
Mirant enrere recor-
do, com a fet quoti-
dià a casa, que els
avis es dedicaven al

cultiu d’un petit hort que tenien a
Vilabertran i a la posterior venda
del que n’obtenien tant a petits
comerços propers com a la seva
parada del mercat municipal de
Figueres. Comercialitzaven allò
que els oferia la terra, que variava
segons l’estació de l’any. Eren
productes de proximitat, sosteni-
bles, que no havien sofert cap ti-
pus de manipulació tret de la mí-
nima necessària. Aquest tipus de
productes i la manera de pro-
duir-los i de distribuir-los han es-
devingut una moda aquests dar -
rers anys bàsicament per dos
motius: per la rellevància que ha
adquirit el concepte d’alimenta-
ció saludable i per la consciència
que ens desperta la protecció del
medi ambient.

Des que nosaltres vam obrir el
negoci familiar fa  anys, hem
anat variant l’oferta de la carta i
els menús al mateix ritme que ho
han anat fent els productes que
ens ofereix cada època de l’any.
En efecte, per nostàlgia, per tra-
dició i per salut, sempre hem tin-
gut molt en compte l’experiència
dels nostres avantpassats, que
cuinaven i menjaven bàsicament

els productes de temporada.
Em ve a la memòria la cone-

gudíssima frase de Josep Pla que
deia que “la cuina és el paisatge
posat a la cassola”. D’aquesta ma-
nera, recordant i aprenent, el que
es podria considerar una moda,
per nosaltres ha estat i és un
principi, una manera normalit-
zada de treballar en què priorit-
zem els productors locals, que
busquen sempre productes
únics i elaborats amb passió.
Una de les sorpreses que ens han
donat darrerament és la recupe-
ració del Negret, el Nap Negre de
Capmany, qualificat de “real-
ment inoblidable” pel mateix
Pla.

També ens ajuden i ens acom-
panyen en la nostra feina diària
els magnífics vins que s’elaboren
a l’Empordà, que tenen un pro-
tagonisme destacat en la nostra
carta i que mereixen un reconei-
xement especial, ja que són el re-
sultat de la gran feina feta per
tots els viticultors de la comarca.

Com a restauradors emporda-
nesos, creiem que és el nostre
deure contribuir al desenvolupa-
ment econòmic del territori. Uti-
litzar productes de proximitat a
la nostra cuina ens ajuda a ser un
negoci més sostenible, a donar
feina a persones que es dedi-
quen a un sector tradicional com
és l’agricultura, a oferir plats ela-
borats amb productes frescos i
de la millor qualitat i a donar-los
a conèixer, posant-los en valor.
És doncs, per a nosaltres, una
aposta clara i alhora un privilegi
poder oferir aquests magnífics
productes agroalimentaris de
proximitat als nostres clients, so-
vint provinents d’altres contra-
des. Estem convençuts que visi-
tar-nos i degustar els nostres
plats aporta un valor afegit a la
seva estada en terres emporda-
neses. 
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A Figueres, la xifra de persones
aturades registrades a les oficines
de treball s’ha situat en . el
mes de setembre de . En re-
lació amb el mes anterior, l’atur ha
augmentat en  persones
(+). 

A escala comarcal, s’han regis-
trat . persones desocupades,
 més que a l’agost. Això ha re-
presentat un increment inter-
mensual de l’atur del ,. Tant

Figueres com la comarca ja su-
men dos mesos seguits amb in-
crements en el nombre d’aturats. 
Interanualment, s’ha produït un
descens de l’atur del , a Figue-
res i del , a l’Alt Empordà en el
seu conjunt. Hi ha hagut  i 
persones aturades menys, respec-
tivament.

Pel que fa a les contractacions
realitzades aquest mes de setem-
bre, les variacions relatives men-
suals i interanuals són positives

en tots els àmbits, excepte en el
cas de les contractacions dins
l’àmbit comarcal que, pel que fa a
la comparació amb l’any anterior,
s’han reduït un .

A escala comarcal, els contrac-
tes han augmentat en tots els sec-
tors excepte en els serveis, en el
qual s’han reduït respecte a
l’agost. En l’àmbit figuerenc, han
crescut en tots els sectors excepte
en la indústria, en la qual han cai-
gut respecte al mes anterior.

