urbana.  

Ajuntament de Ripoll  CURT 

  



   

97 
 

1.4. Regenerar l’espai urbà 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Revaloritzar el patrimoni i l’espai urbà: 
‐ Prioritzar la inversió en la recuperació, embelliment i dignificació de l’espai i 

entorn urbà: el marge del riu, els espais buits, els edificis i façanes 

abandonades. 

(* val a dir que l’Ajuntament de Ripoll disposa ja d’una ordenança per 

recuperació d’edificis i façanes. Tot i així, la mesura de recuperació d’edificis 

per poder-los hi donar un tractament residencial, és una prioritat que requereix 

d’incorporar nous paràmetres, subvencions i ajuts). 

 

‐ Manteniment de les infraestructures (identificació de zones i equipaments en 

estat crític), així com el nivell de neteja de l’espai urbà. 

‐ Embelliment espai urbà: 

o Mobilitat: 

Garantir la convivència d’usos entre restauració i vianants en alguns 

àmbits.  (tot i la situació generada per la covid, i la necessitat en el sector 

de la restauració d’ocupar  més espai en la via pública, no hem d’oblidar 

que hi ha espais urbans -algunes places/voreres-, on no s’arriba a garantir 

el mínim de 1,5 metres d’accessibilitat i mobilitat per a vianants). 

o Il·luminació: revisió dels nivells de qualitat i adequació de la tipologia 

d’enllumenat dels principals eixos /carres comercials, en especial al Nucli 

Històric. 

o Aparcament: Ara per ara la dotació està pensada per la població resident. 

En un futur caldrà augmentar la dotació d’aparcament d’accés al centre. 

S’observa que alguns sectors actuals d’aparcament, no son visibles ni 

identificables pel visitant.   

o Senyalització (mobilitat):  

Prioritzar-la en funció de les zones a potenciar i finalitats (centre de serveis 

o entorns d’experiència urbana),  

Millorar la senyalització,  posant en valor la informació comercial de la zona 

així com els seus serveis.   

 

Ajuntament de Ripoll  MIG - LLARG 
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 Prioritzar les millores en 3 àmbits d’actuació: 
‐ Carrer del Progrés (amplada de les voreres). 

‐ Carretera de Barcelona (configuració del continu urbà: unificar amplades i 

materials de les voreres, pacificar espais i incloure més mobiliari urbà). 

‐ Nucli històric (el valor de les places com espai per viure i conviure, mobiliari 

urbà de qualitat pensat pels nens  i per la gent gran, evitar convertir les places 

en espais buits i sense vida o en espais saturats i/o sobre ocupats). 

 

Ajuntament de Ripoll MIG - LLARG 

 Protecció i embelliment de l’entorn urbà 

Visió Integral del Nucli Històric a nivell d’embelliment 
‐ Elaboració d’una ordenança d’ús i protecció de l’entorn urbà que reguli 

terrasses, rètols, i concreti bones pràctiques pel que fa a l’ús de l’espai urbà. 

Possibilitat d’integrar i unificar aquelles ordenances que parcialment ja 

contemplen alguns d’aquests aspectes, però que sovint son més per a 

objectius fiscals o de subvenció. 
 

Ajuntament de Ripoll CURT 

 Sensibilització dels valors de Nucli Històric a residents i empresaris. 
‐ Col·laboració amb veïnat / residents (identificant actors claus), a partir de  

convidar-los 1 a 2 cops a l’any a participar en taules de treball o comissions, 

per tal de consensuar iniciatives i accions per millorar i protegir l’entorn. 

‐  

Ajuntament de Ripoll, Unió 

de Botiguers de Ripoll / 

entitats  i privats. 

CURT – MIG - LLARG 
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1.5. Dinamitzar l’entorn comercial, urbà i turístic 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Pla integral d’embelliment de Ripoll: 
‐ Implementació d’un pla integral d’embelliment de Ripoll, que s’acompanyi 

d’una acció de comunicació i sensibilització a la població, com a mecanisme 

per generar sentiment de pertinença i d’implicació cap a una nova aposta 

de model de ciutat molt focalitzada a un entorn per “descobrir – gaudir – 

viure”. 

‐ Possibilitat de generar patrocinadors amb empreses del territori que s’impliquin 

en el projecte. 

‐ Tres nivells de treball inicial: 

o Potenciació de Ripoll com a centralitat de serveis. 

o Manteniment, millora i embelliment de l’entorn urbà. 

o Dinamització del patrimoni urbà (edificis, places  i equipaments). 

 

Ajuntament de Ripoll  MIG - LLARG 

 Generar equipaments tractors.   

