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Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès acomiadem l'any 2018 amb algunes notícies d'aquest mes de desembre i amb

els enllaços a tots els butlletins d'aquest any per poder fer un repàs a les actuacions més destacades de la nostra entitat!

Esperem poder continuar treballant per a les persones, les empreses i el territori, gràcies.
 
 

Tot torna! Demana i consumeix Producte del Ripollès! Només depèn de tu! 

Èxit de participació al darrer curs de l'any de l'aula d'Hostaleria del Ripollès, Pastisseria de Nadal.

Expliquem als alumnes de paleteria de la Casa d'Oficis  de l' Ajuntament de Ripoll quines possibilitats laborals els

hi ofereix el mercat al finalitzar el curs i el nostre servei d'orientació laboral.

També aquest mes de desembre ha finalitzat la mesura formativa de peixateria, una capacitació per a persones a

l'atur que ha permès obrir una nova porta al mercat laboral als/les alumnes participants.

En el Dia Internacional de les muntanyes, el director tècnic de l’Agència, en Gerard Soler, va estar convidat a

impartir una classe de desenvolupament local a la Universitat de Lleida,  a partir del model de treball de l’Agència,

https://www.youtube.com/watch?v=3SvgDAtWQyI&feature=youtu.be


concretament als alumnes del Màster interuniversitari de Gestió d’Àrees de Muntanya.

És possible un menjador escolar amb producte local o ecològic? Jornada on es pretenia explicar l’esborrany del

Decret que afecta a tots als menjadors escolars de Catalunya i on es volien analitzar els pros i els contres

d’aplicar aquest nou decret i com pot afectar a la qualitat del menjar.

Sant Joan, un poble per a viure. Una campanya de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per atraure noves

famílies que es vulguin establir a la població ripollesa.

Darrer butlletí Pirinnowa'tt. Pirineu Sostenible de l'any, el podeu consultar aquí.

 
Podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials @RipollesDesenvolupament 
(Facebook) @CRDesenv (Twitter) crdripolles (Instagram) i a través de la
nostra web http://www.ripollesdesenvolupament.com/
Trobareu tota la informació dels nostres butlletins d'aquest any 2018 aquí .
 

 

 
 

 
Nou espai de coworking a la comarca! Coneix l'espai La

Cooperativa de Camprodon aquí!

 
Viu i treballa al Ripollès! Troba el millor emplaçament per al

teu negoci i la teva vida clicant aquí!!

 
Si ets emprenedor i vols donar continuïtat a una empresa

viable o vols traspassar el teu negoci, clica aquí! 
 

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

Necessito assessorament per a entendre i millorar els meus contractes de subministraments energètics (aigua,
llum, gas)

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2018/12/Pirinnowatt-2017-2018-Butlleti-06.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/noticies/butlleti-crd-informa/
http://www.camprodon.cat/media/sites/25/AjCamprodon%E2%82%AC3.pdf
http://mapping.ripollesdesenvolupament.com/cat/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-traspassos/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com?subject=Tinc%20una%20idea%20de%20negoci
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%27orientaci%C3%B3%20i%20inserci%C3%B3%20laboral&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A%0A
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/03/20/obertura-de-loficina-datencio-energetica-del-ripolles/
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La nostra adreça de correu electrònic és: 

consorci@ripollesdesenvolupament.com  
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