
La carta de presentació es con-
sidera, en moltes ocasions, una
formalitat, però té més impor-
tància de la que ens pensem. En
un procés de selecció tot comp-
ta. Una carta de presentació per-
sonalitzada ens pot ajudar a des-
tacar sobre la resta de candidats
i a comunicar els nostres interes-
sos, valors i el nostre objectiu
professional, sempre en relació

amb les característiques de l’o-
ferta o de l’empresa on l’enviem.
També posa en relleu els nostres
punts forts i les nostres compe-
tències.  Cada cop més utilitzem
el correu electrònic per enviar un
currículum. És en el cos d’aquest
correu electrònic on escriurem la
nostra carta de presentació.

Consells útils
Una carta de presentació ha de

ser breu, ben estructurada i re-
dactada en positiu. Sempre s’ha
de personalitzar, enviar una cò-
pia d’un model de carta estàn-
dard no aporta cap informació
sobre nosaltres. 

Abans de fer la carta hauríem
de recollir tota la informació pos-
sible sobre l’empresa i pregun-
tar-nos què ens motiva per tre-
ballar-hi i què podem oferir-los
com a professionals, això ens aju-

darà a redactar-la. És molt im-
portant corregir-la i revisar-la
abans d’enviar el correu, assegu-
rant-nos que no hi hagi errors
d’ortografia, gramàtica o pun-
tuació. La podem enviar a un
amic o esperar unes hores abans
d’enviar-la per tornar-la a revi-
sar. I no oblidem acabar l’e-mail
amb les nostres dades personals:
nom, cognoms, telèfon i correu
electrònic.
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Eines de recerca de feina. Cal una carta de presentació?

Aquest mes d’abril passat s’han
registrat 7.862 persones desocu-
pades a l’Alt Empordà. La xifra és
molt positiva, ja que n’hi ha hagut
901 menys que el mes anterior  
(-10,3%) i 1.093 menys que el ma-
teix mes d’abril però un any abans
(-12,2%). En el cas de Figueres, les
persones aturades registrades a
l’abril han estat 3.510. Aquesta xi-
fra representa un descens de 257
persones respecte al març (-6,8%)
i de 479 persones respecte a l’abril
del 2016 (-12,0%).

El sector serveis ha concentrat
aquesta reducció mensual, amb
784 persones aturades menys a la
comarca (-12,3%), 222 de les
quals a Figueres (-8,3%).

En relació amb els altres muni-
cipis grans de la comarca, desta-
quem que aquest abril, l’Escala ha
reduït els aturats un 16,4% (-93
persones), Roses ho ha fet un
16,2% (-204 persones), la Jon-
quera un 14,5% (-38 persones) i
Llançà un 12,1% (-31 persones)
respecte a l’abril de l’any passat.

La taxa d’atur registral estima-

da s’ha reduït, situant-se al 13,6%
al conjunt de la comarca i al 16,6%
a Figueres. 

Pel que fa a la contractació,
s’han realitzat 4.549 nous
 contrac tes a l’Alt Empordà, 1.459
més que el mes de març i 1.209
més que el mateix mes de l’any an-
terior. A Figueres, el nombre de
nous contractes de treball ha es-
tat de 990, 19 més que el mes an-
terior i 49 més que l’abril de l’any
passat. 

La contractació ha estat majo-
ritàriament temporal i en el sec-

tor serveis. Podem dir que, geo-
gràficament, els nous contractes
s’han concentrat en les poblacions
costaneres.

Aquestes xifres tan positives
d’abril són degudes, només en
part, a la tendència general de la
recuperació econòmica. El des-
cens en l’atur registrat ha estat
empès per l’augment de la con-
tractació com a conseqüència de
la Setmana Santa, l’arribada del
bon temps i l’increment del turis-
me, que són característiques prò-
pies de la nostra economia local. 
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L’abril ha tornat a baixar l’atur,  
com a  conseqüència de la Setmana Santa

La contractació ha crescut un 47,2% a la comarca respecte el març i es concentra a les localitats costaneres➤
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L’Assessorament empresarial
en TIC és una de les accions inclo-
ses dins del Projecte innovador i
experimental: Foment de les TIC
a l’Alt Empordà, programa en el
qual participa l’Ajuntament de Fi-
gueres i que està cofinançat pel
Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya i pel Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. La quantia
destinada a aquesta acció serà de
45.771,38 €.

Aquesta acció està orientada a
millorar la competitivitat de les
empreses mitjançant sessions pre-
sencials d’assessorament persona-
litzades i especialitzades en dife-
rents àmbits empresarials.