Recuperació i/o adaptació  d’equipaments com a “locomotores” 

d’atractivitat comercial i turística dels diferents àmbits urbans de la vila.  
‐ Consolidació de determinats equipaments, com a punts de trobada amb 

agenda d’activitats per a públics més joves.  

‐ Edificis i estructures industrials com a centres de projecció i d’interpretació dels 

oficis i del tractament del producte (la forja, la fusta...). Possibilitat de vincular-

ho a projectes d’emprenedoria i/o artesania.  
‐ Ocupar alguns dels espais comercials buits en la centralitat que genera la 

plaça de Sant Eudald  per a l’atracció de nous públics, per exemple: 
o centre de coworking (nous públics més joves i emprenedors). 

o centre d’interpretació de la història dels oficis de Ripoll i com a punt 

d’exposició dels principals operadors/ productors  locals.  

o centre d’emprenedoria creativa de Ripoll.  
 

 

Ajuntament de Ripoll  MIG - LLARG 
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 Dinamitzar els entorns urbans per facilitar l’experiència: 
‐ l’experiència comercial (què trobaré) 

‐ l’atracció pel visitant (què faré) 

‐ la qualitat en l’acollida (com accedeixo) 

o informació disponible,  

o senyalització amb criteris comercials i d’atracció de visitants. 

o accessibilitat –sistemes d’aparcament fàcils de reconèixer (connexions 

i dotació del nombre de places) i d’utilitzar pel visitant. 

 Dinamitzar els entorns urbans en atenció a la seva funció comercial: 
‐ de proximitat – centralitat de serveis – producte de conveniència. 

‐ d’atracció- experiència urbana – mixtura de producte entre comerç-

restauració i cultura.  

Cada entorn requerirà d’accions de dinamització diferents i van adreçades a 

públics diferents.  

 

Ajuntament de Ripoll, Unió 

de Botiguers de Ripoll / 

entitats i privats. 

CURT 

 Posar en valor i capitalitzar l’existència dels mercats i fires com a un dels 

principals atributs de Ripoll. 

 Incloure nous elements de diferenciació respecte a mercats dels 

entorns.  
El valor: l‘agenda de mercats i fires ha de relligar amb el posicionament del comerç 

de proximitat, el producte fresc i la qualitat. 

- Revisar en els mercats l’exposició de productes ecològics i de Km.0 

diferenciant la zona  d’exposició i les parades amb una senyalització 

específica. 

- Incorporar més l’artesania, garantint l’adequació dels projectes, l’autenticitat 

de les propostes i els productes oferts ( exposició del carnet artesà).  

- Generar referencia i diferenciació, per exemple amb el producte Km.0, fresc. 

Algunes idees: 

o Promoure una àrea específica de productors de la terra. 

o Incorporar la venda específica de planter (fa reclam): d’abril a juny són 

les dates de planter de l’Horta. Pot atraure nous públics. 

o Connectar amb el comerç establert: creant en els mercats, un punt de 

recollida de les comandes que s’hagin pogut fet prèviament en el 

comerç físic.  

Ajuntament de Ripoll i 

privats 

CURT 
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1.6. Rejovenir l’espai urbà 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Creativitat i espai urbà 
‐ Fomentar iniciatives street art que s’inspirin i tinguin un fil conductor amb el 

paisatge, la història i els valors que fan de Ripoll un espai per descobrir – gaudir 

o viure. 

‐ Generar un concurs d’idees i projectes, per tal de promoure la captació i 

l’atenció de nous públics i de talent  jove.  
 

Algun exemple / proposta: 

 

Un exemple visualitzat en una paret 

a Ripoll. 

 

 

Un exemple d’una obra mural en una paret 

d’Andorra la vella, on l’obra posa en valor un 

dels punts més fotografiats d’Andorra.  

 

 
 

 

 

Ajuntament de Ripoll  MIG - LLARG 

 

Altra experiència: Soho Màlaga 

 

 

 
 

L’any 2000 els veïns i comerciants de la zona van 

tenir la idea de crear un districte cultural amb el 

propòsit de fomentar la reactivació d’aquest espai 

del centre ciutat mitjançant una iniciativa veïnal 

que fou el "Proyecto de Renovación Cultural, 

Comercial y Ciudadana del Ensanche de Heredia: 

Soho Málaga, el Barrio de las Artes". 
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 Creativitat en la dinamització dels espais comercials buits  

 
Algun exemple: Una proposta propera: Vic (espais en transició) 

 
L’impacte que la gestió dels espais buits tenen en la desertització comercial dels 

centres i nuclis antics, va ser tractada per una iniciativa privada de dues dissenyadores 

d’espais interiors, que van crear un projecte per acompanyar la transitorietat dels 

locals tancats, fent-los vius a partir d’un tractament dels seus aparadors. 

