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Del 28 al 30 de juny, podeu gaudir de les propostes del Ripollès Discovery Walking.  + info

 

 
 

Reunió trimestral dels tècnics i tècniques de turisme comarcals. Aquestes reunions són

itinerants i aquest trimestre ha tingut lloc a Queralbs.Després de la reunió han visitat el

Punt d'Informació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, ubicat a Queralbs.

https://www.itinerannia.net/ca/festivals/ripolles-discovery-walking/?fbclid=IwAR0Y9ZmdWJHa-eLTtMiz_Vqz53K6eKHBgQxXRI9xWp5kXm7RVS5q9YO3yqw


 
  
 

 

La darrera edició del Benvinguts a pagès porta a prop de 500 visitants a les explotacions

ripolleses. + info

 

 

Finalitza la capacitació de muntatge i manteniment industrial del servei d'orientació i

inserció laboral de l'Agència. A través d'aquesta capacitació una desena de persones que

buscaven feina, han pogut adquirir els coneixements bàsics per a treballar en el sector

industrial i del manteniment.

 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/05/29/el-cap-de-setmana-de-l1-i-2-de-juny-torna-benvinguts-a-pages-la-gran-festa-de-la-pagesia-catalana/


 

 

Finalitza també la capacitació de mosso/a de magatzem del servei d'orientació i inserció

laboral de l'Agència, amb l'obtenció també del carnet de conducció de carretons elevadors.

A través d'aquesta capacitació una desena de persones que buscaven feina, han pogut

adquirir els coneixements bàsics per a treballar en un magatzem. 
 

 
 

Rebem la visita dels nostres companys i companyes del Baix Ebre Avant del Consell

Comarcal del Baix Ebre per a fer un intercanvi d'experiències i metodologies de treball del



Projecte Treball a les 7 comarques del SOC i en especial del Dispositiu d'inserció

sociolaboral. + info

 

 
 

 

 

Durant aquest mes de juny ha tingut lloc un taller més a l'Aula d'Hostaleria del Ripollès, el

de Cuina d'estiu, cuina freda i de tupper

 
 

Presentació de l'aplicatiu per a calcular l'autoconsum fotovoltaic. + info

http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/06/06/intercanvi-dexperiencies-i-metodologies/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2019/05/28/presentacio-del-laplicatiu-per-a-calcular-lautoconsum-fotovoltaic/


 

 

 

L'Agència presenta els principals indicadors socioeconòmics del període 2015-2018. + info

 

http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2019/05/Indicadors-ADR-2015-18-1.pdf


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

 
 

 
El nou vídeo de producte del Ripollès

mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com
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!

 

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

http://www.camprodon.cat/media/sites/25/AjCamprodon%E2%82%AC3.pdf
http://mapping.ripollesdesenvolupament.com/cat/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-traspassos/
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
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C/ Joan Miró, 2-4
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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/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2018/03/20/obertura-de-loficina-datencio-energetica-del-ripolles/

