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Figueres Food Talent, un programa
d’emprenedoria del sector alimentari
La iniciativa ajuda a crear projectes amb formació, suport tècnic, comercial i de finançament
REDACCIÓ FIGUERES

Es tracta d’un programa impulsat per l’Ajuntament de Figueres,
amb el suport de Catalunya Emprèn, per a l’acceleració de projectes en estadi inicial del sector alimentari. Figueres Food Talent és
un programa pro acceleració de
projectes foodtech, el qual donarà
formació i mentoring en diverses
temàtiques per ajudar a emprenedors i emprenedores en la creació
dels seus projectes. Així, aquest
programa té com a objectiu ajudar
a crear projectes tot aportant formació especialitzada i suport tècnic, comercial i de ﬁnançament.

El nombre d’empreses emergents que han sol·licitat poder
participar en el Figueres Food Talent ha estat de 68. El 25% són
d’àmbit català (moltes locals) o
estatal. El 75% restant provenen
de països com França, Itàlia, Bèlgica, els Estats Units, el Canadà,
l’Índia o ciutats com Singapur, entre altres. Aquest fet evidencia el
caràcter eminentment interna-

cional d’aquest programa, del
qual s’espera que generi importants sinergies entre els projectes
i amb les entitats del territori.
Cadascuna de les empreses
emergents seleccionades rebrà
180 hores de formació i mentoring
al llarg de 12 setmanes, per desenvolupar el producte i concretar el
model de negoci. També rebrà suport per facilitar el desenvolupa-

La proposta contribueix
a la investigació
i al desenvolupament
de la gastronomia.

Curs de creació d’empreses, per donar
suport als emprenedors de la comarca
REDACCIÓ FIGUERES

L’Ajuntament de Figueres, mitjançant l’Oﬁcina d’Emprenedoria
i Empresa de l’Àrea de Promoció
Econòmica, fa anys que dona suport als emprenedors de la comarca. I és que un dels objectius que
té és el d’afavorir la generació d’activitat econòmica i la creació de

llocs de treball, i la formació és un
factor clau per aconseguir-ho.
En aquest sentit, acaba de començar una nova edició del Curs
de creació d’empreses, que pretén
dotar els futurs emprenedors de
les eines i dels coneixements bàsics per tal que puguin dur a terme
els seus projectes amb èxit. L’inici

de les sessions va ser el 14 de setembre i aquestes s’allargaran ﬁns
al 27 d’octubre. Aquesta formació
consta d’un total de 52 hores repartides en tres mòduls: Mòdul I,
Introducció a la creació d’una
nova empresa (24 hores); Mòdul
II, Fiscalitat (16 hores); i Mòdul III,
Màrqueting (12 hores).

ment tècnic del projecte, l’obertura d’oportunitats comercials i l’accés a la sol·licitud de ﬁnançament. El programa compta amb
la col·laboració d’entitats especialitzades com 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.
Les motivacions de l’Ajuntament de Figueres per impulsar el
Figueres Food Talent són el reforç
de les cadenes de subministrament agroalimentàries locals 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; el suport a PIME turística per a la millora de la seva
interacció amb mercats més amplis; la contribució 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 el 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.
Les sessions de formació són a
càrrec de professionals experts en
cada especialitat amb una àmplia
trajectòria en el seu àmbit professional i en el suport a noves empreses. El curs és subvencionat, és
a dir, sense cost per a l’usuari. Les
sessions es realitzen al Centre de
Formació Integrat Ferran Sunyer i
Balaguer els divendres, de 4 a 8 del
vespre, i els dissabtes, de 9 a 1 del
migdia. Últimes places lliures per
als mòduls 2 i 3. Més informació al
972 67 42 61 o a promocioeconomica@ﬁgueres.org.

OFERTA DE CURSOS
TÍTOL
Curs de creació d’empreses (52 hores)

DIES I HORARI
Fins al 27 d’octubre de 2018 - Divendres, de 16.00 a 20.00 h i dissabtes, de 9.00 a 13.00 h

Mòdul I - Introducció. Temari: introducció a la creació d’una empresa; pla d’empresa; pla economicofinancer; avantatges i riscos de crear una empresa; eines 2.0; aspectes legals, laborals i
financers; tramitació fiscal i subvencions. (24 hores) Mòdul II - Fiscalitat. Temari: comptabilitat i fiscalitat per a autònoms; confecció de llibres de registre obligatoris; confecció models; cas pràctic:
llibres comptables i declaracions fiscals. (16 hores) Mòdul III - Màrqueting. Temari: conceptes de màrqueting; coneixement de mercat, posicionament i tècniques de venda; comercialització. (12
hores)

Curs intensiu de francès nivell A1.A (60 hores)

De l’1 d’octubre al 7 de novembre de 2018 - Dilluns, dimecres i divendres, de 9.15 a 13.15 h

Francès atenció al client

Curs intensiu de francès nivell A1.B (60 hores)

Del 12 de novembre al 17 de desembre de 2018 - Dilluns, dimecres i divendres, de 9.15 a 13.15 h

Francès atenció al client

Aquests cursos són subvencionats i es realitzen al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Més informació: Oficina d’Emprenedoria i Empresa. Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres. Tel. 972 67 42 61. De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h. promocioeconomica@figueres.org

OPINIÓ

Roser Martínez
Dissenyadora de joies

LA FORMACIÓ,
EINA CLAU PER
A EMPRENDRE

V

aig començar a formar-me en l’art de
l’elaboració de joies
fa més de deu anys, aprenent
una gran varietat de tècniques. També em vaig formar
en tècniques alternatives
complementàries per ampliar el meu ventall creatiu,
però no va ser ﬁns a l’any
2014 que vaig decidir professionalitzar el que ﬁns llavors
havia estat un hobby. Vaig
començar a llançar la meva
marca, participant en esdeveniments de moda a Barcelona, on vaig començar a fer
contactes que em varen donar l’oportunitat de projectar la marca arreu del món.
Al llarg d’aquest temps, he
compatibilitzat la meva feina habitual, com a administrativa, amb el desenvolupament del meu projecte personal i professional, però la
bona acollida del projecte i
el reconeixement en concursos i desﬁlades, entre altres,
m’han portat a prendre la
decisió de fer el salt deﬁnitiu.
En aquest sentit, el programa de suport als emprenedors de l’Ajuntament de Figueres va ajudar-me primerament a conèixer altres persones amb inquietuds similars, engrescades en els seus
projectes com jo mateixa,
amb els que vaig compartir i
encara comparteixo vivències. També, mitjançant el
Curs de creació d’empreses,
se’m van facilitar els coneixements necessaris per a
gestionar millor el negoci,
des del màrqueting ﬁns a la
comptabilitat, passant per la
ﬁscalitat.
Al ﬁnal del curs em vaig presentar als Premis Emprenedors de l’Alt Empordà, tot
competint amb alguns dels
companys del Curs de creació d’empreses. Amb el meu
projecte, vaig aconseguir el
Segon Premi, un dels reconeixements més importants
per a mi, perquè dona fortalesa al meu projecte. Un projecte que va començar com
tots, com un somni, i que ara
s’està fent realitat. Des
d’aquí vull agrair, a tots els
professionals de l’Oﬁcina
d’Emprenedoria i Empresa,
la seva feina i encoratjo a tothom a adreçar-s’hi per tirar
endavant el seu somni per
tal que aquest esdevingui un
projecte de negoci.