 

“Espais en transició” és el nom del projecte que s’endegà l’any 2013.  

vídeo resum del projecte: https://youtu.be/ss8EMnGbhJI 

El valor afegit de la proposta era la vinculació que el projecte va establir amb els 

emprenedors i amb el propi veïnat. 

Resultat:  

Un total de 21 intervencions artístiques en aparadors d’espais buits, 15 reobertures i un 

centenar aproximat d’emprenedors interessats. 

 

 

Ajuntament de Ripoll amb 

Unió de Botiguers de Ripoll 

 

Suport: entitats / 

institucions o privats  

MIG 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ss8EMnGbhJI
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ESTRATÈGIA 
2.1. Posar en valor la restauració 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Posar en valor l’oferta de restauració: 
‐ Aplicar criteris qualitatius a l’hora de classificar i comunicar els establiments.  

Criteris de producte, cuina i qualitat.  

 

Associacions empresarials 

(comerç i restauració)  

MIG  

 Posar de relleu la cuina d’autor:  
‐ Identificar als autèntics protagonistes (cuiners) –quan hi siguin-, com a tret 

diferencial. 

 

Associacions empresarials 

(comerç i restauració) 

CURT 

 Projecció de la imatge i proposta de producte 
‐ Formació i/o assessorament en temes de qualitat i màrqueting comercial. 

‐ Seguiment i dinamització en xarxes socials dels temes de reputació. 
 

Associacions empresarials 

(comerç i restauració),  

entitats,  (UIER)   

CURT 

 

  

2. CAPTAR NOUS CLIENTS I GENERAR NOVES PROPOSTES 

2.0. Model de ciutat  

 CIUTAT – pla d’habitatge 

 TURISME – visió transversal e integrada de les activitats econòmiques. 

La captació de nous clients també passa per l’atracció de nous residents, així com d’oferir experiències turístiques diferenciades 

que generin atracció per als visitants. 

Això implica una visió transversal del turisme que permeti una  interacció de les diferents activitats econòmiques que es generen 

des del territori, i també d’una política d’habitatge que faciliti desenvolupaments residencials  i la recuperació i rehabilitació dels 

edificis e immobles, en base a paràmetres capaços de donar resposta a les necessitats de població jove amb família.  
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2.2. Posar en valor el comerç 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Posar en valor els establiments comercials referents (singularitat i 

diferenciació): 
‐ Recollir les històries i les referències dels protagonistes de Ripoll en relació a 

producte, ofici i activitat comercial (comprador i venedor). 

‐ Facilitar la participació en les accions de dinamització, opis i díptics als 

“referents”-que ens projecten Ripoll- més enllà de si són o no associats. 

 

Unió de Botiguers de Ripoll 

i altres entitats 

CURT 

 Projecció del servei, la qualitat i l’orientació al client: 
‐ Gestionar les reaccions del client en xarxes socials (en especial d’horaris). 

‐ Referenciar els horaris comercials en google, xarxes socials, pàgines webs i 

informació dels establiments. 

‐ Repensar l’adequació dels horaris comercials a les necessitats reals del client i 

a la projecció com a àmbit comercial (àmbit a treballar). 
 

Unió de Botiguers de Ripoll MIG - LLARG 

 Potenciar el comerç de proximitat i els seus valors: 

“Ens tens al costat” – PROXIMITAT (sostenibilitat) 

“Trobes productes de QUALITAT” – Producte artesà, Km0... 

“Donem feina” – ECONOMIA (mantenir llocs de treball) 

“T’oferim un tracte proper” – SERVEI (Confiança) 

“Ens ajudem entre tots” – sentiment de COMUNITAT  
‐ Identificar els principals eslògans de les campanyes de dinamització i donar-

los hi contingut amb històries i situacions reals. Focalitzar missatges i evitar 

dispersió. 

 

Unió de Botiguers de Ripoll CURT  

 Projectar l’oferta i l’experiència comercial: 
‐ PÀGINA WEB: Espai propi de la Unió de Botiguers de Ripoll (desenvolupar el 

domini www.ubripoll.cat). 

Identificar zones comercials, itineraris, la nostra proposta de comerç (amb 

testimonials), tipologia d’oferta, les novetats, els espais comercials buits, les 

accions de dinamització... i un punt de contacte.  

