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FINALITZA
EL
CICLE
DE
SEMINARIS
D'ESPECIALITZACIÓ TERRITORIAL EN TRANSICIÓ
ENERGÈTICA
Durant aquest mes de desembre s’han portat a terme els 3 seminaris que
formaven part del Cicle d’especialització territorial en transició energètica:
Gestió i eficiència energètica a l'empresa.
Ordenances i accions municipals per al foment de la transició energètica.
Eficiència energètica i energia solar fotovoltaica d’autoconsum a
l’empresa.

+ info

TAMBÉ FINALITZA EL CICLE DE TALLERS PER A
MILLORAR LA GESTIÓ DEL TALENT I LA INNOVACIÓ
A L'EMPRESA
Des del mes de març i fins a finalitzar l'any, s'han anat realitzant diferents
tallers destinats a empreses i persones autònomes que volguessin millorar la
gestió del talent a les seves empreses, així com també necessitessin innovar.
Aquests tallers han estat:
Taller de selecció per competències
Taller de conducció d'equips i gestió del talent
Taller d'imatge corporativa i innovació digital

+ info

DES DE L’ÀREA DE TURISME DE L’AGÈNCIA
ASSISTIM
A
LA
JORNADA
ANUAL
DELS
PROGRAMES
DE
TREBALL
CATALANA DE TURISME (ACT)

DE

L’AGÈNCIA

En aquesta trobada anual es va explicar en primícia l’estat del desplegament
del Pla de màrqueting turístic de Catalunya i els resultats i conclusions de
l’enquesta sobre els serveis de l’ACT adreçats al sector turístic català.

+ info

DIJOUS EMPRENEDOR

Al llarg d'aquest any us hem anat presentant emprenedors i emprenedores del
Ripollès que han estat assessorats i acompanyats pel Servei d'Empresa i
Emprenedoria de l'Agència i que han fet realitat la seva idea de negoci. A finals
d'any hem batejat a aquesta secció de noticies d'emprenedoria com a DIJOUS
EMPRENEDOR.
Durant el desembre us hem presentat a l'Olga, la Lídia i la Paulina.
L'Olga ha obert l'obrador/botiga OLGA SOLER CAKES & COOKIES a Ripoll,
on elabora pastissos, galetes i torrons de forma artesana, amb productes de
qualitat i un disseny únic en les seves creacions.
La Lídia ha obert les portes de la nova papereria PAPER TISORA també a
Ripoll, on ven productes de papereria, scrap, llaminadures, detalls per a
regalar, servei de quiosc i tallers de manualitats i scrap.
I la Paulina ha continuat el traspàs d'una botiga de roba interor, LINA, on s'hi
pot trobar tot tipus de roba interior, mitges, pijames, articles de regal... La
Paulina a més també ha rebut assessorament energètic per a l'estalvi.
Podeu seguir la secció dijous Emprenedor a les nostres xarxes socials:

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. Aquest mes de desembre també hi hem
penjat l'Informe anual de la Formació Professional al Ripollès 2018 - 2019

+ info

TALLER DE TORRONS I BOMBONS
Per a preparar les festes nadalenques des de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès es
va oferir el darrer taller de l'any, el de TORRONS I BOMBONS.

+ info

Ja som MIL seguidors a Facebook, GRÀCIES!
Tu també ens pots seguir si vols
Seguir

Nova convocatòria ajuts Leader 2019

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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