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La sortida guiada permet als visitants conèixer millor Figueres i la seva història.

L’Ajuntament posa en marxa la
iniciativa turística Discover Figueres
Proposa visites guiades al centre històric de la capital empordanesa durant tot l’estiu
EMPORDÀ

REDACCIÓ FIGUERES

Aquest juliol s’ha posat en marxa la iniciativa turística Discover Figueres, mitjançant la qual l’Ajuntament de Figueres ofereix visites
guiades gratuïtes al centre històric
de la ciutat aquest estiu. Les visites
van a càrrec de guies professionals
de l’Associació de Guies de Figueres.
Les visites es realitzen cada tarda, de dilluns a divendres, entre el
dilluns  de juliol i el divendres 
d’agost. L’inici és a les  de la tarda,
des del Punt d’Informació Turística ubicat a la plaça de Sant Pere. La
durada aproximada és d’una hora
i mitja i s’ofereixen en quatre llengües: català, castellà, francès i anglès.
Els objectius principals d’aquesta iniciativa són, d’una banda,
donar a conèixer els racons més
emblemàtics i dalinians del centre
històric de Figueres i, de l’altra, que
els visitants es quedin més temps

La durada aproximada és
d’una hora i mitja i s’ofereixen
en quatre llengües: català,
castellà, francès i anglès
a la ciutat i que hi incrementin, així,
la seva despesa. En aquest punt, cal
destacar que el projecte compta
amb la col·laboració de Comerç Figueres Associació.
Tot i que el públic objectiu
d’aquestes visites són els turistes,
la iniciativa està oberta a tothom
qui ho desitgi. L’únic requisit és el
de la inscripció prèvia, que és obligatòria, ja que les places són limitades. En aquest sentit, les inscripcions es poden fer en línia a
www.gigsgirona.com o al Punt
d’Informació Turística ubicat a la
plaça de l’Església de Sant Pere
(presencialment o per telèfon al
  ). Per a més informació,
consulteu www.visitfigueres.cat.

Itinerari Des de la plaça de Sant Pere
 El recorregut de les visites comença a la plaça de l’Església Sant Pere i transcorre per tot el centre històric de la ciutat, fent parada a les places i els edificis
més emblemàtics, com ara la plaça Josep Pla, la Rambla, el Casino Menestral,
la Casa Empordà, la Casa Natal de Salvador Dalí i el Museu del Joguet.

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

punt d’arribar l’agost,
onada de calor a tot
Catalunya,  graus
de mitjana a les hores centrals del dia... I tu, que no
pots més, però encara estàs
treballant... I tranquil, que
no ets l’únic!
Segons un estudi acabat
de realitzar per l’ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos de l’Estat espanyol), el , dels autònoms no farà vacances
aquest any i només un 
farà vacances més de 
dies. Així està el panorama!
En aquesta època de forta
calor, les altes temperatures
i el cansament acumulat fan
que la productivitat disminueixi en gairebé un ,
així que descansar és gairebé imprescindible.
Sabem que és molt difícil
abaixar la persiana del teu
negoci del tot, però aquí van
una sèrie de consells per si et
poden ajudar a organitzar-te
millor:
– Ins«La forta calor,
taura la
les altes
jornada
temperatures
intensiva,
i el cansament
sempre i
acumulat fan que que la teva
la productivitat
activitat
disminueixi en
t’ho pergairebé un 20%» meti.
– Fes les
tasques
més complicades i laborioses a primera hora del dia.
– Adapta el teu calendari a
l’estiu i tingues en compte
que molts dels teus clients i
proveïdors, sí que fan vacances.
– Aprofita per posar-te al
dia en el teu negoci. En general, la feina durant
aquests mesos sol baixar
una mica, així que, si tens temes endarrerits o coses que
sempre es deixen per fer per
una altra ocasió, ara és el
moment.
– Si finalment pots escapar-te uns dies, intenta
allunyar-te el màxim possible físicament i mentalment
de la teva activitat habitual i
deixa preparat tant com puguis la teva feina per a la tornada després del parèntesi
estival.
Facis vacances o no, des
de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Figueres et desitgem que
gaudeixis d’aquests dies
d’estiu el millor possible.

