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Jornada de networking agroalimentari
Empordà 2019 als Caputxins de Figueres
Organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica, tindrà lloc el pròxim dilluns 30 de setembre
EMPORDÀ

REDACCIÓ FIGUERES

El proper dilluns  de setembre se celebrarà una trobada entre empreses dels sectors turístic
i agroalimentari a les noves instal·lacions de l’Àrea de Promoció
Econòmica, ubicades a l’antic
convent dels Caputxins de Figueres.
L’esdeveniment, en format de
networking, està dirigit a empreses d’allotjament i a empreses
productores i/o transformadores
de producte agroalimentari,
ambdós casos de l’Empordà.
L’acte començarà a dos quarts
de nou del matí amb l’acreditació
dels participants. Tot seguit, les
empreses rebran formació en
productivitat, lideratge d’equips
i creació de producte turístic
agroalimentari. Hi haurà també
dues pauses d’avituallament i espais de temps per a l’intercanvi
de coneixements i contactes.
L’aforament és limitat i s’espera
acollir una seixantena d’empreses. S’ha habilitat un formulari
d’inscripció.
putació de Girona atorga a les entitats públiques que gestionen
projectes vinculats a la promoció
agroalimentària. També hi col·labora el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, el Consell Comarcal del
Baix Empordà, l’Associació Em-

pordà Turisme i la Marca de Garantia Producte de l’Empordà.
Aquest tipus d’acte, que ja s’ha
realitzat anteriorment, permet
crear noves sinergies entre les
empreses assistents. En aquesta
ocasió, l’objectiu final és que sor-

geixin nous productes turístics
agroalimentaris. D’aquesta manera, es dinamitzarà el producte
agroalimentari de l’Empordà, tot
atraient més clients i, com a conseqüència, aconseguint més vendes.

«Showcookings» al mercat de la fruita i la verdura
Estan vinculats als aliments
que han obtingut el segell
de garantia «Girona
Excel·lent» de la Diputació
REDACCIÓ FIGUERES

Els propers dissabtes ,  i 
de setembre se celebraran, al mercat municipal de la fruita i la verdura de Figueres, un seguit de
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La jornada es farà a l’antic convent dels Caputxins, on hi ha la nova seu de Promoció Econòmica.

Subvenció de la Diputació
L’esdeveniment, organitzat per
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres, es realitzarà gràcies a una subvenció
monetària en el marc del Programa de suport a projectes de promoció agroalimentària que la Di-

OPINIÓ

showcookings
d’aliments
guanyadors del segell de garantia
«Girona Excel·lent», reconeixement que atorga la Diputació de
Girona.
Al llarg d’aquests tres dies, en
horari matinal de mercat, els
clients podran conèixer la història
i dades sobre l’elaboració de cada
producte, gràcies a l’explicació
que donaran els cuiners i les cuineres d’El Rebost de l’Empordanet. Tot seguit, es faran degusta-

cions en format de racions individuals.
Es calcula que s’utilitzaran més
d’una trentena de productes «Girona Excel·lent» per elaborar les
degustacions. Entre d’altres, s’empraran olis, vins, melmelades, anxoves i arròs, tot ells produïts a
l’Empordà.
Degustacions gratuïtes
Les degustacions seran totalment
gratuïtes i els paradistes donaran

tiquets de degustació als seus
clients al llarg de tot el matí de les
jornades programades.
L’esdeveniment, organitzat per
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres, es realitzarà gràcies a una subvenció
monetària de la Diputació de Girona en el marc del Programa de
suport a activitats de promoció
agroalimentària amb productes
«Girona Excel·lent» (anualitat
).

AGENDA
Curs de francès. Atenció al client.
Nivell B1 (60 hores)
DATES: a partir del 2 d’octubre de 2019
HORARI: dilluns, dimecres i divendres, de 9.15 a 13.15
hores
LLOC: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer (Ronda Sud, 3, Figueres)
PREINSCRIPCIONS: del 16 al 26 de setembre a les oficines de Promoció Econòmica
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 9.30 a 13.30 hores.
LLOC: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer
i Balaguer (Ronda Sud, 3, Figueres)
INSCRIPCIONS: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
Consulta tots els cursos, píndoles formatives per al

sector comerç i altres formacions a:
ca.figueres.cat/la-ciutat/promocio-economica/formacio/. Cursos 100% subvencionats. Places limitades.
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 8.30 a 14.30 hores. Tel. 972 674 261
promocioeconomica@figueres.org

uan comencem un
projecte com a emprenedors, sempre
esperem que aquest sigui exitós, i una de les coses fonamentals per a què aquest ho
sigui és no deixar mai d’aprendre. El projecte anirà creixent i
s’haurà d’anar adaptant a les
necessitats del mercat i dels
clients i tu, com a emprenedor,
has de tenir les capacitats idònies per estar sempre preparat.
Des de l’Ajuntament de Figueres, mitjançant l’Oficina
d’Emprenedoria i Empresa de
l’Àrea de Promoció Econòmica, fa anys que donem suport
als emprenedors de la comarca amb l’objectiu d’afavorir la
generació d’activitat econòmica i la creació de nous llocs de
treball.
En aquest sentit, està a punt
de començar una nova edició
del Curs de creació d’empreses, que pretén dotar els futurs
emprenedors de les eines i els
coneixe«Donem suport
ments bàals emprenedors sics per tal
amb l’objectiu
que pud’afavorir la
guin dur a
generació
terme els
d’activitat
seus proeconòmica i la
jectes amb
creació de nous
èxit.
llocs de treball» Aquest
curs és
subvencionat, és a dir, a cost
zero per a l’emprenedor.
Consta de tres mòduls diferenciats, amb la possibilitat
d’apuntar-se a tots tres o bé
només a un o dos. Els mòduls
són els següents:
) Introducció a la creació
d’una nova empresa (com fer
el pla d’empresa, el pla economicofinancer, etc.).
) Fiscalitat (tipus de societats, quins impostos hauré de
pagar?, com ho he de fer per
tramitar-ho jo mateix, etc.).
) Màrqueting (posicionament web, tècniques de venda, etc.).
El curs començarà l’ d’octubre i acabarà el  de novembre en horari de divendres tarda i dissabtes matí. Les
places són limitades. Cal inscriure’s a www.ddgi.cat/formacioenxarxa, a qualsevol
dels tres mòduls individualment o a tots tres si es vol fer el
curs complet (recomanat).
Més informació a   
o promocioeconomica@figueres.org.
Us hi esperem!

