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Nou dinar temàtic a l'Aula: Novel·la negra al Mare Nostrum.  + info
 
 
 
 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/05/08/nou-dinar-tematic-a-laula-novel%C2%B7la-negra-al-mare-nostrum/


 

 

 



Promoció turística El Ripollès - Vall de Camprodon - Vall de Ribes, l'experiència dels

Pirineus al Mercat d'Escpades a Barcelona. +info  
 

 

 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/05/08/promocio-turistica-el-ripolles-vall-de-camprodon-vall-de-ribes-lexperiencia-dels-pirineus-al-mercat-descapades-a-barcelona/


 

 

 
 
 

Tots els indicadors de l'Agència del 2015 a l'any 2018. Així com també l'informe del

mercat de treball al Ripollès del darrer trimestre del 2019 + info  
 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2019/05/Indicadors-ADR-2015-18-1.pdf?fbclid=IwAR2Mt-n7w7HJP5NAFzntS7fp9uZ_lOmc4mrVFpHlQspKc1ZNeSwo94yiJd0


 
 

 

 

Oferim atenció personalitzada a través de l'Oficina d'atenció energètica del Ripollès per a

poder entendre millor els contractes de la llum, l'aigua, gas, informació sobre ajudes i

bonificacions, etc. +info

 
 

 

Durant aquest mes de maig estem realitzant la capacitació de muntatge i manteniment

industrial destinada a persones que estan en procés de recerca de feina.  + info
 
 
 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/oae/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/capacitacions-per-a-persones-a-latur/


 

Servei d'assessorament energètic per a empreses, per a reduir el consum i la despesa

energètica.  + info
 

 
 

La tècnica d'empresa i emprenedoria de l'Agència explica als alumnes de 2n del CFGM 

de Cuina i Gastronomia de l'INS Abat Oliba de Ripoll i l'Aula d'Hostaleria del Ripollès com

s'elabora un pla d'empresa per tal que puguin tirar endavant el seu projecte de muntar el

seu propi restaurant.
 
 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/energia-i-biomassa/


 

 



 
 
 
 
 

ATENCIÓ persones emprenedores‼ 
Hi ha 2 despatxos lliures a les Càpsules d'Emprenedoria de l'Agència (al

Centre d'Empreses del Ripollès)‼ 
1 despatx de 16,65 m2 
1 despatx de 28,45 m2 

Si necessiteu un espai on tirar endavant la vostra idea de negoci,
contacteu amb nosaltres al 972704499 o bé a

emprenedors@ripollesdesenvolupament.com 
  
 

mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com


 
Arriba la nova edició del Benvinguts a pagès! Tota la informació del que

es pot fer al Ripollès aquí. 
 
 
 

https://benvingutsapages.cat/#!/comarca/ripolles


 
☀ LA CALCULADORA SOLAR 

Vols saber la viabilitat de la implementació de l’energia solar fotovoltaica
a la teva empresa o a casa teva?



 
El nou vídeo de producte del Ripollès

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qCTfzCtpXi8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wHeD9joYlJQjAoOLn3vQnDdYA_VQ16bEnKCgaFn9qmcGehWJ8qQxY8xA




 
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! 
 

http://www.camprodon.cat/media/sites/25/AjCamprodon%E2%82%AC3.pdf
http://mapping.ripollesdesenvolupament.com/cat/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-traspassos/
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La nostra adreça de correu electrònic és: 

consorci@ripollesdesenvolupament.com  
 

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Polígon Industrial Els Pintors 

C/ Joan Miró, 2-4 
17500 Ripoll 

TEl. 972.70.44.99 
www.ripollesdesenvolupament.com 

 
 

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.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.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/