Unió de Botiguers de Ripoll  CURT 
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 Crear un espai efímer on projectar el valor del comerç i producte de 

Ripoll:  
‐ Gestionar que operadors locals de Ripoll amb proposta de producte 

diferenciat (fabricant, artesà, productor) puguin fer una presentació efímera 

en algun espai creat i gestionat per aquest objecte, en el Nucli Històric de 

Ripoll.  Donar a l’espai un nom diferenciat i dinamitzar-lo.  
 

Alguna Referència: 

Possibilitat d’aprofitar aparadors 

emblemàtics amb producte o 

referencia de territori. 

Alguna experiència internacional. Per 

exemple a Berlín.    

Experiència de Deutsche Bank en 

Friedrichstrasse – amb l’espai Q110 

Fòrum, amb exposició de  producte 

autòcton a l’interior i aparador. 

 

 

 
 

  

Ajuntament de Ripoll  

Col·laboració amb 

PRIVATS 

MIG - LLARG 
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2.3. Reforçar la centralitat comercial i de serveis. 

ACCIÓ Responsable  Termini  

 Les campanyes de comunicació: 
- Prioritzar en les campanyes de comunicació l’atractivitat de client de 

proximitat ( àmbit de capitalitat  del Baix Ripollès, així com de l’àmbit de la Vall 

del Ges, Orís i Bisaura) que apropen uns 29.000 clients potencials més a la 

dinàmica comercial i de serveis que es genera a Ripoll. 

- El Pla de fidelització als clients que ens venen d’aquest entorn. 

 

 Apropar el producte al client:  
- Gestionar la continuïtat del servei a domicili dels productes comprats a Ripoll 

(iniciativa agregada).  

 

Unió de Botiguers de Ripoll CURT 

2.4. Desenvolupar i diversificar les experiències turístiques 
ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Projecció conjunta de Ripoll com a experiència d’oci: 

 
‐ INFORMACIÓ – Integrar activitats: 

o Integrar la informació amb orientació turística (els equipaments turístics i les 

propostes de producte que es puguin fer des dels operadors). 

o Disponibilitat de la informació en punts estratègics d’arribada al territori 

(tren, autobusos, aparcaments, OIT). 

o Entrada als equipaments turístics acompanyada de packs de consum amb 

descomptes en establiments de dins de Ripoll. Desenvolupar una proposta 

a partir de l’experiència generada amb “Ripoll per #compartir”. 

 

‐ CREACIÓ - Pla de creació de noves experiències turístiques: 

Diferenciar dos àmbits: 

o tipologia turística a consolidar: l’esport i la cultura. 

o tipologia turística a implementar: salut, benestar (entorn de desconnexió). 

Integrar en taules de treball a tots els actors que intervenen en el territori. 

 

 

Ajuntament de Ripoll, 

associacions/ entitats i 

privats. 

CURT - MIG 
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‐ PROMOCIÓ – Pla Operacional de promoció: 

o Welcome pack  (facilitar la disponibilitat en HUT, càmpings i allotjament en 

general). 

o Banc d’imatges, vídeos, textos (on incloure també al comerç). 

o Desenvolupar merchandising. 

o Elaborar informació del comerç que sigui d’utilitat turística: compres, 

itineraris comercials, horaris d’obertura, oferta gastronòmica,.. 

o Incloure al comerç en la web de www.visit.ripoll.cat 

 

 

 Accions de comunicació i dinamització comercial, singulars i 

diferenciades: 
‐ Projectar autenticitat a partir dels protagonistes o prescriptors. Per 

exemple, persones reconegudes que tinguin especial vincle amb Ripoll i 

puguin ressaltar alguns dels seus valors. 

‐ Crear campanyes en xarxes socials que més enllà dels missatges i paraules 

clau, projectin també als protagonistes: els comerciants. 

Per exemple: a partir del  photocall de la marca Ripoll, projectar un eslògan 

que lligui Ripoll amb cada comerciant, amb un breu resum de la seva 

proposta comercial.  

 

Insertar foto personal o del propietari o de 

tot l’equip. 

Afegir-hi un missatge eslogan de la seva 

proposta. 

Utiltzar-ho com a imatge de dinamització 

per xarxes xosials.  

 

 

 

‐ Promoure accions de dinamització singulars, per exemple,  aprofitar l’entorn 

davant la portalada del monestir de Ripoll,  per fer un mercat de Nadal 

autèntic de muntanya (materials de les casetes unificats, agenda 

Ajuntament de Ripoll, Unió 

de Botiguers de Ripoll/ 

entitats i privats 

CURT  

http://www.visit.ripoll.cat/
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d’esdeveniments vinculats a l’artesania, els oficis i el producte de proximitat, 

cercar una connexió històrica).  

 

 Estratègia de màrqueting digital (compartida). 
‐ Projectar el territori i la seva oferta amb una estratègia de màrqueting digital. 

