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FINALITZAT EL PROJECTE DE NOVES TECNOLOGIES
APLICADES A LA GESTIÓ FORESTAL
Finalitza l’estudi intercomarcal: Noves tecnologies aplicades a la gestió forestal...

EL PRODUCTE DEL RIPOLLÈS PROTAGONISTA DEL
SOPAR DEL FRICANDÓ MATINER
El dijous 16 de febrer, l’equip del Fricandó Matiner i de Vall de Núria degustaven el Producte del Ripollès al
restaurant la Cabana de Vall de Núria.
...

COSTOS I VIABILITAT PER A L’HOSTALERIA
L’Associació d’Hostaleria del Ripollès ha organitzat un curs formatiu...

Tinc una idea de negoci, vull assessorament!

Sóc una empresa i vull posar una oferta de treball

https://goo.gl/mrGBBz
Us fem entrega també del butlletí PIRINNOWA'TT del mes de febrer de
2017.

Ofertes de feina

Vull rebre suport en el meu procés de recerca de feina, vull rebre
orientació

MENÚ sel servei de menjador de l'Aula d'Hostaleria
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