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Ara és el moment. Estem atu-
rats però no bloquejats, estem
confinats però no inactius. Ara és
el moment de perfeccionar co-
neixements, d’adquirir-ne de
nous, de posar en pràctica noves
maneres d’aprendre i de desco-
brir noves habilitats. «Ara és el
moment de formar-nos», segons
ens proposa l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de
Figueres.

El canvi sobtat que han patit les
nostres rutines a causa de la pan-
dèmia de coronavirus i les seves
conseqüències no ens pot deixar
atordits. És imprescindible que
reaccionem i ens activem.
Aquests dies hem vist passar es-
deveniments molt ràpidament i,
després d’un temps d’increduli-
tat, tenim clar que a partir d’ara
els canvis són i seran continus i,
com ja hem vist, a vegades, sob-
tats. La conclusió és: activem-
nos!

Des del Servei Municipal d’In-
formació i Orientació (SMIO) de
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament figuerenc, han com-
pilat una àmplia oferta formativa
en línia, de temàtica molt variada,
que s’ofereix, majoritàriament, de
manera gratuïta. 

Les entitats i organitzacions
que tenen per objectiu la forma-
ció han reformulat les seves ac-
cions presencials cap al model en
línia, ja que a hores d’ara l’activitat
presencial no és possible. 

Les propostes
Per a les pròximes setmanes,
l’Àrea de Promoció Econòmica té
previst fer formacions en confec-
ció de currículum, entrevista de
treball (presencial i en línia), ac-
cés a la funció pública i canals de
recerca de feina, eines totes elles
útils per afrontar la situació deri-
vada de la crisi sanitària actual.

La formació en línia, com el te-
letreball, ha arribat i no se n’anirà.
Noves maneres de treballar, no-
ves maneres d’aprendre. No són
realment noves, ja es feien, ja exis-
tien, però només s’hi acollien de-
terminats col·lectius. Les cir-
cumstàncies actuals han genera-
litzat aquestes noves fórmules. El
model formatiu en línia pot ser de
diferents tipus: amb feedback o
sense, en directe o en diferit, con-

tinguts pràctics o teòrics, etc. Tots
podem trobar la modalitat que
més s’ajusti a les nostres necessi-
tats i habilitats. Podem accedir a
la formació des de diferents dis-
positius: telèfon mòbil, tauleta i/o
ordinador. 

L’adaptabilitat i la flexibilitat
són dues de les actituds que les
circumstàncies actuals han posat
a prova i que les empreses valoren
més positivament. 

Els canvis arriben i, a vegades,
ho fan de sobte i ens hi hem
d’adaptar de pressa. Mitjançant la
formació, podem adquirir els co-
neixements i les habilitats que ne-
cessitem per poder-nos adaptar
als canvis i al nou panorama la-
boral. La capacitat d’aprenentat-
ge s’ha fet imprescindible i, per
sort, tenim al nostre abast aque-
lles eines que ens faran possible
posar-la en pràctica.

Contacte i informació
Des del servei de l’Àrea de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament
de Figueres, us poden acompa -
nyar gratuïtament en la recerca
de la formació que desitgeu o que
necessiteu, no dubteu en contac-
tar-hi al    o al correu
smio@figueres.org i un professio-
nal del departament us informarà
i orientarà per tal de resoldre els
vostres dubtes.
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La formació en línia pren forma per 
a iniciar la reactivació econòmica local
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i l’SMIO preparen una àmplia oferta formativa 

H ola autònoms i em-
prenedors, com esteu
en aquests dies tan di-

fícils pels vostres negocis? Es-
perem que hàgiu pogut supe-
rar el tràngol de la Covid-. A
partir d’aquí, ja podem parlar
del negoci. Suposo que, com a
tothom, les previsions que te-
nies per aquest any t’han sal-
tat pels aires. El que en un
principi pel Gobierno Central
era només un petit parèntesi,
s’ha convertit en alguna cosa
molt més seriosa i la teva em-
presa necessitarà un nou pla
de negoci per a sobreviure
aquest any i el següent.

No es tracta només d’un
descens dels ingressos durant
un parell o tres de mesos, sinó
que la incertesa econòmica
serà un fenomen global i, en
aquest cas, únicament i exclu-
siva per prevenció, s’aturaran
moltes de les inversions pre-
vistes per les empreses que no
siguin del tot imprescindibles.
Aquestes preferiran tenir una
tresoreria més sanejada i tot
això, al final, es traduirà en un
descens de l’activitat econò-
mica i, per tant, en menys in-
gressos. Això, lamentable-
ment, també arribarà als llocs
de treball, on es preveu un in-
crement en el nombre de per-
sones desocupades.

És per tot això, que és im-
prescindible que comencis a
treballar des d’aquest mo-
ment en un nou pla de negoci
i, a poder ser, detallat, posant-
te en el pitjor escenari possi-
ble, tenint en compte que els
ingressos segurament baixa-
ran i que també pot ser que
pateixis impagaments per
part dels teus clients. També
hauràs de tenir en compte les
noves tendències de consum
que esdevindran que, com ja
saps, després de cada crisi els
consumidors canviem el patró
de conducta.

Des de l’Oficina d’Empre-
nedoria i Empresa de l’Àrea de
Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres et
podem ajudar en tot això i dis-
senyar junts un nou pla d’em-
presa que t’ajudi en aquests
moments tan difícils. Només
has de trucar al    o
bé enviar un correu electrònic
a promocioeconomica@figue-
res.org i t’atendrem amb molt
de gust.

AUTÒNOM,
NECESSITES 
UN NOU PLA DE
NEGOCI I HO SAPS!

OPINIÓ

Marc Masmitjà
Pujol

Economista

Serveis Municipals d’Informació i Orientació
i Oficina d’Emprenedoria i Empresa
Persones que us heu quedat sense feina, persones tre-
balladores, autònomes i empresàries, us recordem que,
des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Figueres, a través del Servei Municipal d’Informació i

Orientació i de l’Oficina d’Emprenedoria i Empresa, se
segueixen al vostre costat per informar-vos i ajudar-vos
en tot allò que necessiteu. 
Podeu contactar amb aquest departament mitjançant
el telèfon 972 674 261 i les adreces de correu electrònic
de cada servei.

Servei Municipal d’Informació i Orientació
smio@figueres.org
Oficina d’Emprenedoria i Empresa
promocioeconomica@figueres.org
En aquests moments tan excepcionals, protegim 
la feina i les famílies i reactivem-nos!

AGENDA

FREEPIK

El teletreball i la formació en línia han arribat per quedar-se.

Servei de mediació entre llogaters
i propietaris de locals comercials
 L’Ajuntament de Figueres ha
iniciat un nou servei en col·labo-
ració amb el Col·legi d’Advocats
de Figueres per a la mediació
entre propietaris i llogaters de
locals comercials. L’objectiu és
que, a través del mecanisme de
la mediació, els propietaris i els

llogaters puguin arribar a un
acord per tal d’establir un preu
ajustat per a les dues parts amb
la voluntat que no tanquin nego-
cis a la ciutat. El servei està ope-
ratiu des del 4 de maig. Es pot
contactar via telefònica al 621
228 581. REDACCIÓ FIGUERES

Podem accedir a les propostes
formatives des de diferents
dispositius: telèfon mòbil,
tauleta i/o ordinador

La capacitat d’aprenentatge
s’ha fet imprescindible i, per
sort, tenim al nostre abast 
les eines per fer-ho possible

L’adaptabilitat i la flexibilitat
són dues de les actituds 
que les circumstàncies
actuals han posat a prova
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