6

ACTUALITATFIGUERES

DIMARTS, 14 DE MARÇ DEL 2017 | EMPORDÀ

EL POLS ECONÒMIC DE FIGUERES

Primera Jornada
Comarcal
d’Ocupació per a
la contractació de
persones majors
de 45 anys
➤ Les dades de
l’Observatori de Treball
i Model Productiu mostren
que el 47,9% dels aturats
són majors d’aquesta edat
a l’Alt Empordà
FIGUERES | REDACCIÓ

En el desenvolupament del Pla
Estratègic Comarcal de Promoció Econòmica (Alt Empordà),
l’Ajuntament de Figueres juntament amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Ajuntament de Vilafant
organitzen la primera Jornada
Comarcal d’Ocupació per a la
contractació de persones majors
de 45 anys com a cloenda de la
campanya Grans Actius.
La campanya, iniciada el
març del 2016, s’ha proposat fer
visible la realitat dels majors de
45 anys en recerca de feina i promoure una reﬂexió i revisió dels
prejudicis detectats, neutralitzant-los amb objectivitat i realçant el capital humà de la persona que es troba en la maduresa
de la vida.

Aquest projecte està
cofinançat pel SOC de la
Generalitat i el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social
A la comarca de l’Alt Empordà, segons dades estadístiques
de l’Observatori del Treball i
Model Productiu del mes de febrer del 2017, hi ha 9.118 persones que es troben desocupades,
de les quals 4.368 tenen més de
45 anys. Això signiﬁca que el
47,9% dels aturats de la comarca de l’Alt Empordà són majors
de 45 anys.
Aquesta jornada pretén, d’una banda, posar en relleu el valor de l’experiència en el mercat
de treball i, de l’altra, dinamitzar
i agilitzar el contacte entre les
empreses i els possibles candidats per cobrir llocs de treball.
El 7 d’abril, a Castelló
El programa d’aquesta primera
Jornada Comarcal d’Ocupació
incidirà en l’exposició dels serveis d’entitats i centres del territori i inclourà l’estrena d’un documental sobre la temàtica amb
la conferència Posem en valor
l’experiència i entrevistes de selecció amb empreses. La Jornada es durà a terme a Castelló
d’Empúries el 7 d’abril.

Fes créixer el teu negoci amb
el Programa Consolida’t
➤ Núria Puigmal i David Mallorquí, dos dels participants gironins del Programa que es va
fer el 2015, ens comenten les seves impressions amb la perspectiva d’un any més tard
FIGUERES | ELISABET BACH OLLER*

Núria Puigmal és dissenyadora
gràﬁca: “Quan vaig començar el
programa, ja feia gairebé un any
que era autònoma, però notava
que hi havia certs buits que se m’escapaven i que potser no podia
avançar prou. Quan comences un
negoci propi, necessites molta
energia, temps i mans per poder
abastar-ho tot, ja que un autònom,
normalment, treballa sol realitzant
les tasques que farien diverses persones en altres empreses. Això té
els seus avantatges, però també els
seus inconvenients, per això crec
que és important tenir nocions i
una bona base per poder avançar”.
“Per aquest motiu, afegeix la
Núria, el programa em va anar
molt bé per posar el que estava
creant sobre la taula, veure-ho
més clar i amb perspectiva. Em va
donar més seguretat pel que fa a
nocions bàsiques de gestió i organització econòmica, la famosa frase de ‘quan cobrar?’ o ‘quin preu té
la meva feina?’ per a mi eren i són
bàsiques tenir-les clares i per valorar el que fas”.
Núria Puigmal continua explicant la seva experiència: “Voldria
remarcar que el consultor es converteix en un company que t’ajuda
i t’acompanya de manera personalitzada i pròxima, resol els dubtes
i t’ajuda a buscar possibles solucions. També és un bon lloc per
crear sinergies i fer treball en xarxa. El contacte amb altres participants del programa fa que no et
sentis sol i que potser, com és el
meu cas, acabeu ajudant-vos,
col·laborant o, ﬁns i tot, treballant
junts. I una última cosa que també està molt bé és que és gratuït, i
això s’agraeix molt quan comences
(els autònoms ja sabeu de què parlo)”.
David Mallorquí, juntament
amb el seu soci, realitzen serveis
de conservació-restauració del patrimoni arqueològic i monumental. A més, s’han especialitzat en la
recuperació de diferents tècniques
CURSOS D’EMPRENEDORIA TIC

Curs de Creació d’empreses
en base TIC. (GRATUÏT)
 Divendres, del 7 d’abril al 16 de
juny.
 de 16.00 a 20.00 hores.
Total: 40 hores.
 Centre de Formació Integrat Ferran
Sunyer i Balaguer (Recinte Firal, al
costat Ronda Sud de Figueres).
Objectiu: Adquirir coneixements, eines, habilitats i processos necessaris
per a poder-se autoocupar tot creant
un negoci dins la xarxa.
Inscripció: www.ddgi.cat/formacioenxarxa.

