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PLA PILOT CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA AL RIPOLLÈS
Primeres intervencions per pal·liar la pobresa energètica al Ripollès...

 
 

    
  

 
  

 

 
                        LES TRUMFES DE LA VALL DE CAMPRODON A TAULA!

L’associació Cuines de la Vall de Camprodon, juntament amb l’Associació d’Hostaleria del Ripollès i Fogons de la Vall de Ribes... 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/cartell-TG-trumfa-2017.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/les-trumfes-a-taula/


 
 

 

                  CURS DE CUINA AVANÇADA PER A PERSONES A L'ATUR

Ja ha començat una de les darreres mesures formatives per a les persones a l'atur de la comarca del Ripollès del Servei d'Orientació i Inserció
Laboral de l'Agència, CUINA AVANÇADA. Servei emmarcat dins el Programa de Treball a les 7 comarques, acció subvencionada pel Servei

Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/cartell-TG-trumfa-2017.pdf


PROGRAMA 

17:00h. Arribada i presentació. Agència de Desenvolupament del Ripollès 

17:10h. Presentació de la dinàmica. Raiels, iniciatives que arrelen  
  

17:15h. Entrevistes per parelles. Breus reunions entre productors, restauradors i responsables de cases de turisme rural, que permetran
conèixer les principals característiques de les empreses i explorar possibilitats d’establir acords comercials o altres  col·laboracions.  

 19:00h. Agraïments i fi de la jornada

INFORMACIÓ D'INTERÈS  
Cal inscriure's com a molt tard el 18 D'OCTUBRE a través d'aquest enllaç o bé contactant amb :       

 Mercè Mauri. mmauri@ripollesdesenvolupament.com. 972 70 44 99 
 Núria Serena. nuria.serena@raiels.cat. 669454561 

DESCARREGA'T EL PROGRAMA EN PDF  

 

 
 

 

 

Tinc una idea de negoci, vull assessorament!

http://www.ripollesdesenvolupament.com/
http://www.raiels.cat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckkdxr8F4LTAiZ5eV_Q6YvvjzqBYXoDszGvYC9qfxB8CItqg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckkdxr8F4LTAiZ5eV_Q6YvvjzqBYXoDszGvYC9qfxB8CItqg/viewform
mailto:mmauri@ripollesdesenvolupament.com
mailto:nuria.serena@raiels.cat
https://gallery.mailchimp.com/a43ec8d242aa22e7e295beada/files/aace7b6e-bdef-472a-90b1-21637c32ecf7/Fullet%C3%B3_Coneixem_nos.pdf
https://gallery.mailchimp.com/a43ec8d242aa22e7e295beada/files/e787d738-d902-49ff-a7e0-ceb9834716b7/Fullet%C3%B3_Coneixem_nos_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/a43ec8d242aa22e7e295beada/files/aace7b6e-bdef-472a-90b1-21637c32ecf7/Fullet%C3%B3_Coneixem_nos.pdf
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com?subject=Tinc%20una%20idea%20de%20negoci


FIRA EUROPEA DEL FORMATGE 

 

  

 

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

Formació i jornades

http://productesdelripolles.com/activitats/?accio=show_activitat&id=267
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20posar%20una%20oferta%20de%20feina
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/
mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com?subject=Vull%20ser%20at%C3%A8s%2Fa%20en%20el%20servei%20d
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/formacio/


CURS DE MANTENIMENT BÀSIC D’INSTAL·LACIONS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
+ info aquí

Oberta la
convocatòria dels

ajuts LEADER
2017.

Copyright © 2016 Agència de Desenvolupament del Ripollès|, All rights reserved. 
Les seves dades formen part d'un fitxer propietat de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès amb la finalitat de mantenir-lo
informat de les accions, jornades i actes que organitza l'Agència. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, impugnació, cancel•lació
i oposició, adreçant-se l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. C.Joan Miró, 2 i 4 – Pol. Ind. Els Pintors, de Ripoll.

La nostra adreça de correu electrònic és: 
consorci@ripollesdesenvolupament.com  

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors 

C/ Joan Miró, 2-4 
17500 Ripoll 

TEl. 972.70.44.99 
www.ripollesdesenvolupament.com 

 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/MANTENIMENT-2-RIPOLL-1.pdf
http://www.ripollesgesbisaura.org/oberta-la-convocatoria-dels-ajuts-leader-2017/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/