‐ Campanyes digitals off-line integrades (el que es fa des de l’àmbit de la 

promoció turística amb el que també es fa des de les diferents empreses).  

 

Ajuntament de Ripoll, Unió 

de Botiguers de Ripoll/ 

entitats i privats 

CURT 
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3. REFORÇAR EL COMERÇ JA EXISTENT (la solidesa dels negocis) 

ESTRATÈGIA 

3.1. Suport a les estructures comercials poc dimensionades. 

ACCIÓ Responsable Termini 

 Revisar les càrregues impositives del comerç i adequar-les a l’estructura 

empresarial (valorar que la mitjana de superfície és de 102 m²). Preveure menys 

impacte impositiu – impostos, llicències, taxes-, pels establiments entre 50 a 150 

m². 

 

Ajuntament  de Ripoll  CURT 

3.2.  Acompanyament al comerç 

ACCIÓ 

 

Responsable Termini 

 Empresaris –Foment de la innovació : 
‐ Informació necessària per a la pressa de decisions (jornades informatives, 

tallers sobre temes d’interès amb periodicitat de programació, durada 2 hores 

màxIm). 

‐ Millora en el negoci (acompanyament empresarial-validació models de 

negoci – diagnòstic punt de venda). 
 

Unió de Botiguers de Ripoll 

/ UIER /Cambra de Girona 

CURT 

 3.3. Professionalització d’empresaris i personal 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Formació adequada a les necessitats i perfils: 
‐ Programa bàsic d’accés a la professió. 

‐ Idiomes (turisme). 

‐ Excel·lència en el tracte a client. 

‐ Aparadorisme i gestió del punt de venda. 

‐ Gestió clients i Bases de Dades. 

‐ Canals de fidelització,.. 

 

Unió de Botiguers de Ripoll 

/ UIER /Agencia de 

Desenvolupament del 

Ripollès 

CURT - MIG 
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 Incorporació de metodologia de treball orientada a la qualitat del 

servei: 
‐ Seguiment del nivell de satisfacció del client. 

‐ Adequació/coherència dels horaris comercials. 

‐ Intercanvi d’informació entre operadors del territori (focalització a client com 

a territori). 

 

3.4. Digitalització en el comerç 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Estratègia de màrqueting digital dels establiments: 
‐ Aprofitament de les xarxes socials. 

‐ Referencies entre establiments i entre comerciants i residents (generar efecte 

dinamitzador). 

‐ Seguiment de la reputació on-line. 

 

 Suport a les plataformes i iniciatives de Markets places:  
‐ Col·laborar amb les iniciatives i plataformes que des del territori s’han generat 

(market places) 

‐ Desenvolupar programes d’assessorament per impulsar la integració 

d’estratègia on-line en alguns negocis. (pre-diagnosi de les condicions de 

partida de cada negoci i acompanyament d’un assessor digital per 

l’optimització d’una estratègia digital). 

 

 Dinamització de les webs i e-commerce existents.  

 

 Professionalització mitjançant formació en l’àmbit digital:  
‐ “Noves tendències del màrqueting turístic i digital a aplicar en petites 

empreses”. 

‐ “Com treure el millor partit de les eines de màrqueting digital i de continguts 

per atraure públics i fidelitzar clients”. 

‐ “Les fotografies e imatges per vendre més”  

‐ “Com gestionar continguts”... 

Unió de Botiguers de Ripoll/ 

UIER / Agencia de 

Desenvolupament del 

Ripollès 

CURT - MIG 
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‐ “Com comunicar a les xarxes socials: Facebook, Instagram..” 

‐ “Quins continguts he de publicar?”/ “Com utilitzar millor els hastags?” 



   

112 
 

4. PROMOURE I PROJECTAR L’EMPRENEDORIA 

ESTRATÈGIA  

4.1. Acompanyament i suport a l’emprenedoria 

ACCIÓ 

 

Responsable Termini 

 Programa de “Foment de l’emprenedoria”  
‐ Suport a la  creació i implementació de nous projectes.  

‐ Facilitar espais inicials. 
 

Algun exemple:  

Iniciativa de l’Ajuntament d’Igualada per revitalitzar el centre amb negocis emergents 

(http://espaisdelcentre.cat/projecte/ 

 

 

Proliferació de negocis col·laboratius entre 

diferents professionals (Coshop–Barcelona) 

 

 

 

 Suport a les noves activitats econòmiques 
Bonificacions /o subvencions per l’establiment i obertura de noves activitats. 