La importància
de l’entorn per al
desenvolupament
empresarial
➤ La XEC, Xarxa
d’Emprenedores
Competents, explica una
part dels objectius
de les seves accions
FIGUERES | XEC EMPORDÀ

Una sessió del Programa Consolida’t. GENCAT

La Generalitat ajudara les
persones que són autònomes
i que volen enfortir
i fer créixer el seu negoci

i materials de la construcció tradicional per a incorporar-les en les
seves intervencions, per ser el més
ﬁdedignes possible: “Amb el Consolida’t, volia millorar la gestió del
negoci, prendre distància per trobar elements diferencials davant
la competència i enfocar-nos millor als clients. Vam concretar les
línies principals del negoci i vam
deﬁnir com donar-nos a conèixer;
també vaig millorar el coneixement econòmic de l’empresa”.
“Prendre més consciència”
“Ara m’adono que em va servir per
prendre més consciència del negoci i que calia estar-hi a sobre.
Vam integrar totes les feines relacionades amb la restauració del
patrimoni sota un paraigua únic,
amb una única marca, i vam potenciar la web i les xarxes socials.
Amb el programa, reps molta informació que no pots aplicar tota
de cop, però les coses van venint i
és aleshores quan les idees i pautes
que t’han donat et serveixen. Et
dona actitud i maneres de fer les
CURSOS PER A EMPRENEDORS

Curs de Creació d’empreses.
Mòdul II. Fiscalitat. (GRATUÏT)
 Divendres i dissabtes,
del 18 al 31 de març.
 Horari: divendres de 16.00 a
20.00 hores i dissabtes de 9.00 a
13.00 hores. Total: 16 hores.
Curs de Creació d’empreses.
Mòdul III. Màrqueting. (GRATUÏT)
 Divendres i dissabtes, de l’1 al 8
d’abril.  Horari: divendres de 16.00
a 20.00 hores i dissabtes de 9.00 a
13.00 hores. Total: 12 hores.
 Centre de Formació
Integrat Ferran Sunyer i Balaguer.
Inscripció: www.ddgi.cat/formacioenxarxa.

coses. El seguiment que et dona el
consultor és molt interessant perquè pots parlar d’un mateix i dels
problemes que tens en aquell moment”.
De fet, els participants del Consolida’t que es va realitzar el 2015
van manifestar que els havia servit per professionalitzar-se (52%),
consolidar-se (44%), reorientarse (40%) i expandir el seu negoci
(31%).
El Programa Consolida’t és una
iniciativa de la Generalitat de Catalunya per donar suport a les persones que són autònomes i volen
enfortir i fer créixer el seu negoci.
Està adreçat a autònoms en actiu,
tant individuals com microempreses, i a autònoms que van cessar la seva activitat i ara en volen
iniciar una altra. El suport consisteix en sessions d’assessorament
amb un consultor i unes píndoles
de formació en diferents àmbits
relacionats amb el negoci. Aquest
és el quart any que es realitza.
Si en voleu més informació, us
podeu adreçar al Col·legi d’Economistes de Catalunya (www.coleconomistes.cat). També us facilitaran informació a l’Ajuntament
de Figueres.
*(Consultora del Programa Consolida’t. Grup de Girona. Col·legi
d’Economistes de Catalunya).
INFORMEU-VOS

www.figueres.cat/empren
Per a més informació sobre
aquests cursos i activitats
adreceu-vos a:
Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda M. Àngels Anglada, 15
Telèfon 972 674 261
e-mail:
promocioeconomica@figueres.org
www.figueres.cat/empren
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres
de 8.30 a 14.30 h

L’empresa es pot considerar
com un sistema obert al medi en
el qual es desenvolupa, sobre el
qual inﬂueix i del qual en rep inﬂuències. Per tant, la seva activitat i la seva capacitat competitiva
venen condicionades pels factors
externs que conformen l’entorn
empresarial.
Aquest entorn ve a ser el recipient que acull les diverses empreses actuals, però també tots
aquells projectes que són potencials negocis. L’entorn, entès com
el conjunt de factors externs a
l’empresa i emmarcats en un territori, ha de ser l’adient per al desenvolupament adequat del teixit
empresarial.
En aquest sentit, tant ens podem referir a l’espai físic (el local,
la nau i la ciutat) com a altres factors més intangibles (les normatives, la mentalitat i l’actitud de la
societat envers les noves propostes o idees).
Des de XEC (Xarxa d’Emprenedores Competents) Empordà,
apostem per tot allò que contribueixi a millorar l’entorn empre-

Creiem necessari que tothom,
siguin emprenedors o no,
mantinguin una actitud
oberta, una mirada més global
sarial. És per això que bona part
de les nostres accions estan adreçades a:
– Difondre totes aquelles competències transversals: coneixements, habilitats, aptituds i actituds que són necessàries en el
context actual per a ser competitius.
– Compartir coneixement i donar visibilitat a les persones i als
projectes que aporten valor a la
comarca.
– Crear sinergies i bon ambient
entre tots els que assisteixen a les
nostres activitats.
– Crear espais, per a grans i petits emprenedors, que permetin
el desenvolupament de la creativitat i del talent com a recurs per
trobar solucions a les diﬁcultats
que es presenten a la ciutat.
Per tot plegat, creiem necessari que tothom, siguin o no emprenedors, mantinguin una actitud oberta, que permeti donar la
volta als entrebancs que es presenten o bé sortir de la zona de
confort. És a dir, cal tenir una mirada més global i enfocada de cara
al futur.

