26 DIMARTS, 21 DE MAIG DEL 2019

EMPORDÀ

ACTUALITATECONOMIA

 PROMOCIÓ ECONÒMICAFIGUERES

A punt el segon Figueres Food Talent,
accelerador del sector alimentari
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Ofereix formació especialitzada, suport tècnic, comercial i de finançament a l’emprenedoria
EMPORDÀ

REDACCIÓ FIGUERES

Figueres Food Talent és un programa per a l’acceleració de projectes en estadi inicial del sector
alimentari. Està impulsat per
l’Ajuntament de Figueres amb el
suport de Catalunya Emprèn, del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Es tracta d’un programa pro acceleració de projectes foodtech
que donarà formació i mentoria
en diverses temàtiques per ajudar
els emprenedors/ores en la creació dels seus projectes. Així,
aquest programa té com a objectiu ajudar a desenvolupar projectes aportant formació especialitzada i suport tècnic, comercial i
de finançament.
El nombre de projectes que van
sol·licitar poder participar en el
Figueres Food Talent en la seva
primera edició () va ser de .
D’aquests, el  eren d’àmbit català (molts locals) o estatal. El 
restant eren originaris de països
com França, Itàlia, Bèlgica, Estats
Units, Canadà, l’Índia i Singapur,
entre d’altres.
Enguany, es torna a editar el
programa. Els emprenedors/ores
seleccionats rebran  hores de
formació i mentoria al llarg de 
setmanes, per tal de desenvolupar el producte o servei i concretar el model de negoci.
També rebran suport per faci-
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Imatge d’una sessió del Figueres Food Talent del 2018.

litar el desenvolupament tècnic
del projecte, l’obertura d’oportunitats comercials i l’accés a la
sol·licitud de finançament.
El programa comptarà amb la
col·laboració d’entitats especialitzades, com ara el Consell Regulador de la Denominació d’Origen
Empordà, l’Escola d’Hostaleria
de l’Alt Empordà i de la Denominació d’Origen Protegida Oli de
l’Empordà.
L’Ajuntament de Figueres busca així:
Reforçar les cadenes de subministrament agroalimentàries lo-

En la primera edició hi van
participar 68 projectes,
amb un 75% de procedents
de diferents països del món
El programa comptarà
amb la col·laboració
d’entitats especialitzades
de la comarca
cals perquè l’economia del territori pugui beneficiar-se del mercat de proximitat i tingui un paper
actiu en la construcció de ponts

entre empreses locals.
Donar suport a la PIME turística per a la millora de la seva interacció amb mercats més amplis.
Contribuir a la transició de les
ciutats cap a l’economia del futur
basada en el coneixement, l’energia sostenible i formes de producció més localitzades i circulars.
I donar suport a la investigació
i al desenvolupament de la gastronomia mitjançant la comercialització de resultats de la recerca i
el desenvolupament en l’àmbit
científic. Més informació a
www.figueresfoodtalent.com.

Bicitranscat, el nou eix de mobilitat sostenible transfronterer
L’actuació a l’Alt Empordà
se centra a trobar
una connexió pedalable
entre Figueres i Portbou
REDACCIÓ FIGUERES

L’Ajuntament de Figueres actua
com a entitat sòcia del projecte Bicitranscat: desenvolupament de
nous itineraris pedalables i enllaços multimodals per a la promoció
de la mobiitat sostenibleen el marc
del Programa INTERREG V A Espanya-França-Andorra (POCTE-
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FA -), conjuntament
amb el Consorci Vies Verdes, com
a cap de files; el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà; el Conseil Départemental des Pyrénées Orientales; i la Communauté urbaine
Perpignan Méditerranée.
A partir de la ruta establerta per
Pirinexus, l’objectiu del programa
és desenvolupar un nou eix de mobilitat sostenible transfronterer a
partir de l’establiment de nous
trams de vies verdes pedalables i
enllaços multimodals que permetin la mobilitat sostenible unint les
principals rutes turístiques de l’Alt
Empordà i el Pirineu Oriental.

