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Agència de Desenvolupament del Ripollès

ES PRESENTA LA NOVA MARCA TURÍSTICA DEL
RIPOLLÈS
Després de mesos de treball es presenta la nova imatge amb que es promocionarà
la comarca i les primeres accions de la campanya d'estiu. Una actuació del Consell
Comarcal del Ripollès, en col·laboració amb l'Agència, dins el pla de promoció del
turisme de natura L’experiència dels Pirineus més autèntics
 

+ info

http://www.ripollesdesenvolupament.com/
https://ripolles.cat/2020/06/23/ripolles-estrena-nova-marca-turistica-leslogan-viu-teva-historia-pirineu/


El Ripollès - Viu la teva història al Pirineu. 

Tot el que ara necessites, més a prop del que et penses.

 

 
‘EL RIPOLLÈS A TAULA’, LA NOVA PLATAFORMA
ONLINE DE COMERCIALITZACIÓ DEL PRODUCTE
AGROALIMENTARI DEL RIPOLLÈS
Els productors i elaboradors de la marca de garantia ‘Producte del Ripollès’ obren
una nova plataforma online de comercialització directa de lots per promocionar el
seu producte agroalimentari fora del Ripollès 

La principal novetat és la implementació d’un sistema de compra online automatitzat
i l’enviament setmanal de comandes amb transport frigorífic.

+ info

https://www.youtube.com/watch?v=J7p5917edS4&fbclid=IwAR0SKXIUasrd2vNQ8crDDUAtdepy-RW3Sr9Mn_XtbPqodhfhYiXO4mY-JIk
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2020/06/15/el-ripolles-a-taula-la-nova-plataforma-online-de-comercialitzacio-del-producte-agroalimentari-del-ripolles/


 
ELS FESTIVALS DE SENDERISME DELS PIRINEUS 2020
JA SÓN AQUÍ!
Enguany, l'edició compta amb 8 festivals de senderisme que tenen lloc als
Pirineus de Lleida, Barcelona i Girona, i venen carregats d'activitats i noves
propostes perquè gaudeixis de la muntanya amb seguretat.

 
TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS, MESURES,
NOVETATS I NORMATIVA DE LA COVID-19 

+ info

https://festivalssenderismepirineus.us19.list-manage.com/track/click?u=3f70f13a4699b7b1447414bd7&id=b9a6d3d441&e=bba6b650c4
http://www.ripollesdesenvolupament.com/2020/06/30/arriben-els-festivals-de-senderisme-dels-pirineus-2020/


Accedir a tota la informació

http://www.ripollesdesenvolupament.com/nou-espai-dinformacio-davant-del-coronavirus/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/nou-espai-dinformacio-davant-del-coronavirus/


                                        
VOLS UNA FORMACIÓ QUE T'AJUDI A TROBAR FEINA?
TÈCNIQUES DE PALETERIA
Demana'ns informació al 972.70.44.99 i insercio@ripollesdesenvolupament.com 
 

 
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

mailto:insercio@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. 
També hi podeu consultar l'impacte socioeconòmic del Covid19 al Ripollès i la
informació actualitzada sobre els ERTOS.

 
OFERTES DE FEINA

Per poder ser atesos/es pel Servei d'Orientació i Inserció Laboral cal demanar cita
prèvia al telèfon 972.70.44.99 o bé a insercio@ripollesdesenvolupament.com 

LES PERSONES EMPRENEDORES DEL RIPOLLÈS

Visiteu l'Observatori

Consultar les ofertes de feina

mailto:insercio@ripollesdesenvolupament.com
http://www.ripollesdesenvolupament.com/observatori/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/borsa-de-treball/


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









 
Durant aquests darrers mesos, des de març a juny, des de l'Agència hem estat
assessorant i acompanyant a persones emprenedores que volien fer realitat una
idea de negoci o bé volien consolidar i promocionar la seva empresa.
 

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

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

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


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

Tel. 972704499   / consorci@ripollesdesenvolupament.com
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