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FINALITZA EL CURS DE MOSSO DE MAGATZEM
La mesura formativa de mosso/a de magatzem dirigida a les persones que es troben en situació de recerca de feina,
finalitzava aquest divendres 23 de juny i ha estat tot un èxit! Hem realitzat la mesura formativa a la UEC a Ripoll.

La mesura forma part de les accions que s'ofereixen a les persones que es troben en procés de recerca de feina, a través
del nostre Servei d'Orientació i Inserció Laboral. Si estàs a l'atur i vols rebre orientació pots demanar cita a través del
telèfon 972704499 o bé a insercio@ripollesdesenvolupament.com

CONTINUEM LES SESSIONS GRUPALS ALS JOVES PER EXPLICAR LES COMPETÈNCIES
NECESSÀRIES PER ACCEDIR ALS DIFERENTS LLOCS DE TREBALL
En aquesta ocasió hem visitat als alumnes de 4rt d'ESO de l'Escola Vedruna de Ripoll.

Quines competències necessitem per accedir als diferents llocs de treball? Quines competències són transversals? Des
del Servei d'Orientació i Inserció Laboral de l'Agència, hem explicat com accedir al mercat de treball i les competències
necessàries als alumnes de 4rt d'ESO de l’Escola Vedruna de Ripoll amb la col·laboració de Casals Ventilació Ventiladors
Industrials i el seu director Eudald Rota.

JORNADA SOBRE LES NOVETATS EN LA NORMATIVA D'AUTÒNOMS

Aquest passat 15 de juny l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura en col·laboració amb l’Agència oferia en una jornada tot
el referent a les obligacions comptables i fiscals de les petites empreses i les novetats en la normativa que afecta la gestió
dels autònoms/es.

JORNADA TÈCNICA SOBRE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA ALS MUNICIPIS I COMARQUES
DE CATALUNYA

Jornada Tècnica “La transició energètica als municipis i comarques de Catalunya” al Museu Etnogràfic de Ripoll,
emmarcada dins la Setmana de l'Energia, del 4 al 8 de juny.

Emmarcat en la mateixa setmana, el dimarts 5 de juny a la Sala Abat Senjust de l'Ajuntament de Ripoll des de l'Agència es
van oferir demostracions i jocs sobre estalvi i eficiència energètica. Així com

una xerrada sobre ELS SECRETS DE LA

FACTURA DE LA LLUM: tot el que cal saber per contractar just el que necessites i començar a estalviar.

III EDICIÓ DEL BENVINGUTS A PAGÈS

Del 9 al 10 de juny el món rural català ha viscut de nou un cap de setmana de portes obertes en explotacions agràries i
propostes originals en restaurants.

JORNADES VÀRIES AL SECTOR AGROALIMENTARI

"Visites guiades com a estratègia comercial", "Com millorar les nostres activitats turístiques", "Bioseguretat, benestar i salut
animal en explotacions semiextensives de remugants", etc.

AQUEST MES DE JUNY HEM TORNAT A ESTAR PRESENTS AL SEA OTTER EUROPE A
GIRONA

Pels amants de la bicicleta el Sea Otter Europe 2018 a Girona, la fira internacional d'activitats, venta, proves esportives,
exposicions.... tot entorn al món de la bicicleta. El Ripollès - Vall de Camprodon - Vall de Ribes, juntament amb les 8
comarques gironines i el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona hi vam ser presents tot el cap de setmana a
l'estand de turisme "Descobreix les comarques de Girona".

L'AGÈNCIA PARTICIPA EN L'AVALUACIÓ DE L'OFERTA EDUCATIVA POSTOBLIGATÒRIA
DEL RIPOLLÈS
Amb l’objectiu d’avaluar l’oferta educativa postobligatòria de la comarca i per posar de manifest aquestes dades,
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès va participar exposant-hi l'estudi de les necessitats i l'oferta formativa al
Ripollès. Més informació aquí.

JA PODEU CONSULTAR EL DARRER NÚMERO DEL BUTLLETÍ PIRINNOWA'TT, PIRINEU
SOSTENIBLE

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 BÀSICA
Formació per a persones a l’atur, inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat.
Per a més informació aula@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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