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TALLER D'IMATGE CORPORATIVA I INNOVACIÓ
DIGITAL
La darrera formació del Cicle de tallers per a les empreses. 3 sessions
destinades a empreses, autònoms i persones emprenedores que vulguin
ampliar el coneixement en les xarxes socials i noves tecnologies per a
promocionar-se i millorar la presència a internet.

+ info

ES
PRESENTA
LA
XARXA
DE
ITINERÀNNIA
AL
IV
CONGRÉS

SENDERS
ESTATAL

D'ECOTURISME A GUADIX (GRANADA)
Del 13 al 15 de novembre tenia lloc el IV Congrés Estatal d’Ecoturisme, a
Guadix i Adriana Ramon, coordinadora d’Itinerànnia, presentava la xarxa de
senders Itinerànnia al grup de senderisme i ecoturisme de la taula rodona
sobre anàlisi de casos d’èxit d’ecoturisme del congrés.

+ info

APROPEM
EL
COMPETÈNCIES I

MERCAT
LABORAL,
LES
L'ENTREVISTA DE FEINA A

ALUMNES DE SECUNDÀRIA
Aquest mes de novembre hem visitat als alumnes de 4t d’ESO de l’Escola
Vedruna de Ripoll. Durant la primera sessió vam parlar del mercat laboral, les
ocupacions més sol.licitades, el perfil professional i les COMPETÈNCIES que
adquirim al llarg de la vida i que tenen un pes cada vegada més important i
rellevant en la selecció de treballadors/es.

+ info

http://energiaibosc.com/ EL PORTAL QUE AGRUPA

LES EINES I ELS RECURSOS PER A LA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA
Es posa en marxa el portal web Energia i Bosc, una pàgina per agrupar en
un sol punt diverses eines i recursos per a la transició energètica.

+ info

ÈXIT

DE

PARTICIPACIÓ

A

LES

ACTIVITATS

PROGRAMADES EN EL MARC DEL FESTIVAL “SOM
CULTURA” AL RIPOLLÈS
El Ripollès va oferir un total de 5 activitats durant els dies 1, 2 i 3 de novembre
amb un bon índex de participació, un indicador més de que el festival “Som
Cultura” s’està consolidant a la nostra comarca.

+ info

REUNIÓ DE VALORACIÓ DELS RESULTATS DELS
FESTIVALS DE SENDERISME DELS PIRINEUS
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès participava a la reunió de valoració
dels Festivals Senderisme Pirineus. L’IDAPA (Institut de Desenvolupament de
l'Alt Pirineu i l'Aran) convocava dilluns aquesta reunió a La Seu d’Urgell, per
analitzar el resultat dels diferents festivals de senderisme que s'han organitzat
aquest any a totes les comarques del Pirineu i organitzar la propera edició per
l'any 2020.

+ info

1A JORNADA DE TURISME RURAL
El dimarts 19 de novembre, tenia lloc aquí l'Agència la 1a Jornada de Turisme
Rural per a propietaris de cases rurals i empreses de turisme actiu, organitzada
per Turisme Rural Girona.

+ info

UN NOU EMPRENEDOR
Us presentem en Jordi Llagostera, un artista emprenedor que ha fet realitat la
seva idea de negoci: vendre el seu art i que tothom el gaudeixi. En aquests
moments en Jordi està exposant les seves obres a galeries de Nova York.

+ info

OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS
Us convidem a visitar l'Observatori del Ripollès a la nostra web. Cada mes
disposareu de tota la informació detallada i actualitzada sobre atur,
contractacions, mercat de treball...i altres estudis i informes socioeconòmics de
la comarca del Ripollès.

+ info

DARRER TALLER DE CUINA DE L'ANY
Les festes nadalenques estan molt a prop i amb elles també arriba el darrer
taller de l'any de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès, el de TORRONS I BOMBONS.
Inscripcions obertes!

+ info

JORNADA DE CUINA A L'AULA

D'HOSTALERIA

DEL

RIPOLLÈS
Un sessió a l'Aula d'Hostaleria del Ripollès amb Francesc Rovira de Fonda
Xesc, que vaexplicar com especejar, conservar i cuinar les diferents parts d’un
xai.

+ info

Nova convocatòria ajuts Leader 2019

PROPERES JORNADES

Inscriu-te!

Inscriu-te!!

Ofertes de feina actuals

Tens una idea de negoci i vols assessorament per a tirar-la endavant? Pots
demanar hora
Aquí
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