L’actuació a la comarca de l’Alt
Empordà se centra a trobar una
connexió pedalable i sostenible
que uneixi les localitats de Figueres, Peralada, Castelló d’Empúries,
Roses, el Port de la Selva, Llançà,
Colera i Portbou.
Les actuacions previstes a Figueres tenen un cost de .,
euros, cofinançats al  pel Fons
Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) mitjançant el
Programa INTERREG V-A i al 
per la Diputació de Girona. L’adequació dels trams del nou itinerari
pedalable a Figueres començaran
a partir de finals de maig d’aquest

any i es preveu que finalitzin al setembre de l’any .
Aquest nou eix de mobilitat sostenible es complementarà amb el
manteniment posterior de les rutes pedalables i amb la instal·lació
de serveis com ara aparcaments
de bicicletes, embarcament de bicicletes en busos i trens, endolls
per a la recàrrega de bateries i
punts d’informació. Els usuaris finals seran tant turistes com població local, cosa que permetrà així un
desenvolupament econòmic i turístic sostenible de la regió transfronterera i de la protecció del
medi ambient.

AGENDA
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (6 h)
DATES: dissabte, 25 de maig de 2019
HORARI: de 9 a 15 h
LLOC: IDFO-UGT (C/ Poeta Marquina, 1)
Llei de protecció de dades (15 h)
DATES: per confirmar
HORARI: dissabtes, de 9 a 12 h
LLOC: Fundació Clerch i Nicolau (C/ Nou, 53)

Comptabilitat informatitzada (40 h)
DATES: per confirmar
HORARI: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 12 h
LLOC: Fundació Clerch i Nicolau (C/ Nou, 53, Figueres)
Aquestes formacions són subvencionades. Cal inscripció prèvia a www.idfo.com o al 972 48 56 37. Places limitades.

Més informació:
Oficina d’Emprenedoria i Empresa
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Figueres
Av. Maria Àngels Anglada, 15
Tel. 972 674 261
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14.30 hores
promocioeconomica@figueres.org

ola emprenedors, un
any més i ja per onzena vegada, l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), els
Ajuntaments de Figueres i Roses, el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, el Setmanari
de l’Alt EMPORDÀ i l’Associació Fòrum Imagina, han convocat una nova edició dels
Premis Emprenedors Alt Empordà. L’objectiu d’aquests
premis és la promoció de la
iniciativa emprenedora a la
comarca, la difusió de la innovació i el reconeixement a
l’aportació que les persones
emprenedores fan, gràcies a
les seves iniciatives empresarials, com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de
treball. S’han establert cinc
categories: Premi Jove Empresari.
Per a ini«L’objectiu
ciatives
d’aquests
promogupremis
des per
és la promoció
empresade la iniciativa
ris emporemprenedora
danesos
a la comarca de
menors de
l’Alt Empordà»
 anys.
Premi
Emprenedor. Per a projectes que hagin
suposat la creació d’una nova
empresa.
Premi a la millor idea de
negoci. Proposada per estudiants dels IES de la comarca.
Premi a la línia de negoci
innovadora. Per a empresaris
que hagin obert la línia de negoci més innovadora en els
darrers tres anys.
Premi a la Innovació Turística. Per empresaris que hagin estat capaços d’innovar en
producte, servei o processos
en el sector turisme.
L’acte d’entrega dels premis
es va celebrar divendres al
castell de Sant Ferran de Figueres.
I per als que teniu una idea
emprenedora i no us heu pogut presentar enguany, us
animem a seguir treballant-hi
i a presentar-vos als Premis
Emprenedors Alt Empordà
. Des de l’Oficina d’Emprenedoria i Empresa de
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres estarem encantats de donar-vos un cop de mà en el
vostre projecte i ajudar-vos en
la vostra iniciativa emprenedora.

