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PRINCIPALS INDICADORS SOCIOECONÒMICS DE L’ANY 2017
Augment significatiu de les ofertes de feina gestionades, les persones que han trobat feina i dels
emprenedors/es assessorats/des...

GUIA PER A L’ESTALVI ENERGÈTIC A LA LLAR
Pla contra la pobresa energètica al Ripollès...

ARRENCA LA PRIMAVERA AMB LA PROMOCIÓ DEL RIPOLLÈS-VALL
DE CAMPRODON-VALL DE RIBES A LES FIRES DE TURISME PER
CATALUNYA
L’assistència a 7 fires promocionals de turisme al llarg d’aquest l’any...

GRAN DEGUSTACIÓ DE PLATS ELABORATS AMB RECEPTES DE FA
150 ANYS. DINAR COM A L'ÈPOCA DE LES CARLINADES
A l’Aula d’Hostaleria del Ripollès es van poder degustar receptes del s.XIX...

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

Necessito assessorament per a entendre i millorar els meus contractes de
subministraments energètics (aigua, llum, gas)

Nou espai de
coworking a la

Viu i treballa al
Ripollès! Troba el

comarca! Coneix

millor emplaçament

l'espai La
Cooperativa de

per al teu negoci i la
teva vida clicant

Camprodon aquí!

aquí!!

Si ets emprenedor i
vols donar
continuïtat a una
empresa viable o
vols traspassar el
teu negoci, clica
aquí!

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

FORMACIÓ PER A PERSONES A L'ATUR
Capacitació especialitzada en estalvi i eficiència energètica
Consisteix en una capacitació especialitzada per a persones aturades per adquirir coneixements específics
vinculats al mon de l’estalvi energètic i aquelles operacions auxiliars relatives a la instal·lació d’elements
d’estalvi i eficiència energètica. Maig de 2018
Per a més informació a innovadors@ripollesdesenvolupament.com o bé al 972704499
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