REDACCIÓ FIGUERES

Torna a créixer l’atur 
a Figueres i l’Alt Empordà
Interanualment, s’ha produït un descens de l’atur del 6,5% a la capital

Contractació registrada
                                                           Setembre  2017                                     Agost 2017                            Setembre 2016                       Variació mensual                Variació interanual

Figueres                                                           1.148                                         973                                      1.102                                       18%                                   4,2%

Alt Empordà                                                   3.851                                     3.796                                     4.097                                      1,4%                                 -6,0%

Província de Girona                                     25.153                                    21.747                                   24.627                                    15,7%                                    2,1%

Catalunya                                                   292.461                                 219.884                                 281.932                                   33,0%                                   3,7%

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC
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Píndoles empresarials
CRM (Gestió de relacions
amb clients) 
D DISSABTE 21 D’OCTUBRE.

Office 365.
D DISSABTE 4 DE NOVEMBRE.

Adwords i Linkedin 
D DIMECRES 8 DE NOVEMBRE. 

Màrqueting digital online
D DIMECRES 15 DE NOVEMBRE. 

Formació en eines TIC 
 Eines de gestió D DIMARTS I

DIMECRES, DEL 17 D’OCTUBRE AL 22 DE NO-

VEMBRE. H DE 18.00 A 20.00 H. 

TOTAL: 20 HORES.

 E-commerce D D DIVENDRES

I DISSABTES, DEL 20 D’OCTUBRE AL 15 DE

DESEMBRE. H DIVENDRES, DE 16.00 A

20.00 H I DISSABTES, DE 9.30 A 13.30

H. TOTAL: 24 HORES.

Màrqueting digital 
D DILLUNS I DIJOUS, DEL 6 AL 30 

DE NOVEMBRE.  H DE 16.00 A 19.00 H.

TOTAL. 24 HORES.

Formació en eines TIC
(per a persones a l’atur) 

Xarxes Socials. Turisme
D DILLUNS, DEL 30 D’OCTUBRE AL 13 DE

NOVEMBRE. H DE 9.30 A 12.30 H. 

TOTAL: 12 HORES.

CURSOS I ACTIVITATS SÓN SUBVENCIONATS

(SENSE COST PER A L’USUARI) I S’IMPARTEI-

XEN AL CENTRE FERRAN SUNYER I BALA-

GUER. INSCRIPCIONS WWW.DDGI.CAT/FOR-

MACIOENXARXA. PLACES LIMITADES.

CURSOS DE FORMACIÓ

EL PRODUCTE
DE PROXIMITAT
ESTÀ DE MODA?

TRIBUNA

Francesc Xambó
RESTAURANT EL TRULL  D’EN FRANCESC

El dimecres  d’octubre tindrà
lloc la jornada de presentació dels
serveis oferts per l’Oficina d’Em-
prenedoria i Empresa de l’Ajunta-
ment de Figueres. L’acte, que co-
mençarà a / d’ del matí, es durà
a terme a l’Auditori Caputxins. 

L’Oficina d’Emprenedoria i Em-
presa fou creada per a englobar un
gran volum de serveis que es realit-
zen des de l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de Figue-
res. Així, l’Oficina pretén esdevenir
el punt de contacte, informació i as-
sessorament de l’Ajuntament de Fi-
gueres per a la formació, el creixe-
ment i la competitivitat de les em-
preses i dels emprenedors.

Actualment, per tal de fer arribar
els seus serveis a empreses i empre-
nedors del territori, l’OEE col·labo-

ra amb un ampli ventall d’organit-
zacions empresarials i entitats, tals
com ACCIÓ-Generalitat de Cata-
lunya, FOEG, PIMEC, Cambra de
Comerç, Fòrum Imagina, Associa-
ció d’Empresaris i Emprenedors de
Girona, Universitat de Girona, XEC
i BAGI.

El dia , la sessió començarà
amb una presentació a càrrec de
l’alcaldessa de Figueres. Seguida-
ment, es duran a terme diverses po-
nències en les quals les organitza-
cions i entitats col·laboradores pre-
sentaran estudis, programes, ser-
veis i convenis realitzats amb l’OEE.

L’acte, d’una durada aproximada
de dues hores i mitja, acabarà amb
un refrigeri per a tots els partici-
pants.

Per assistir-hi, cal inscriure’s al
següent enllaç bit.ly/yUltjQ.
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Jornada de presentació dels
serveis que ofereix l’Oficina
d’Emprenedoria i Empresa
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