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PRESENTS AL PROGRAMA EN DIRECTE DE
PRIMERA HORA DE RAC105 A VALL DE NÚRIA

LA

Estem presents, a 31 de gener, a Vall de Núria escoltant el programa en directe La
Primera Hora de RAC 105, per tal de donar suport a les accions promocionals del
Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.
L'Agència hi col.labora amb la gestió dels premis que es sortejaran de diverses
activitats i allotjaments del Ripollès.

+ info

UN NOU PRESS-TRIP PEL PIRINEU DE GIRONA APROPA
ELS ATRACTIUS TURÍSTICS DEL RIPOLLÈS A 10
MITJANS DE COMUNICACIÓ ESPANYOLS
Un nou PRESS-TRIP ( viatge de premsa), organitzat pel Patronat de Turisme Costa
Brava Pirineu de Girona, dóna a conèixer la natura, el turisme actiu i el benestar a
les comarques del Pirineu de Girona, el Ripollès, la Cerdanya i la Garrotxa del 27 al
30 de gener 2020.

+ info

REEMPRESA EVITA EL TANCAMENT DE 24 NEGOCIS AL
RIPOLLÈS

El punt d’atenció del Centre de Reempresa de Catalunya a la comarca del Ripollès
està ubicat a la seu de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, des d’on
s’ofereixen programes de formació, assessorament i assistència, a més d’un servei
d’intermediació en els processos de compravenda transparent, independent i
gratuït. Tots aquests productes i serveis han estat pensats amb l’objectiu de donar
suport a la continuïtat de les empreses del territori.

+ info

PRESENTS A LES ASSEMBLEES DEL PATRONAT DE
TURISME COSTA BRAVA PIRINEU DE GIRONA
L'Àrea de turisme de l'Agencia de Desenvolupament del Ripolles present avui a
Girona a les Assemblees del Club Cultura i Identitat i del Club Natura i Turisme actiu
del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.
Unes trobades on s'han donat a conèixer totes les accions desenvolupades durant
aquest 2019 i on s'han presentat també totes les accions previstes per al 2020.

+ info

LES PERSONES EMPRENEDORES DEL RIPOLLÈS

Us presentem les persones emprenedores del Ripollès els dijous de cada 15 dies a
la secció del DIJOUS EMPRENEDOR

Durant el mes de gener us hem presentat a l'Eva, la Jèsscia, la Paqui i en Carles,
que formen l'equip de La Qperativa. I també a la Sílvia i en Carles que han obert
Casa Nostra.
La Qperativa ofereix serveis d'assessorament jurídic i econòmic, gestió integral a la
petita empresa, prevenció de riscs, gestió TIC i formació. També tenen com a
objectiu impulsar l'economia social i solidària, prioritzant les persones, el medi
ambient i el territori. La Qperativa va rebre l'assessorament del Servei
d'Empresa i Emprenedoria de l'Agència. I va trobar un espai físic on treballar,
establint-se en un despatx del nostre Centre d'Empreses a Ripoll.
La Sílvia i en Carles han obert el bar-restaurant Casa Nostra a Sant Joan de les
Abadesses. A Casa Nostra, s'hi poden degustar un menú a diari i festius,
esmorzars de forquilla, sopars... Des de l'Agència se'ls ha assessorat en els
tràmits d'inici i han utilitzat el servei d'intermediació laboral per a trobar
personal.

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.

+ info

També hem arribat als MIL seguidors a TWITTER,
GRÀCIES!
Seguir-nos

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