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L’OFICINA D’ATENCIÓ ENERGÈTICA DEL RIPOLLÈS SURT AL CARRER
Demostracions, jocs d’estalvi i eficiència energètica, berenar amb cuina solar, el cotxe elèctric,… diferents activitats
plantejades dins de la Setmana de l’Energia...

ES VOL ELABORAR UNA GUIA D’INSTAL.LADORS D’ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DEL RIPOLLÈS
S’estan buscant les empreses que hauran de figurar-hi...

TALLER DE CREACIÓ DE COOPERATIVES
A través d’aquest taller es vol donar a conèixer la figura jurídica de la
autònoms...

cooperativa a persones emprenedores i

III EDICIÓ DEL BENVINGUTS A PAGÈS
Del 9 al 10 de juny el món rural català es prepara per viure de nou un cap de setmana de portes obertes en explotacions
agràries i propostes originals en restaurants...

NOTÍCIES CURTES:
L'Aula d'Hostaleria del Ripollès ha participat al III Congrés de Cuina de Girona, obert a totes les
persones, institucions i iniciatives privades que creguin que la cuina és un eix de coneixement
transversal amb fort impacte social i econòmic a Catalunya #CongrésCuinaGirona
L'Agència està present a la presentació de la nova edició del programa Noves Oportunitats 2018
-2020 de l'Àrea d'Ocupació Juvenil del SOC. Objectiu: recuperar les ganes d’aprendre de joves que
no han trobat el seu lloc als instituts i són invisibles a les empreses https://goo.gl/CDZAq5
L'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura amb col.laboració de l'Agència realitza una jornada Càlcul
de costos i rendibilitat d'una inversió al Palau de l'Abadia de #SantJoandelesAbadesses.
Quines competències necessitem per accedir als diferents llocs de treball? Des del Servei
d'Orientació i Inserció Laboral de l'Agència, ho hem explicat als alumnes de 4rt d'ESO del Ses Joan
Triadú de Ribes de Freser, amb Casals Ventilació i el seu director Eudald Rota.
alumnes del curs de cambrer del Vic Jove del @vic_ocupacio, han vingut a conèixer les
instal·lacions de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès i saber quines formacions ofereix el centre en l'àmbit
de l'Hostaleria. Han fet un taller de cuina i ciència i un altre de xocolata.
S'inicia un curs de cocteleria a l'Aula d'Hostaleria del #Ripollès a través de la Federació d'Hostaleria
de les Comarques de Girona i l'Associació d'Hostaleria del Ripollès. Curs dirigit a professionals del
món de l'hostaleria que volen perfeccionar i millorar la seva oferta de cocteleria.
El 10 de maig els alumnes i professors de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès van participar al concurs
de Joves Cuiners i Cambrers de Catalunya, que es va dur a terme a l'Escola d'Hostaleria de Sant
Ignasi de Barcelona.

Finalitza el curs d'Iniciació al món de la cervesa artesanaa l'Aula d'Hostaleria del Ripollès. Amb
Cervesa Artesana Minera.
Continua oberta al públic l’Oficina d’atenció energètica del Ripollès per entendre i millorar els
contractes d'electricitat, gas, aigua,... dimarts de 9h a 13:30h i de 16h a 18h. També demà dimecres
de 9h a 13:30h. Més info a https://goo.gl/mUH3Y4 Entrevista a Carina Creixans, tècnica de
l'Agència, “La transició energètica és completament viable, econòmica i territorialment parlant”
http://ow.ly/7wvK30k0daS
@CRDesenv @LeaderRGB #TransicióEnergètica #EnergiaNeta
#projecteTE21 @energiacat
Poseu la vostra oferta laboral fent clic aquí https://goo.gl/EPRaQP , el nou formulari ràpid i fàcil de
l'Agència!
Del 17 de maig al 4 de juny des de l'àrea online del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
juntament amb el club de màrqueting Cultura i Identitat s'organitza un viatge amb el fotògraf i
creador de contingut Laurence Norah de FindingtheUniverse i la Jessica Turchik del blog
IndependentTravelCats. Concretament, des del 19 de maig fins el 22 i també el 24 de maig han
estat pel Ripollès. Podeu seguir els posts que han fet a twitter: https://twitter.com/Lozula i
https://twitter.com/TravelCatsBlog

Nou espai de coworking a la comarca! Coneix l'espai La
Cooperativa de Camprodon aquí!

Viu i treballa al Ripollès! Troba el millor emplaçament per al
teu negoci i la teva vida clicant 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
CUINA, MOSSO DE MAGATZEM, PEIXATERIA I CARNISSERIA
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

MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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. Del 4 al 15 de
juny de 2018
Per a més informació a innovadors@ripollesdesenvolupament.com o bé al 972704499

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)
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