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PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL RIPOLLÈS- VALL DE
CAMPRODON –VALL DE RIBES AL SEA OTTER EUROPE, EL
FESTIVAL DE LA BICICLETA
La primera edició de Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show...

BENVINGUTS A PAGÈS ES CONSOLIDA I MOBILITZA 18.000
VISITANTS EN LA SEVA SEGONA EDICIÓ
Els organitzadors destaquen l’èxit del Benvinguts a Pagès, que ha augmentat un 45%...

ELS GUANYADORS I GUANYADORES DEL PRIMER CONCURS
DE RECEPTES DE CUINA AMB PRODUCTE DEL RIPOLLÈS
S’ha fet entrega de lots als guanyadors i guanyadores del primer concurs de receptes amb Producte del Ripollès,
el Ripollès a Taula...

FINALITZA EL CURS D’EMPRENEDORIA
El 14 de juny es donava per tancat el curs d’emprenedoria realitzat a la comarca del Ripollès dins el projecte
Odisseu...

FINALITZA EL CURS 2016-2017 DE L'AULA D'HOSTALERIA DEL
RIPOLLÈS
L’Aula d’Hostaleria del Ripollès ofereix un maridatge de cervesa artesana del Ripollès amb un menú degustació
especial...

ES CONSTITUEIX LA TAULA DEL SECTOR FORESTAL DEL
RIPOLLÈS
Es constitueix formalment a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR) la Taula del sector forestal del
Ripollès...

Tinc una idea de negoci, vull assessorament!

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

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

Formació i jornades

Número 3 de juny del butlletí Pirinnowa'tt. Energia, aigua i ocupació al Ripollès

CARTA EUROPEA DEL TURISME SOSTENIBLE DEL RIPOLLÈS (CETS RIPOLLÈS)
Des de L'Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR), conjuntament amb el Parc Natural de
les Capçaleres del Ter i del Freser, ha iniciat el procés participatiu per a la distinció de la
comarca del Ripollès amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), una certificació
atorgada per la Federació Europarc que acredita que un territori entorn un espai protegit disposa
d'una estratègia en turisme que compleix unes pautes de sostenibilitat. En aquest sentit, recordar
que l'Organització Mundial de Turisme (OMT) preveu que el turisme de natura experimentarà un
creixement molt important les properes dècades, per la qual cosa cal treballar des de la comarca
perquè aquesta disposi d'una estratègia en turisme sostenible. En el marc d'aquest procés, el 14
de juny es va tenir lloc la sessió del Fòrum Permanent de la CETS.

La jornada va comptar

amb la intervenció d'Albert Duch del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu
de Girona sobre la CETS com a estratègia pel turisme sostenible i el paper del
Patronat. I de les experiències reeixides de dues empreses garrotxines
vinculades a la CETS del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa:
- La Xiquella: www.laxiquella.cat
- Trescàlia: www.trescalia.com
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