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ACTUALITAT

LA IMATGE

Actualitat Leader
La directora general de Desenvolupament
Rural, Esther Peña, visita projectes
promoguts per
l’Associació
Leader
Ripollès, Ges i Bisaura. El centre de Formació
Forestal “La Solana” a Montesquiu, el “Molló
parc. Parc d’animals dels Pirineus” a Molló i
l’Hotel Spa Grèvol a Llanars.
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura seleccionada pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com a un dels 11 grups Leader que
aplicaran la metodologia Leader. L’àmbit territorial de l’Associació és tot el Ripollès, la
Vall del Ges, Orís i Bisaura. I la seva dotació pressupostària prevista d’uns 3.500.000€
pel període 2014 - 2020. + info a: http://www.ripollesgesbisaura.org/
Som punt d’assessorament del programa Catalunya Emprèn
A qui s’adreça?
1. A persones emprenedores que volen posar en marxa una empresa a Catalunya.
2. A persones promotores d’empreses que tinguin un projecte d’ampliació de la seva
activitat que requereixi un procés d’anàlisi.
3. A empreses que vulguin reformular el seu projecte empresarial.
Quins serveis oferim?
1. Informació i orientació.
2. Assessorament.
3. Seguiment tècnic.
4. Acompanyament en la recerca de finançament.
5. Formació i recursos dels vivers d’empresa de la
comarca.
Una iniciativa de la Generalitat de Catalunya gestionada des del Consorci Ripollès
Desenvolupament en coordinació amb la UIER i el suport de la FES i l’Ajuntament de
Ripoll. + info a: empresa@ripollesdesenvolupament.com

A la imatge Xavier Mongay Vall, de
31 anys i veí de Barcelona, amb les
cabres de l’explotació i formatgeria
Palou de Campdevànol. En Xavier
ha estat el darrer alumne de la
setena edició de l'Escola de Pastors.
Enguany l’escola ha portat 2 pastors
al Ripollès que han fet les pràctiques
a 3 explotacions diferents. El dia 20
d'agost ha finalitzat aquest últim
alumne. La valoració tant de les
explotacions com dels alumnes ha
estat molt positiva i una experiència
enriquidora per a les dues parts.
+ info a: info@productesdelripolles.com

LA XIFRA
166 empreses prospectades i
144
ofertes
laborals
gestionades

DESTAQUEM... Espais disponibles al Centre d’Empreses del Ripollès

des del Servei
d’Intermediació Laboral del Consorci
durant el primer semestre del 2015.

Les Càpsules d'Emprenedoria són un conjunt de 6 despatxos ubicats al Centre
d'Empreses del Ripollès, amb una superfície total de 230 m2. Consten de 4 despatxos
simples (16,65 m2), 2 de grans (26 i 28 m2) i 1 sala polivalent per a reunions i actes
públics.

L’USUARI/ÀRIA

L’objectiu principal és promoure la utilització dels espais recentment habilitats per a
desenvolupar activitats empresarials, per part d’empreses de nova creació i/o possibles
projectes empresarials en procés de consolidació. Actualment, hi ha lliures 3 despatxos
simples, a disposició de qualsevol empresa o persona interessada. Condicions i preus a:
http://ves.cat/mfkQ
+ info a: 972.70.44.99. i mbigas@ripollesdesenvolupament.com

FORMACIÓ

OFERTES

. Jornada Producte del Ripollès: del camp a la
taula. Dissabte 12 de setembre, de 17.30 a 19.h
a Molló. +info a: http://ves.cat/mfqo
. Curs Operacions bàsiques de restaurant i
bar. Del 04/09 al 30/10, de dilluns a divendres
de 9 a 12h. +info a:
aula@ripollesdesenvolupament.com

L’empresa Hair
Privee, una
botiga en línia
de productes
Professionals de perruqueria d’alta
qualitat, s’ha ubicat al centre
d’empreses del Ripollès, ocupant
des del mes de juny un dels
despatxos
de
les
càpsules
d’emprenedoria.
Hair
Privee
(www.hairprivee.com) porta oferint
des del novembre del 2011 una
atenció
i
assessorament
personalitzats, telefònicament, per
correu electrònic i també a temps
real a través del seu xat en línia.

EL SOCI

Administratiu/va. Llanars.
Mecànic/a de cotxes i motos.
Ripoll.
Cambrer/a. Sant Joan de les
Abadesses.
Més ofertes a: http://ves.cat/k9fr

+ info: http://www.ripoll.cat/
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