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Obert el període de sol.licitud d'inscripcions de l'Escola de Pastors 2020. +
info

E-Book The Crowded Planet. + info

Participació de l'Àrea de Turisme de l'Agència a diferents jornades i taules de
treball per al desenvolupament turístic, cultural i natural del Ripollès. + info

Un periodista del National Geographic viatja pels Pirineus i passa pel
Ripollès. + info

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser aconsegueix la Carta
Europea de Turisme Sostenible. + info

L'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ha portat a terme la jornada #PATT "Com
gestionar el meu negoci perquè sigui viable" amb una valoració esplèndida per part de les
persones assistents, tant del ponent el Sr. Manolo Sánchez, com del contingut que el van
trobar molt aplicable.

INSCRIPCIONS A: emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

Cinquena i darrera història de Producte del Ripollès. Tot torna! Si compres productes del
Ripollès ajudes a preservar el territori. Només depèn de tu!

OFERTES DE FEINA 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!

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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