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Una vuitantena de persones participen al Ripollès Discovery Walking. + info

El Ripollès ha participat a les segones Jornades de Recerca i Desenvolupament del al Vall
Ferrera. + info

El president de l'Agència, Josep Maria Farrés, es reuneix amb el president del Consell
Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, per a continuar avançant els projectes en comú
de les dues institucions.

Un periodista del National Geographic visita El Ripollès en el marc d'un viatge de premsa
pels Pirineus de Catalunya del 24 al 28 de juliol. Ha realitzat una visita guiada al Conjunt
Monàstic de Ripoll i després ha anat en bicicleta per la Ruta del Ferro i del Carbó. Des de
l'Agència hem donat suport logístic a aquestes visites programades.

Disponible l'informe del mercat de treball al Ripollès del 2n trimestre del 2019 + info

Ajudes i subvencions: Oberta la convocatòria dels ajuts destinats a joves inscrits al programa de
Garantia Juvenil que s’hagin donat d'alta al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms
+ info a: https://tinyurl.com/y28u6ubq

Ajudes i subvencions: Nous ajuts per a la implantació de comerços i millora comercial dels
establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect” + info: https://tinyurl.com/yyzdgdbh

Nou vídeo de Producte del Ripollès, tot torna!

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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