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QUÈ CAL SABER PER ORGANITZAR CURSES DE MUNTANYA?

Jornades per a conèixer tot el què cal saber per organitzar curses de muntanya.

CUINANT PER AL PÚBLIC ESPORTISTA
El Ripollès és una de les comarques de Catalunya amb més curses de muntanya. Això ens està portant cada vegada més
corredores i corredors a entrenar al territori. Amb aquest taller es volia trobar el punt de confluència entre una nutrició
equilibrada i la cuina de cada restaurant, proposant fórmules per adaptar els ingredients i les tècniques de què disposem
a les necessitats específiques del públic esportista...

TORNEN ELS CURSOS DE CUINA I PASTISSERIA DE L'AULA D'HOSTALERIA OBERTS A
TOTHOM
Al llarg d’aquest any 2018 qualsevol persona interessada pot decidir endinsar-se en el món de la cuina i la pastisseria a
través dels diferents cursos de l’Aula d’Hostaleria. Es tracta de cursos curts, d’entre una i tres sessions i dirigits al públic
en general...

TORNA LA CUINA A BAIXA TEMPERATURA
L’Associació d’Hostaleria del Ripollès ha organitzat un curs formatiu per als diferents establiments de restauració i
hoteleria de la comarca del Ripollès amb en Salvador Brugués (Celler de Can Roca) que tractarà la cuina a baixa
temperatura...

ENGEGAT UN PROJECTE DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA
El projecte TE21. Municipis i Comarques busca el canvi de model energètic a 100% renovables
La transició energètica es defineix com el canvi de model energètic que fa un territori cap a energies 100% renovables.
Per assolir aquest objectiu, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura estan
desenvolupant un projecte anomenat TE21. Transició energètica a municipis i comarques...

S'INICIA UNA NOVA EDICIÓ DEL PROJECTE PIRINNOWA'TT

La iniciativa, compartida pel Ripollès i l’Alt Urgell, té com a objectius el foment de l’eficiència energètica i les energies
renovables. Enguany el projecte defineix com a prioritari l’autoconsum fotovoltaic...

L'AGÈNCIA PARTICIPA A DIFERENTS XERRADES SOBRE ENERGIA I TRANSICIÓ
ENERGÈTICA
Les xerrades han tingut lloc a Vallfogona de Ripollès i a Barcelona. Tècnics de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès
de l’àrea d’energia han realitzat la darrera setmana 2 xerrades sobre gestió i transició energètica...

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL TOURISM DATA SYSTEM
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va iniciar a finals de 2015, de la mà del Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat Rovira i Virgili, el projecte TOURISM DATA SYSTEM (TDS), que inclou dos mòduls estadístics: E-ocupació i Epreus...

EL PROPER 6 DE MARÇ US ESPEREM AL PROCÉS PARTICIPATIU DEL CARTA EUROPEA
DE TURISME SOSTENIBLE DEL RIPOLLÈS
Des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR), conjuntament amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i
del Freser, s’ha iniciat el procés participatiu per a la distinció de la comarca del Ripollès amb la Carta Europea de
Turisme Sostenible (CETS), una certificació atorgada per la Federació Europarc...

Tinc una idea de negoci, vull assessorament!

Sóc una empresa i vull posar una oferta de treball

Ofertes de feina

Vull rebre suport en el meu procés de recerca de feina, vull rebre orientació

FORMACIÓ PER A PERSONES A L'ATUR
Formació per a persones a l’atur, inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat i que es trobin en
procés de recerca de feina.
Per a més informació a insercio@ripollesdesenvolupament.com o bé al 972704499
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