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SEGONA EDICIÓ DE LA GALA DE LES R

Cinc establiments del Ripollès guardonats amb la R
 

 
 

 
DARRER FÒRUM PERMANENT 

L'Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser preparant la candidatura de la

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/11/27/cinc-establiments-del-ripolles-guardonats-amb-la-r/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/11/16/darrer-forum-permanent-de-preparacio-de-la-candidatura-de-la-cets-carta-europea-de-turisme-sostenible/


CETS 

 
 
 

AQUEST MES DE NOVEMBRE HA COMENÇAT EL CURS DE PEIXATERIA PER A PERSONES A L'ATUR 
 
 

A través del servei d'orientació i inserció laboral intentem capacitar a persones que busquen feina, en aquells filons de mercat que
poden generar ocupació. 

 

 

 

 
UNA TARDOR PLENA DE CULTURA AL RIPOLLÈS

Jornades Europees del Patrimoni.
Som Cultura – Festival de les Experiències Culturals Costa brava-Pirineu de Girona

http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/formacio/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/11/09/una-tardor-plena-de-cultura-al-ripolles/


 
 

 
NOU CURS DE L'ESCOLA DE PASTORS DE CATALUNYA

Fins el 25 de novembre han estat obertes les inscripcions al nou curs

 

 
 

CAPACITACIÓ SOBRE MUNTATGES ELÈCTRICS EN INSTAL·LACIONS D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

Finalitza la capacitació posant en pràctica tots els coneixements adquirits. 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/11/09/obertes-les-inscripcions-pel-nou-curs-de-lescola-de-pastors-de-catalunya/


 

 
 

♻  Tot torna! Us presentem el nou vídeo de l'Associació Producte del Ripollès per a sensibilitzar-nos en el consum
del Producte del Ripollès! https://goo.gl/3p6H3q

 

PASTISSERIA DE NADAL: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3SvgDAtWQyI&feature=youtu.be
http://productesdelripolles.com/producte_del_ripolles/
https://goo.gl/3p6H3q?fbclid=IwAR0XH8BlYsvl1zHEreSRNvJMD7xBdODuNzQBlbnuDtrnqYVAIqN3kdRFowY


 

 
Taller "Pastisseria de Nadal" amb Eric Strebel (L'Espurna, Olot) 
Aprèn a fer postres de fàcil preparació i excel·lents resultats per impressionar a la família en els àpats de Nadal! 
Dimarts 11 i 18 de desembre de 18 a 20h 
  
1a sessió: 
Mini Troncs de nadal amb mascarpone, cafè i trufa de xocolata

Torró de xixona tradicional

 2ª sessió 
 Mil fulls amb neules i mousse de turró amb avellanes caramel·litzades.

Trufes tres textures de xocolata
Galette de fajol (sense gluten i sense làctics) flamejada amb licor de taronja.

 
Preu: 30 euros

EXPOSICIÓ: EL BARROC A L'AULA 
 
 



 
L’Aula d’Hostaleria del Ripollès presenta a partir del 4 de desembre un homenatge a “natures mortes”
d’alguns mestres del Barroc i la reproducció de la llum en aquestes.

+ info aquí.

 
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! 
 

Copyright © 2016 Agència de Desenvolupament del Ripollès|, All rights reserved. 
Les seves dades formen part d'un fitxer propietat de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès amb la finalitat de mantenir-lo informat de
les accions, jornades i actes que organitza l'Agència. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, impugnació, cancel•lació i oposició, adreçant-
se l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. C.Joan Miró, 2 i 4 – Pol. Ind. Els Pintors, de Ripoll.

 
La nostra adreça de correu electrònic és: 

consorci@ripollesdesenvolupament.com  
 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors 

C/ Joan Miró, 2-4 
17500 Ripoll 

TEl. 972.70.44.99 
www.ripollesdesenvolupament.com 

 
 

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)

https://goo.gl/BdRQQS
http://www.camprodon.cat/media/sites/25/AjCamprodon%E2%82%AC3.pdf
http://mapping.ripollesdesenvolupament.com/cat/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-traspassos/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com?subject=Tinc%20una%20idea%20de%20negoci
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20posar%20una%20oferta%20de%20feina
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20ser%20at%C3%A8s%2Fa%20en%20el%20servei%20d%27orientaci%C3%B3%20i%20inserci%C3%B3%20laboral&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/03/20/obertura-de-loficina-datencio-energetica-del-ripolles/



