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Figueres és una ciutat amb una
xifra molt alta de persones empre-
nedores. Per tal de donar suport a
tots els emprenedors i empresaris
que vulguin desenvolupar els
seus  projectes innovadors, des de
l’Oficina d’Emprenedoria i Em-
presa de l’Ajuntament de Figueres
s’aposta per dur a terme la segona
edició de la jornada de Fintech,
un diminutiu de “Finançament
Alternatiu i Noves Tecnologies Fi-
nanceres”.

L’acte, organitzat conjunta-
ment amb Garcia Gasull Consul-
ting, se celebrarà aquest dimecres
 de novembre a l’Auditori Ca-
putxins (carrer del Rec Arnau, nú-
mero  de Figueres) a partir de les
quatre de la tarda. Després de la
introducció d’Ernest Garcia Ga-
sull, serà el moment de donar pas
a tots els altres interventors provi-
nents de diverses plataformes de
finançament alternatiu. 

A les . parlarà Paulino de
Evan, que és el cofundador de Fi-
nanzarel. 

A les . serà el torn de Jordi
Solé Muntada, el director d’ope-
racions i co fundador de l’empre-
sa ECrowd. 

A les . prendrà la paraula
Eduard Sala, director de desenvo-
lupament, i Núria Sanjuán, mar-
ket development assistant en rela-
ció a la pàgina Lleida.net. 

L’última intervenció serà la de
Roger Blanch, l’advisor de Saba-
dell BStartup.

Tot seguit es realitzarà un net-
working entre el públic assistent i
els ponents en el qual es podran
respondre a totes les preguntes
que tinguin els assistents a aquest
acte. L’acte coclourà finalment a
les sis de la tarda amb un parla-
ment a càrrec de l’alcaldessa de Fi-
gueres, Marta Felip, que anirà
acompanyat d’un refrigeri. 

Per participar-hi, cal inscripció
prèvia a: http://bit.ly/vFEPaf.
Més informació a: promocioeco-
nomica@figueres.org o bé al telè-
fon    .
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II Jornada
Fintech:
Finançament
alternatiu i noves
tecnologies
financeres

És evident que el territori de Fi-
gueres i de l’Alt Empordà té el rep-
te d’orientar les polítiques de for-
mació i ocupació cap a sectors es-
tratègics, com ho són el de la lo-
gística i el de les TIC. Per això,
l’Ajuntament de Figueres ha en-
comanat, als experts en innovació
i desenvolupament territorial de
l’Institut Cerdà, l’elaboració d’un
estudi d’identificació de nous per-
fils professionals en els sectors de
la logística i de les TIC a l’Alt Em-
pordà. 

Aquest informe ha comptat
amb el finançament del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya i
del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social - Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal.

L’informe aborda l’anàlisi a tra-
vés dels següents objectius:
. Determinar la capacitat que els
sectors de la logística i de les TIC
tenen per arrelar a la comarca i ge-
nerar llocs de treball.
. Identificar els perfils professio-

nals que requeriran les empreses
dels dos sectors que es desenvo-
lupin o s’instal·lin a la comarca.
. Fixar els processos i recursos
formatius necessaris per donar
resposta als perfils professionals
requerits.

Pel que fa a l’estructura de l’in-
forme, aquest comença fent una
diagnosi de la situació actual al
ter ritori, incloent-hi aspectes
com: per què s’han estudiat
aquests dos sectors i no uns altres,
els actius i les infraestructures de
l’Empordà i entrevistes als actors
de la comarca. Posteriorment, es

fa una anàlisi en profunditat de
tots els aspectes relacionats amb
els perfils professionals deman-
dats, així com les necessitats for-
matives de cadascun d’ells, tant
en el sector logístic com en el de
les TIC. Per últim, l’anàlisi com-
pleta d’aquests dos sectors en clar
creixement, els proporciona la in-
formació necessària per conclou-
re l’informe definint amb concre-
ció quines formacions s’haurien
d’incorporar a l’oferta actual del
territori per tal d’afavorir l’ocupa-
bilitat de les persones i el desen-
volupament econòmic local.

Aquest dimarts  de novem-
bre es durà a terme la presentació
oficial d’aquest estudi i de les con-
clusions que se n’han extret. L’ac-
te, que se celebrarà a l’Auditori Ca-
putxins a partir de les nou del
matí, està dirigit als representants
empresarials dels sectors logístic
i de les TIC, als regidors de promo-
ció econòmica del territori i als
responsables dels instituts de la
comarca.
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Identificació de nous perfils
professionals en TIC i logística
L’Institut Cerdà, expert en innovació i desenvolupament, ha elaborat l’estudi 

PER ANOTAR A L’AGENDA

LLOC: Auditori Caputxins Figueres 

ACTIVITATS: II Jornades de Finançament

Alternatiu i Noves Tecnologies Financeres

(FINTECH). 

