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Després de més de 2 anys de preparació, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del
Freser presenta el "Dossier de candidatura de la Carta Europea del Turisme Sostenible al
Ripollès". + info

Tornen els cursos al gran públic de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès 2019. + info

Disponibles, cada mes, les dades actualitzades de l'atur i contractacions al Ripollès, a
l'apartat de l'observatori a la nostra web. + info

Despatxos lliures a les Càpsules d'Emprenedoria del Centre d'Empreses del Ripollès.
+ info

Es presenta el Cercle Garrotxa Ripollès, Economia Social i Solidària. + info

Rebem la visita dels alumnes de 4r de primària de l'Escola Joan Maragall de Ripoll per
explicar-los com l'Agència treballa per a les persones, les empreses i el territori,
finalitzant amb un recorregut per l'Aula d'Hostaleria i un tastet de Producte del Ripollès.

Testimonis d'Irene Serrat, una reemprenedora que ha donat continuïtat a la Carnisseria
María de Sant Joan de les Abadesses. La Irene, ha estat acompanyada en el traspàs a
través de l'Àrea d'Empresa i Emprenedoria de l'Agència i de Reempresa. + info

Altres notícies breus:
* Treball en equip de tots els agents de promoció turística del Ripollès, en el marc del projecte L'experiència dels
Pirineus més autèntics, finançat amb fons FEDER i del Pla de foment territorial del turisme.
* El Ripollès presenta les assemblees dels clubs de producte del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
* Producte del Ripollès a la carpa de La Fira de la Candelera: embotits, formatges, tàrtar de poltre, tàrtar de
vedella, coca, infusions, mel ...

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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