Els destinataris seran empreses
de tota la comarca que vulguin mi-
llorar en l’àmbit de les TIC.

Les sessions es duran a terme a
la seu de cada empresa beneficià-
ria, però també s’oferirà l’opció de
realitzar-les a les instal·lacions de
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres si se
sol·licita prèviament.

Els diferents àmbits d’assesso-
rament oferts seran: Estratègia
TIC de l’empresa; escaneig i im-
pressió 3D; eines de gestió TIC; E-
commerce; Web i posicionament;
xarxes socials; seguretat informà-
tica, i màrqueting digital.

Cada empresa podrà escollir un
màxim de tres d’aquests àmbits
d’acord amb les seves necessitats i
preferències. Per a cadascun d’ells,
s’oferiran tres sessions d’assesso-
rament: sessió de diagnosi, sessió
de pla de treball i sessió de segui-
ment. A més, les empreses rebran
un pla d’acció personalitzat elabo-
rat pel consultor designat. 

S’han establert unes bases per a
regular i fixar els criteris i el pro-
cediment de concessió d’aquestes
subvencions. Una comissió quali-
ficadora serà l’encarregada de re-
visar el compliment dels requisits
i les condicions d’accés. Posterior-
ment, farà el seguiment i el con-
trol de l’execució i dels resultats
obtinguts a cada empresa. Per la
seva banda, les empreses benefi-
ciàries es comprometran a lliurar
un informe descrivint les accions
executades del pla d’acció i els re-
sultats obtinguts, en el termini de
sis mesos des de la recepció del pla
d’acció. Les empreses que vulguin
optar a beneficiar-se d’aquesta ac-
ció poden posar-se en contacte
amb el seu ajuntament o directa-
ment amb l’Oficina d’Emprene-
doria i Empresa de l’Àrea de Pro-
moció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Figueres.
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Vols millorar la
competitivitat
de la teva
empresa?

Arrenquen els
assessoraments
empresarials en TIC 
per a les empreses 

➤
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Si comparem les dades d’abril del
2017 amb les d’abril del 2007, abans
de l’inici de la crisi, veiem que actu-
alment hi ha 4.383 persones més

en situació d’atur a l’Alt Empordà,
2.212 de les quals a Figueres. Tot i
que s’han signat més contractes a la
comarca, han crescut els temporals

i han baixat els indefinits. 
Així, la temporalitat ha aug-

mentat 8,8 punts percentuals. A Fi-
gueres, s’han signat uns quants

contractes menys en el període ac-
tual. Tanmateix, l’increment de la
temporalitat ha estat de 7,7 punts
percentuals.

Per a més informació sobre aquests cursos i activitats adreceu-vos a: Àrea de Promoció Econòmica  de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda M. Àngels Anglada, 15 Telèfon 972 674 261 e-mail: promocioeconomica@figueres.org. www.figueres.cat/empren 

Horari d’atenció al públic:  de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
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TALLERS PER A PERSONES A L’ATUR

E-COMMERCE (Gratuït)
� Dimarts i dijous, del dia 1 al dia 15
de juny.
� de 9.00 a 13.00 h. Total: 20 hores.
� Centre de Formació Integrat Ferran
Sunyer i Balaguer.
Inscripció: www.ddgi.cat/forma-
cioenxarxa. 

FORMACIÓ EN EINES TIC 
PER A PERSONES A L’ATUR

EINES DE GESTIÓ PER A EMPRESES
(Gratuït)
� Dimecres, del dia 31 de maig al
dia 28 de juny. 
� de 16.00 a 20.00 h. Total: 20 hores.
� Centre de Formació Integrat Ferran
Sunyer i Balaguer.
Inscripció: www.ddgi.cat/formacioenxarxa.

FORMACIÓ PER A EMPRESES
I TREBALLADORS

Taller de millora de currículum.
(Gratuït) � Dies 23 de maig, 6 i 20
de juny. 
� de 9.15 a 13.15 h. Total: 4 h/taller
� Àrea de Promoció Econòmica.
Requisits: competències bàsiques en
eines TIC (Word, correu electrònic).
Informació i inscripcions: Àrea de
Prom. Econòmica smio@figueres.org.

Office 365 (Gratuït)
� Dilluns 29 de maig. 
� de 9.00 a 13.00 h. Total: 4 hores. 
� Centre de Formació Integrat Ferran
Sunyer i Balaguer.
Inscripció: www.ddgi.cat/forma-
cioenxarxa. 

PÍNDOLA EMPRESARIAL


