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La presentació dels Tastets Surrealistes, que s’allargaran fins al 13 de juliol.

En marxa l’estudi d’impacte econòmic
dels Tastets Surrealistes d’aquest 2019
Enguany s’analitzaran un total de set esdeveniments celebrats a la ciutat de Figueres
REDACCIÓ FIGUERES

Des de fa alguns anys, l’Ajuntament de Figueres utilitza un software de monitoratge de l’activitat
econòmica que es genera entorn
dels esdeveniments que es realitzen a la ciutat. Això li permet conèixer amb precisió, i des de la
imparcialitat d’un organisme públic, quin és el grau de retorn econòmic, així com l’evolució que tenen els esdeveniments que s’organitzen a Figueres. D’aquesta
manera, els gestors públics de la
ciutat compten amb una eina que
els permet dur a terme una millor
presa de decisions.
La tasca de monitoratge de l’activitat implica fer un seguiment
dels esdeveniments realitzats al
municipi susceptibles de requerir
una valoració del seu impacte.
Per fer-ho, es tenen en compte
dades pressupostàries, d’impacte
en mitjans, xifres concretes dels
organitzadors, despesa per per-

sona i nombre d’assistents, entre
d’altres. En aquest sentit, esdevé
clau la realització d’enquestes entre el públic. Les enquestes inclouen diverses preguntes referents a dades de la persona que
les respon (sexe, edat, població de
procedència, etc.), a com ha conegut l’esdeveniment, a la despesa que ha fet a la ciutat al llarg de
la jornada, etc. Darrerament, amb
el doble objectiu de donar veu a
la ciutadania i de recollir aportacions per seguir millorant, s’estan
demanant també altres informacions, tals com suggeriments i
propostes de millora de cara a futures edicions de cada esdeveniment.
Del Còmic al FiraVo
Enguany, des de l’Ajuntament de
Figueres, s’analitzaran set esdeveniments: el Festival Còmic, les Fires de l’ de Maig, els Tastets Surrealistes, el Figueres es Mou,

Els gestors públics de la ciutat
compten amb una eina que
els permet dur a terme una
millor presa de decisions
Comerç Figueres sortejarà
un premi consistent en dos
tiquets per a la Mostra del Vi
i un sopar per a dues persones
l’Acústica, la Mostra del Vi de
l’Empordà i el FiraVo.
En aquests moments s’està treballant en l’estudi dels Tastets
Surrealistes, esdeveniment gastronòmic en el qual  restaurants
ofereixen menús consistents en 
tastets d’inspiració daliniana maridats amb una cervesa Inèdit.
A causa de la singularitat de
l’esdeveniment, de la seva durada
i de la quantitat de restaurants
participants, en lloc de les habituals enquestes in situ mentre té

lloc l’esdeveniment, s’ha optat
per fer-les a posteriori, tal com ja
es va fer l’any passat. Durant el
mes que duren els Tastets Surrealistes, els restaurants participants
disposen d’unes butlletes on les
persones que degusten els Tastets
poden anotar les seves dades de
contacte per tal de rebre l’enllaç a
l’enquesta de valoració en línia.
L’enquesta se’ls enviarà a partir
del  de juliol, un cop acabada
l’edició d’aquest any dels Tastets
Surrealistes. El període de resposta de l’enquesta serà del  al 
de juliol.
Respostes amb premi
Cal destacar que, entre totes les
persones que responguin l’enquesta, Comerç Figueres sortejarà un premi consistent en dos tiquets per a la Mostra del Vi de
l’Empordà  i un sopar per a
dues persones als Tastets Surrealistes .

AGENDA
Curs de creació d’empreses (52 hores)
Mòdul 1.
Introducció a la creació de l’empresa (24 hores)
Mòdul 2.
Comptabilitat i fiscalitat per a autònoms (16 hores)
Mòdul 3.
Màrqueting (12 hores)
DATES: de l’11 d’octubre al 30 de novembre de 2019

HORARI: Divendres, de 16.00 a 20.00 hores,
i dissabtes, de 09.30 a 13.30 hores.
LLOC: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer
i Balaguer (Ronda Sud, 3, Figueres)
INSCRIPCIONS: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
NOTA: Hi ha la possibilitat d’inscriure’s
als mòduls del Curs de creació d’empreses
individualment.

Més informació:
Oficina d’Emprenedoria i Empresa
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Figueres. Carrer del Rec Arnau, 8 (Antic Convent
dels Caputxins).
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres,
de 08.30 a 14.30 hores. Tel. 972 674 261
promocioeconomica@figueres.org

a arribar un moment
a la meva vida que
havia de prendre una
decisió, tornar a la meva feina
com a mestra o crear el meu
propi projecte relacionat amb
la maternitat, la paternitat, la
criança i l’educació infantil.
No va ser una decisió fàcil,
la primera opció representava
l’estabilitat laboral i econòmica i la segona, l’aventura i la
incertesa del no saber què
passarà. Trobar el local que
s’ajustava perfectament al
projecte va fer que hagués de
decidir què fer. Vaig anar al
Centre Emprèn d’Empuriabrava a assessorar-me i també a l’Oficina d’Emprenedoria i Empresa de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament
de Figueres.
Soc mestra d’Educació Infantil i psicopedagoga però no
tenia ni idea d’empresarials i
economia. Tot i això, sabia
que, amb una mica d’assessorament i orientació, res era
impossible.
Quan vaig arribar a Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres anava amb
el meu fill petit de  mesos. En
aquell moment, en Marc Masmitjà, l’assessor en emprenedoria, em va informar que ell
em podia acompanyar durant
la realització del Pla d’Empresa. Allò era exactament el que
buscava i necessitava. Molt
amablement i d’una manera
molt professional, en Marc
em va donar les claus per poder començar a redactar el
Pla d’Empresa en línia d’Àuria, el meu projecte. I així,
aquesta idea de negoci que
formava part de la meva imaginació, del meu ideari com a
professional, es va anar concretant i definint.
Un cop fet el Pla d’Empresa
i tenint clara la viabilitat del
projecte, vaig prendre la decisió d’emprendre amb molta
més confiança. Sabia que no
estava sola i que si tenia qualsevol dubte en l’aspecte empresarial el podria fer arribar
a en Marc. El Segon Premi a la
categoria d’Emprenedora als
Premis Emprenedors Alt Empordà d’aquesta edició 
ha certificat que vam fer una
bona feina i m’ha donat
l’impuls per continuar treballant amb la mateixa il·lusió
del principi. Moltes gràcies,
Marc, per la teva professionalitat.

