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L’AULA D’HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS HA PARTICIPAT AL
PROGRAMA “BEN TROBATS”
Un magazine matinal de la la xarxa de Comunicació Local que s’emet per les televisions locals de
Catalunya...

El RIPOLLÈS PRESENT A LA TERCERA FESTA DEL
CORDER DE TREMP
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès va participar en la festa Pallars terra de corder celebrada a
Tremp (Pallars Jussà)...

ALUMNES I COOPERATIVES
En el marc del projecte Empresa Jove Europea (EJE)...

ESCOLA D'EMPRENEDORS
Fins el proper 2 de juny s'està impartint un curs intensiu per a persones emprenedores...

IMPARABLE LA PROMOCIÓ DEL RIPOLLÈS
Visita de 2 bloggers belgues i assistència al Mercat d'Escapades a Barcelona...

ALUMNES DE L'AULA D'HOSTALERIA I L'INS ABAT OLIBA
GUANYEN EL CONCURS CULINARI RAFEL SABADÍ DE
L'ESCALA
Els alumnes de Cicle Formatiu de Grau Superior van preparar una elaboració amb sèpia...

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

Número 2 d'abril  maig del butlletí Pirinnowa'tt. Energia, aigua i ocupació al
Ripollès

I el número 26 del mes de maig del butlletí RENOWA'TT, Empresa i Energia

BENVINGUTS A PAGÈS
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Fer mató i formatge, passejar
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amb ruc, alimentar cabres i

DEL RIPOLLÈS (CETS

conills, veure com es munyen

RIPOLLÈS)

les vaques… Descobriuho al

El passat 25 de maig de 2017 es

Benvinguts a Pagès al Ripollès

va reunir el Grup de Treball de la
CETS Ripollès, amb l'objectiu
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restauradors,... aquí.

a
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document

properament, en el marc del
Fòrum Permanent de la CETS.
Se celebrarà el proper 14 de juny
de

16.30

18:30

a

les

dependències del CEINR a Ribes
de Freser. El procés d'obtenció
de la CETS Ripollès continua
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de 2017.
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