Subvencions orientades a donar suport econòmic al projecte i/o a la 

sostenibilitat econòmica dels negocis en la fase inicial. 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Ripoll 

Agencia de 

Desenvolupament del 

Ripollès 

 

MIG 

http://espaisdelcentre.cat/projecte/
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 4.2. Projecció de l’emprenedoria 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Reconeixement de les noves iniciatives 
‐ Promoure en els materials i díptics comercials i turístics, les iniciatives 

innovadores que apareguin en el territori, més enllà de si tenen o no 

establiment físic (atracció que genera el producte). 

 

Ajuntament de Ripoll 

suport de l’Agencia de 

Desenvolupament del 

Ripollès 

MIG 

 Promoció de l’emprenedoria creativa  
‐ Wokshops de foment de la creativitat i innovació per a gent jove i 

emprenedora (promoure noves idees de negoci al voltant dels valors que 

ofereixi el territori i els equipaments). 

‐ Incorporar espais de foment de la creativitat , disseny , artesania (amb format 

de coworking) aprofitant espais buits en àmbits de centralitat. 
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5. POTENCIAR L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL I MILLORAR LA SEVA GESTIÓ 

 
ESTRATÈGIA 

5.1. Estructurar i potenciar la Unió de Botiguers de Ripoll 

ACCIÓ 

 

Responsable Termini 

 Establir / consolidar una nova estructura organitzativa  
L’estructura de funcionament hauria de projectar Ripoll com a centralitat de 

serveis, representant als diferents sectors d’activitat econòmica, així com zones 

comercials.   

 

Perfils de la junta: 

Representar els sectors (comerç, restauració, serveis). 

Representar els perfils empresarials (comerç autoocupació, empresa mitjana 

amb estructura d’equip de venda, i perfil jove-emprenedor). 

 

Organitzar comissions /grups de treball a partir de representants de les tres zones: 

- carrer del Progrés 

- carretera de Barcelona 

- Barri vell  

El perfil d’empresa (molt autònom i amb dedicació plena) dificulta trobar perfils 

per liderar l’entitat. El projecte requereix de temps, per la qual cosa disposar d’uns 

vicepresidents que representin les diferents zones, donaria més opcions a partir 

d’un lideratge-gestió  compartida.  

 

Unió de Botiguers de Ripoll CURT 

 5.2. Professionalitzar la gestió 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Contractació d’un dinamitzador de comerç i ciutat. 

Principals àmbits: 

Unió de Botiguers de Ripoll 

suport de l’Ajuntament de 

Ripoll 

CURT 
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‐ capacitat de liderar i gestionar les accions previstes en aquest pla estratègic; 

integrant tant les de seguiment en l’àmbit públic, com les d’acompanyament 

als propis empresaris i associació. 

‐ fer seguiment de les accions de dinamització. 

‐ establir el vincle amb les altres entitats i associacions del territori. 

‐ gestionar i acompanyar als empresaris en els programes d’ajuts, així com 

d’assessorament empresarial. 

‐ acompanyar a la dinamització d’establiments comercials buits. 

‐ dinamitzar el projecte de dinamització comercial des de les xarxes socials. 
‐ mantenir i  actualitzar els contingut del web. 
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6. EL FUTUR DEL COMERÇ – ÀMBITS DE CONCERTACIÓ I COL·LABORACIÓ   

ESTRATÈGIA 

6.1. Cercar pactes i aliances amb altres territoris i entitats 

ACCIÓ 

 

Responsable Termini 

 Participació en el àmbits de treball i representativitat del sector 

empresarial. 
Alguns àmbits de treball requereixen d’una visió supramunicipal.  

La projecció turística es fonamenta i és dependent d’una dinàmica comarcal.  

Per altra banda alguns turistes de valor afegit (despesa) descobreixen el 

territori com una part més dins el seu itinerari turístic. Aquest fet obliga a establir 

ponts amb altres agents del territori, així com formar part de les dinàmiques de 

treball que a nivell col·lectiu es generin.  

 

(Agència de desenvolupament del Ripollès, UIER, Consorci Vall del Ges, Orís i 

Bisaura..) 

Interacció amb les altres associacions de comerciants de la comarca. Unir 

esforços davant determinades accions.  

 

Unió de Botiguers de Ripoll 

Agència de 

Desenvolupament del 

Ripollès 

UIER  

Ajuntament de Ripoll 

MIG 

 6.2. Crear un entorn de treball estable amb els actors implicats en l’experiència urbana i comercial 

ACCIÓ  Responsable  Termini  

 Consell Comerç RIPOLL (Som  Poble Som Comerç)  
‐ Aquest Consell serà la plataforma a partir de la qual es faci seguiment de 

l’execució de les accions previstes en aquest pla. 

