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El nombre d’assalariats creix un 21,5%
a la comarca el segon trimestre de l’any
L’increment es registra en tots els sectors, però es concentra als serveis
REDACCIÓ FIGUERES

L’economia de l’Alt Empordà es
basa en un clar sector terciari, que
representa el , del total d’empreses i autònoms de la comarca.
Concretament, hi ha . empreses i . autònoms que formen
part d’aquest sector, segons les dades oficials d’afiliacions al Règim
General de la Seguretat Social i al
Règim Especial de Treballadors
Autònoms del segon trimestre de
, publicades recentment.
A Figueres, el pes del sector serveis és encara més elevat, ja que

Foment i suport
a les empreses
innovadores
en els sectors
emergents

representa gairebé el  del total
d’empreses i autònoms del municipi. En concret, hi ha registrades
. empreses i . autònoms
que s’hi dediquen.
Més de la meitat dels integrants
d’aquest sector terciari es dedica
al comerç o a l’hostaleria, tant a la
comarca (,) com a Figueres
(,). Així, aquests dos són els
principals subsectors d’activitat
dins dels serveis.
El nombre d’assalariats és de
. persones a la comarca, de
les quals . treballen a Figue-
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Nova edició
Amb aquesta finalitat enguany es
farà una nova edició del programa de creació d’empreses innovadores en sectors emergents,
que començarà el dia  d’octubre. En el programa s’oferirà formació i sessions d’assessorament
personalitzat per a cada projecte
en els principals àmbits clau per
a la competitivitat de l’empresa:
model de negoci, innovació,
màrqueting digital, xarxes socials, e-commerce, competències emprenedores, pla econòmic i financer, internacionalització, etc.
Les sessions de formació i assessorament seran a càrrec de
professionals experts en cada especialitat amb una àmplia trajectòria en el seu àmbit professional
i en el suport a noves empreses.

l’any. Aquest fet s’ha degut a increments en el nombre de persones
contractades a tots els sectors sense excepció, tot i que el més important ha estat l’augment en els
serveis. Els contractats en aquest
sector s’han incrementat en .
persones, de les quals . al comerç i . a l’hostaleria, per tal
d’afrontar la temporada turística.
Com a resultat, s’observa que un
, dels assalariats del sector
serveis a la comarca està treballant al comerç o a l’hostaleria
(. persones).
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Des de l’Ajuntament de Figueres es vol donar un impuls a la
creació d’empreses innovadores
en sectors emergents: TIC, comerç electrònic; Agroalimentació, agricultura ecològica i enoturisme; Medi ambient, energies
renovables i estalvi energètic;
Cultura i turisme cultural; Turisme sostenible, esport i lleure; Logística; Projectes socials, i Projectes pertanyents a sectors tradicionals però que tinguin caràcter
innovador. L’objectiu és donar un
suport intensiu a les empreses
del territori que vulguin tirar endavant projectes empresarials
amb potencial de creixement i
generació d’ocupació, oferint-los
formació, assessorament personalitzat i accés a recursos financers, espais (per exemple en la futura Incubadora de Figueres),
etc.

res. El , de persones contractades a la comarca pertany al sector serveis (. persones). A Figueres tenen un pes lleugerament
superior, i representen el ,
del total d’assalariats al municipi
(. persones).
La xifra total d’assalariats a la
comarca ha experimentat un creixement del , respecte al trimestre anterior i del  respecte
al mateix període d’un any abans.
S’ha passat dels . assalariats
el primer trimestre de  als
. aquest segon trimestre de
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«Business
angel», una
figura habitual
en el món de
l’emprenedoria
Lluís Zamorano,
l’autor d’aquest article,
és soci fundador de BAGi
(www.bagi.cat)
LLUÍS ZAMORANO FIGUERES

Quan parlem de la figura del business angel, sovint ens sona com
un terme estrany. I és que, així com
als països anglosaxons es tracta
d’una figura habitual en el món de
l’emprenedoria, al nostre país té
poc temps de rodatge. El business
angel o àngel inversor sol ser un
professional, empresari i/o emprenedor, que no només aporta
capital en els projectes empresarials sinó que hi aporta valor en forma de coneixement i contactes.
Un àngel inversor sol entrar en
aquells projectes que compleixen
certs requisits, habitualment molt
personals. Entre aquests requisits
destaquen el sector, el potencial
que demostra l’equip emprenedor, el potencial de creixement o
escalabilitat, que l’empresa tingui
vendes, clients i, en definitiva, que
s’hagi testat al mercat. El sector sol
ser important, ja que l’àngel inversor es mostrarà més receptiu envers aquells sectors que coneix. El
potencial que demostra l’equip
emprenedor és vital, sovint les bones idees queden en un no res, i és
que una bona idea pot no tenir valor si no es demostra la capacitat
per desenvolupar-la.
En general, un projecte requereix d’àngels inversors en aquelles
fases en què, després d’haver acudit al finançament propi, a les conegudes F i al finançament bancari, es troba amb la necessitat de
finançar el seu creixement.
L’any , es va posar en marxa
una iniciativa pensada per acostar
el món de les inversions en startups a potencials inversors, així
com per afavorir el desenvolupament del teixit emprenedor de la
província. La xarxa d’àngels inversors de Girona, BAGi, treballa activament amb les diferents entitats
territorials, públiques i privades.
Exemple d’això són, entre d’altres,
la col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu de Girona, les formacions
organitzades al Parc Científic i Tecnològic de la UdG o la participació
com a membres del jurat dels Premis Emprenedors Alt Empordà.
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Som-hi! crea, creix, avança El punt de
contacte, informació i assessorament de
l’Ajuntament de Figueres per a la formació, el
creixement i la competitivitat.
Oficina d’Emprenedoria i Empresa ÀREA DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA Av. Maria Àngels
Anglada, 15 www.figueres.cat/empren

