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EMPORDÀ

ECONOMIAACTUALITAT

 PROMOCIÓ ECONÒMICAFIGUERES
Les cooperatives,
una fórmula per
generar activitat
econòmica
REDACCIÓ FIGUERES

El pròxim  de setembre, l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines,
juntament amb l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Figueres, organitza una formació
sobre com crear una cooperativa i
quins són els seus avantatges. En
un moment de creixement del
cooperativisme a Catalunya, on hi
ha més de . cooperatives que
donen feina a prop de . persones, aquestes apareixen com
una opció sòlida i viable per generar activitat econòmica i ocupació
de qualitat.
Quins són els diferents tipus de
cooperatives, quins òrgans les regeixen o quin règim fiscal i laboral tenen, seran alguns
dels temes tractats en la
formació impartida per la
Cooperativa Col·lectiu
Ronda. El taller està destinat a professionals de
tots els àmbits, a tècnics
municipals i a totes
aquelles persones interessades en el cooperativisme.
La formació es realitzarà a
La Cate, situada a la Ronda Rector Arolas,  de Figueres, de .
a . h. Per a més informació, us
podeu dirigir a: promocioeconomica@figueres.org o bé a promocio@ateneucoopgi.org.
SUBVENCIONS, A FIGUERES

Ajuts per millorar
la competitivitat
REDACCIÓ FIGUERES

L’Oficina d’Emprenedoria i Empresa de l’Ajuntament de Figueres
convocarà subvencions, adreçades a empreses, per a una nova línia d’assessorament personalitzat
en els diferents àmbits de creixement empresarial. Tot per millorar la competitivitat de les empreses de la ciutat de Figueres. Les
empreses podran d’escollir entre
assessorament en estratègia empresarial i model de negoci, màrqueting, internacionalització o
assessorament financer. Per a
més informació podeu consultar
a www.figueres.cat/empren.
AL NOVEMBRE, ALS CAPUTXINS

Segona jornada
Fintech a Figueres
REDACCIÓ FIGUERES

Per donar suport a tots aquells
emprenedors i empresaris que
vulguin desenvolupar nous projectes amb manca de finançament, des de l’Oficina Emprenedoria i Empresa de l’Ajuntament
de Figueres s’aposta per una jornada de Fintech, finançament alternatiu i noves tecnologies financeres. Serà el  de novembre.

L’impacte econòmic del tren de gran
velocitat s’estén arreu de la comarca
!Més del 80% dels turistes arribats a Figueres amb el TGV pernocten fora de la ciutat figuerenca
La majoria dels turistes que
han visitat aquest estiu la
comarca han estat francesos,
segons la mostra que s’ha fet

de la comarca, principalment costaneres. Així, el , ho han fet a
Roses, el , a Cadaqués, el
, a Castelló d’Empúries, el
, a l’Escala i el , a Llançà,
entre d’altres.

El TGV té un impacte econòmic
cada vegada més ampli a nivell comarcal. Segons les dades, d’entre
els turistes que han arribat a Figueres amb aquest mitjà de transport i han pernoctat al territori, el
, s’han allotjat a la ciutat i el
, restant en d’altres localitats

Els allotjaments
Pel que fa al tipus d’allotjament, els
turistes que han pernoctat a Figueres s’han repartit en hotels
(,), pensions (,),
Bed&Breakfast (), apartaments
(,) o a casa d’amics o familiars
(,).

REDACCIÓ FIGUERES

Aquestes dades provenen de les
enquestes realitzades els mesos
de juliol i agost als usuaris de l’Oficina de Turisme que l’Ajuntament
de Figueres té ubicada a l’estació
del tren d’alta velocitat (TGV).
La mostra s’ha situat en 
subjectes, els quals han assenyalat
que pernocten a la comarca de
l’Alt Empordà. No formen part
d’aquesta mostra els anomenats
excursionistes, que arriben i marxen el mateix dia i que, per tant, no
s’allotgen aquí.

IMPACTE ECONÒMIC DEL TREN DE GRAN
DESTÍ
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ÀMBIT NACIONAL

6,7%

Resta d'Espanya

Bed&Breakfast

1,8%

%

Catalunya

Apartaments / HUTG
Casa d'amics o familiars

La unitat en parella ha estat la
més important (,). Tot seguit
es troben les persones que viatgen
sense acompanyant (,) i després els grups de tres i de quatre
persones ( i , respectivament).
Pel que fa a la nacionalitat dels
turistes, el , provenen d’algun
país d’Europa, sent França el més
destacat amb diferència. El turisme de fora d’Europa representa el
 del total i prové, majoritàriament, dels Estats Units i d’altres
països del continent americà.

