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QUETUR. L’ADR PRESENT A CABRALES A LA SEGONA TROBADA DEL GRUP OPERATIU
Neix un projecte estratègic per impulsar la innovació i la capacitació turística en el sector formatger

TEMPORADA GASTRONÒMICA DE LA TRUMFA
Del 15 de setembre al 7 d'octubre al Ripollès es poden degustar els millors plats de trumfa.

PACKS TURÍSTICS 2018
Aquest estiu els atractius, activitats, visites i patrimoni del Ripollès fusionats en els packs turístics.

INSCRIPCIONS OBERTES A L'ESCOLA D'EMPRENEDORS DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA.

S’obren les inscripcions a l’Escola d’Emprenedoria 2018 dirigida a estudiants universitaris, autònoms, emprenedors en creació i
qualsevol persona interessada en l’emprenedoria

MESURES FORMATIVES PER A PERSONES A L'ATUR:

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!

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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