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Agència de Desenvolupament del Ripollès

VOLEU TRASPASSAR EL VOSTRE NEGOCI? VOLEU
CONTINUAR UN NEGOCI EN TRASPÀS?
 
Us podeu posar en contacte amb nosaltres i us assessorarem i acompanyarem en
el procés. Podeu consultar la borsa de traspassos actuals del Ripollès a la nostra
web.
 

Consulteu els traspassos actuals aquí

http://www.ripollesdesenvolupament.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-traspassos/traspassos-actuals/


OBSERVATORI DEL RIPOLLÈS
L'Observatori del Ripollès recopila, organitza, genera i difon informació territorial
d’interès. Podeu consultar-hi les dades d'atur i contractació mensual, informes de
mercat de treball a la comarca, informes d'activitat, etc. 

Visiteu l'Observatori

http://www.ripollesdesenvolupament.com/observatori/


DESPATX LLIURE AL CENTRE D'EMPRESES DEL
RIPOLLÈS
 
En aquests moments hi ha un despatx lliure  de 28,45 m2 a les Càpsules
d'Emprenedoria del nostre Centre d'Empreses. Si ets una persona emprenedora
amb una idea de negoci o bé una empresa en consolidació i necessiteu un lloc on
desenvolupar la vostra activitat, podeu demanar informació d'aquest espai lliure.
 

+ info del Centre d'Empreses del Ripollès

Sol.licitar informació del despatx lliure

http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/emprenedors/centre-dempreses-del-ripolles/
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com


LA CREATIVITAT DEL CELLER DE CAN ROCA
APLICADA LA CUINA
Més de 20 professionals de l'hostaleria i la restauració de tota la comarca van gaudir
el passat 17 de febrer d'una jornada creativa amb els caps de cuina del Celler de
Can Roca que van mostrar com es pot aplicar la creativitat a la cuina. Una jornada
organitzada per l'Associació d'Hostaleria del Ripollès amb col·laboració de l'Aula
d'Hostaleria de l'Agència.

PREPARANT LA 2A EDICIÓ DEL RIPOLLÈS DISCOVERY
WALKING

+ info

https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/


A través de l'àrea de turisme de l'Agència vam ser presents el passat 19 de febrer a
la Seu d'Urgell a la reunió de preparació dels FEstivals de Senderisme del Pirineus
2020. El Ripollès hi participarà per 2a vegada amb el Festival RIPOLLÈS
DISCOVERY WALKING.

ELS TROFEUS DE LES R JA ESTAN A PUNT
Des de Producte del Ripollès  ja tenim a punt els trofeus de les R, que
s'entregaran a establiments del Ripollès que aposten pel producte agroalimentari de
la marca Us esperem a la Gala de les R el proper 27 de març al vespre durant el
Tastatast.

+ info

+ info

http://www.productesdelripolles.com/producte_del_ripolles/
https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/
http://www.productesdelripolles.com/activitats/?accio=show_activitat&id=434&fbclid=IwAR0PC7xxrhhq3lwKSLHNYH_ZRrKdpVnF1VN1xwtyZLQPFk4MtgJ14_m0vak


LA GRIMPADA 2020
Han començat les coòpsules de La Grimpada, un cicle de formacions  obertes i
gratuïtes que els Cercle Garrotxa Ripollès organitza a la Garrotxa i el Ripollès i que
està pensat per acompanyar projectes col·lectius en economia solidària. 

LES PERSONES EMPRENEDORES DEL RIPOLLÈS

Us presentem les persones emprenedores del Ripollès els dijous de cada 15 dies a
la secció del DIJOUS EMPRENEDOR

+ info

https://www.cerclegr.org/


 
Durant el mes de febrer us hem presentat a la Noemí, que juntament amb en Joan,
en Jordi, en Noël i la Maria Carmen han donat continuïtat a una residència canina a
Ripoll, la RESIDÈNCIA CANINA ANIMAGS!

Des de l'Agència se'ls ha assessorat sobre finançament de les inversions i
informació d'ajuts Leader.

Podeu seguir la secció dijous Emprenedor a les nostres
xarxes socials:

https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/
https://twitter.com/CRDesenv
https://www.instagram.com/crdripolles/


                                        
COM GESTIONAR L'ESTRÈS, NOVA FORMACIÓ DE
L'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA DEL RIPOLLÈS
L'Associació d'Hostaleria del Ripollès ofereix un nou taller per aprendre a gestionar
l'estrès.

Dia: dilluns 9 de març de 2020
Lloc: sala de la lluna de l’Hotel els Caçadors de Ribes de Freser (C/ del Balandrau
24-26 de Ribes de Freser)
Horari: de 10:00 h a 13:00 h (es demana venir amb antelació suficient per a
preparar la sessió)
Formadora: Marta Carrascal (Psicòloga, teràpia Gestalt i formadora de Yoga)
Descripció: en aquesta jornada de 3 hores s’integraran pràctiques de respiració,
relaxació conscient i mindfulness per una millor gestió de l’estrès a la feina i en les
diferents relacions. Es combinarà aprenentatge teòric amb pràctic a traves de
diversos exercicis experiencials, meditacions guiades, visualitzacions i altres
exercicis d’introspecció.

PREU DEL CURS:
Associats: gratuït pels associats de l’Associació d’Hostaleria del Ripollès
No associats: 30€.

Organitza: Associació d’Hostaleria del Ripollès
Col.labora: Agència de Desenvolupament del Ripollès i Aula d’Hostaleria del
Ripollès

Limitat a 20 persones (màxim 2 inscrits/es per establiment):
Inscripcions a aula@ripollesdesenvolupament.com o trucant al 972704499 (Joan
Pere)

  

Em vull inscriure

mailto:aula@ripollesdesenvolupament.com


Tens una idea de negoci i vols assessorament i acompanyament per a tirar-la
endavant? Pots demanar hora 

Agència de Desenvolupament del Ripollès
Polígon Industrial Els Pintors c/ Joan Miró, 2-4.    17500 Ripoll

Tel. 972704499   / consorci@ripollesdesenvolupament.com

Aquí

http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/
https://www.facebook.com/RipollesDesenvolupament/
https://twitter.com/CRDesenv
http://www.instagram.com/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
mailto:emprenedors@ripollesdesenvolupament.com


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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