‐ En funció dels temes a tractar, es podran convidar a persones afectades i/o 

que puguin aportar implicació, informació i/o coneixement. 

‐ Es podran constituir grups de treball en funció de temes específics i més 

operatius (experiència turística, dinamització comercial, campanya de Nadal, 

valoració impacte accions en el comerç ..).  
‐ La coordinació, seguiment de les reunions i acords presos es podria executar 

amb el suport del dinamitzador comercial. 

Ajuntament de Ripoll i Unió 

de Botiguers de Ripoll 

CURT 
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Aquest consell pot  esdevenir en un futur, la base sobre la que construir 

conjuntament,  comerciants i Ajuntament de Ripoll, una Àrea de Promoció 

Econòmica Urbana APEU. 

 

Com a pas previ cal disposar d’un pla de treball, decidir els actors que  

gestionaran aquest pla i establir un  compromís entre l’àmbit públic i privat per 

disposar d’un àmbit compartit en la gestió i execució de les accions. 

 

Això requeria no sol del compromís de l’Ajuntament sinó també dels propis 

empresaris i comerciants. 

 

Necessitem ara per ara construir les bases, i consolidar l’estructura associativa com 

a pas imprescindible.  
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RESUM – Pla d’accions 

 

 

  

6

OBJECTIUS

20 

LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES

48

ACTUACIONS

LLARG TERMINI

2023 - 2025

Projectar

Atraure compradors

Atraure projectes

MIG TERMINI

2022 - 2023

Gestionar

Dinamitzar

Fidelitzar

CURT TERMINI

2021

Sensibilitzar

Planificar

Estructurar

Termini d’execució 
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ANNEX – recull principals valoracions: 
 

Nota: En la metodologia de treball s’han realitzat entrevistes a agents econòmics del territori (empresaris del comerç, restauració i 

allotjament, així com administració pública i entitats i associacions), i enquestes a clients: 

 Un total de 35 entrevistes  

 Un total de 220 enquestes a compradors localitzats a Ripoll  

 

Extracte d’algunes de les VALORACIONS DELS COMERCIANTS: 

RIPOLL 

“... les coses estan canviant molt més ràpid que aquest poble ...” 

“... hem deixat de ser la referencia de la comarca ...”  

“... la comarca del Ripollès és Camprodon ...” 

“... manca que Ripoll es cregui que és una destinació ...”  

“... la gent es para a Ripoll, ens falta que s’hi quedi a dormir ...” 

“... la mentalitat és de fàbrica, treballo de dilluns a divendres i punt ...” 

 

ASSOCIACIONISME 

“... no disposem d’associacions professionalitzades ...” 

“... si m’esborro de l’associació ja no farem poble ...”  

“... per fer qualsevol cosa o som massa pocs o som massa diferents ...” 
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MODEL COMERCIAL 

“... la venda impulsiva s’ha perdut...” “...  

“... abans ens havíem de preparar pels dissabtes...”  

“... el mercat del dissabte ja no és el que era fa 10 anys ...”  

“... les fires son per als bars i restaurants, nosaltres (comerç) encara treballen menys ...” 

“... l’emprenedoria és el motor d’una zona i per tant ha de ser valorada i potenciada com a tal ...” 

“... costa molt trobar empleats, sobretot si vols que estiguin qualificats per la seva feina ...” 

“... lloguers massa alts pel que es ven ...” “... els lloguers no deixen marge de beneficis ...” 

LA VENDA ON-LINE 

“... he provat lo de la venda on-line i ha suposat temps, esforç i perdre diners ... “  

“... no tinc temps per afrontar-ho ...”  

PROJECTES 

“... serà important veure qui lidera el projecte de revitalitzar el comerç ...”  

“... necessitem il·lusió i marcar cap on tirar ...” 

“... per obrir un negoci no t’ho posen fàcil ...” 

“... tinc moltes idees però només tinc temps per sobreviure ...” 

“... aquest any m’ha anat molt millor del que m’esperava ...” (estiu) 
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Resum dels principals aspectes destacats per part dels CONSUMIDORS / COMPRADORS A RIPOLL: 

ASPECTES SOCIALS 

‐ “... manca de recursos (feina)... “, 

‐  “... han hagut de canviar de lloc de residència per manca d’oportunitats ...”,  

‐ “... viuen amb els pares i no es poden emancipar...” 

‐ “...  pocs recursos i pressupost per a les compres ...” 

 

ZONES COMERCIALS 

Centre Històric :  

‐ “... Amb poc temps pots comprar-ho tot...” 

‐ “... Pèrdua d’atractiu del carrer Sant Pere...” 