Resta del món
TOTAL

4,2%
19,0%
5,8%
8,4%
4,8%
100,0%

CURSOS DE FORMACIÓ
Formació en eines TIC  Exclusiva
per a persones a l’atur. Xarxes socials.
Dedicat al turisme D DEL 18 DE SETEMBRE AL 9

Dedicat al comerç D DEL 21 DE SETEMBRE AL 19
D’OCTUBRE

H DE 4 A 7. TOTAL: 12 HORES

D’OCTUBRE

Formació en eines TIC  Exclusives
per a persones a l’atur. Xarxes socials.
Dedicat a l’Atenció al client D DEL 26 DE SETEMBRE AL 30 DE NOVEMBRE (DIMARTS I DIJOUS) H

H DE 4 A 7. TOTAL: 12 HORES

Formació en eines TIC  E-commerce D DEL 22 DE SETEMBRE AL 14 D’OCTUBRE

DE 2/4 DE 10 FINS A LES 12. TOTAL: 40 HORES

Formació en eines TIC  Exclusiva
per a persones a l’atur. Xarxes socials.

H DIVENDRES, DE 4 A 8 I DISSABTES, DE 2/4 DE 10

Píndola empresarial  CRM (Gestió
de relacions amb clients) D DIMECRES 27 DE

FINS A 2/4 DE 2. TOTAL: 24 HORES

SETEMBRE H DE 9 A 12. TOTAL: 3 HORES

Formació per a emprenedors
i empresaris  Curs de creació d’empreses innovadores en sectors emergents
D DEL 6 D’OCTUBRE AL 16 DE DESEMBRE
H DIVENDRES DE 4 A 8 I DISSABTES DE 9 A 1.
TOTAL: 80 HORES

Tots els cursos i activitats són subvencionats (sense cost per a l’usuari) i s’imparteixen al Centre de Formació Integrat
Ferran Sunyer i Balaguer. Cal inscripció prèvia a www.ddgi.cat/formacioenxarxa (places limitades)

ARTICLE D’OPINIÓ

Jordi Fàbrega
PASTISSER

FIGUERES OFERTA UN GRAU DE PASTISSERIA

C

om molts de vosaltres
sabeu, enguany celebrem el è aniversari de la fundació de la
nostra pastisseria Fàbrega a la ciutat de Figueres.
En el nostre, com en qualsevol
altre ofici, la importància de mantenir la tradició a l’hora d’elaborar
els productes és indiscutible, però
també ho és que cal estar al dia,
aplicar noves tècniques i ingredients que aportin gustos i textures innovadores i creatives per
sorprendre els clients.

Tradicionalment, els pastissers
de la comarca de l’Alt Empordà
ens hem format de tres maneres:
de pares a fills, treballant d’aprenents en d’altres obradors i/o estudiant en escoles (fet que ens ha
obligat a desplaçar-nos fora de la
nostra comarca, ja sigui a Girona,
a Barcelona o a alguna ciutat important de França).
És per això que, per a nosaltres
i, per als que vindran darrere nostre, és una gran notícia que Figueres i l’Alt Empordà ampliïn les seves opcions formatives amb la

inauguració, aquest mes de setembre, d’un cicle formatiu de
grau mitjà de forneria, pastisseria
i confiteria, que depèn de l’Institut Olivar Gran de Figueres.
Ara, doncs, no caldrà que els
futurs pastissers i pastisseres marxin gaire lluny de casa nostra per
fer una formació reglada de qualitat a través de la qual podran
obtenir un títol oficial. Serà una
gran oportunitat per als nois i
noies empordanesos, ja que podran aprendre els fonaments del
nostre ofici sense haver de des-

plaçar-se fora. Creiem que,
d’aquesta manera, se’ls obriran
noves oportunitats laborals, socials
i econòmiques. A més a més, els
empresaris del sector comptarem
amb la possibilitat de disposar de
personal qualificat ben a prop de
casa.
Per tot això, des de la Pastisseria
Fàbrega de Figueres donem l’enhorabona a les entitats organitzadores d’aquesta gran iniciativa
que afavorirà el sector turístic,
clau en l’activitat econòmica del
nostre territori.