‐ “... Costa aparcar...” 

Carretera de Barcelona: “... no van al centre perquè ja ho troben tot...” 

Barri Estació: “... Ha perdut botiga especialitzada d’alimentació ...” 

Mercat:  

‐ “... Es valora com a complementarietat en la compra, ...” 

‐ “... La importància no sols en la compra d’alimentació sinó també en la roba...” 

‐ “... Es troba a faltar informació sobre preus i origen de la fruita...” 

 

SERVEIS 

Horaris: 

Queixes generalitzades sobre adequació dels horaris (només poden comprar jubilats o aturats): 

‐ “... La gent porta els nens a l’escola a les 9 del matí i el comerç obra a les 10 i altres inclús a les 11...” 

‐ “... Les botigues obren massa tarda a la tarda (17:00)...”  

‐ “... Al migdia es tanca a les 13:00 hores, i queda molt fins les 17:00 hores...” 

Propostes d’homogeneïtzar més els horaris i  adequar-los  al comportament del client.   
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Aparcament: 

‐ “... Més flexibilitat per accedir al centre...” 

‐ “... Massa càmeres...” 

‐ “... Pagar l’aparcament no és bo per al comerç...” 

‐ “... Està bé que es pagui tan poc per l’aparcament, però molta gent no ho sap...”  

‐ “... Has de fer molts vols per aparcar...”  

‐ “... No està pensat per anar a comprar...” 

‐ “... L’aparcament a la carretera de Barcelona és molt bo, però al centre no...”  

 

L’OFERTA 

Manca d’oferta especialitzada: 

‐ “... Poca oferta i preus elevats...” 

‐ “... Ripoll s’ha empobrit molt i cada cop hi ha menys oferta...” 

‐ “... llevat de l’alimentació , a Ripoll tot és molt car o manca oferta...” 

‐ “... Falten....botigues de .. ferreteries, llibreries, de roba per adolescents (les que tenim són per a gent gran)...”  

‐ “... El producte fresc i l’alimentació té molta sortida, però la resta el comerç té millor oferta a Vic i Olot que estan molt a prop...” 

‐ “... compren roba a Vic, Barcelona i Internet, perquè a Ripoll no hi ha preus assequibles...” 

‐ “... No van a comprar expressament fora de Ripoll, però es passegen en altres pobles amb més oferta i acaben comprant...” 

 

Tancament de botigues: 

‐ “... Cada cop tanquen més botigues...” 

‐ “... No hi ha botigues al barri (les de confiança)...” 

 

Qualitat de l’oferta: 

‐ “... l’oferta de la restauració és molt bona, la del comerç és molt pobra...” 

‐ “... Poc esforç per vendre, falta entusiasme...” 

‐ “... Falta oferta i qualitat...” 
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Compra on-line: 

‐ “... Està bé la plataforma de comprar i que t’ho portin a casa...” 

- “... Hi ha molts productes que és més còmode i efectiu comprar-los per internet...” 

- “... Compro molt per internet...” 

- “... Utilitzo bastant la compra per internet amb pàgines especialitzades de roba i turisme...” 

- “... Atès les condicions de la covid19 compren molt per internet i perquè no hi han botigues d’esport especialitzades...” 

- “... No compra res fora de Ripoll ja que no es desplaça però ho compra tot per Amazon...” 

- “... És difícil competir amb Amazon per preu, rapidesa i les facilitats per tornar el producte. El que tenen de bo alguns comerços de Ripoll 

és que et poden demanar algun producte que els hi falta (color, talla,…) però després et tarden molt a portar-ho i amb Amazon amb 24 

hores ho tens i si no et va bé ho tornes...” 

- “... Els comerços de Ripoll mai podran competir amb Amazon i amb Ikea per molt que facin...” 

- “... Coses més especifiques només les trobes a Internet...” 

Evasió / atracció despesa: 

‐ “... A Vallfogona no tenim botigues hem de venir a Ripoll o Olot...” 

‐ “... Al meu poble (Les lloses) no tenim botigues ...” 

‐ “... Baixo a comprar al Mercadona perquè trobes de tot, a bon preu i amb aparcament...” 

‐ “... Vinc de Sant Quirze a comprar al Mercadona i els dissabtes al mercat...” 

‐ “... Sóc de Planoles i vinc a fer la compra grossa al Mercadona, és qüestió de preu...” 

 

‐ “... Ripoll és avorrit, i la gent jove ha de  de marxar...” 

‐ “... Ens cal un Ripoll més atractiu i participatiu, ... amb esforç i il·lusió perquè la gent jove s’ho pugui creure...” 
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