DIA:  29 de novembre, 16.00 h 

ADREÇA: Carrer del Rec Arnau, 8 

MÉS INFO: promocioeconomica@figueres.org

GRUP D’ACCIÓ
LOCAL PESQUER

TRIBUNA

Anna Masdeu Lalanza
GERENT DE GALP COSTA BRAVA

Aquest mes de novem-
bre de  ha fet jus-
tament un any de la
creació del Grup d’Ac-

ció Local Pesquer Costa Brava
(GALP Costa Brava), entitat que
engloba els principals agents per
impulsar el desplegament de
l’Estratègia de Desenvolupa-
ment Local Participatiu aprova-
da pel Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

La missió del GALP Costa
Brava és el foment de l’activitat
pesquera sostenible protegint el
medi ambient i els recursos na-
turals marins i costaners, la valo-
rització i la comercialització dels
productes pesquers com a pilar
bàsic de la viabilitat del sector, i
l’impuls al desenvolupament
econòmic local sostenible en els
onze municipis costaners del
ter ritori GALP Costa Brava.
D’aquests onze municipis costa-
ners del territori d’actuació, cinc
són a l’Alt Empordà: Cadaqués,
el Port de la Selva, l’Escala, Llan-
çà i Roses. 

El Grup d’Acció Local Pesquer
Costa Brava està format per les
Confraries de Pescadors de la
Costa Brava, entitats locals i al-
tres agents de l’àmbit social i
econòmic del territori gironí.
D’entre els objectius del GALP
Costa Brava, destaquen els refe-
rents a donar suport a les inicia-
tives: que augmentin la visibili-
tat del sector pesquer, posant-lo
en valor i integrant-lo en altres
economies locals com pot ser el
turisme; que promoguin la con-
servació i la promoció del patri-
moni natural i cultural marítim i
pesquer; que incentivin la parti-
cipació i la cohesió social; i que
promoguin la diversificació de
les activitats econòmiques en els
territoris pesquers.

El GALP Costa Brava, durant
aquest període  -, té
una dotació pressupostària
d’uns , milions d’euros provi-
nents del Fons Europeu Marítim
i Pesquer (FEMP), dels quals ,
milions d’euros es destinen a be-
neficiaris del territori per a l’exe-
cució d’aquells projectes de con-
currència competitiva que encai-
xin en les línies d’actuació de
l’Estratègia de l’entitat. Està pre-
vist que es publiquin convocatò-
ries de projectes anualment fins
al , preveient la publicació
del  abans que acabi el .
Per a més informació, es pot
consultar la pàgina www.galp-
costabrava.cat

Cursos
per a emprenedors

Com anunciar el meu ne-
goci (local) a Internet
D PER CONFIRMAR.

Linkedin, la professiona-
litat que viu en tu
D PER CONFIRMAR.

Fes la teva web o blog
amb Wordpress 
D PER CONFIRMAR. 

Internacionalització
D PER CONFIRMAR.

Píndoles
per a emprenedors
 Com analitzar la 
via bilitat del meu negoci
D PER CONFIRMAR. 

 Gestiona la presència 
de la teva empresa 
a Facebook 
D PER CONFIRMAR.

Màrqueting 
i comunicació low cost 
D PER CONFIRMAR. 

Nova llei d’autònoms
2018  
D PER CONFIRMAR. 

LES DATES, HORARIS I ESPAIS D’AQUESTS

CURSOS ESTAN PER CONFIRMAR. 
MÉS INFORMACIÓ A: PROMOCIOECONOMI-
CA@FIGUERES.ORG

Píndoles en eines TIC 

Tècniques de venda

D DIMECRES, 29 DE NOVEMBRE

H DE 16.00 A 19.00 H. TOTAL: 3 HO-
RES.
L CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRAT FE-
RRAN SUNYER I BALAGUER.

Màrqueting digital: 
Linkedin i Adwords

D DIMECRES 13 DE DESEMBRE. 
H DE 9.00 A 12.00 H. TOTAL: 3 HORES.
L CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRAT FE-
RRAN SUNYER I BALAGUER.

Curs en eines TIC
(exclusiu per a persones
a l’atur) 

Xarxes Socials (Sector
comerç). 2a edició.
D DEL DILLUNS 11 AL DIJOUS 14 
DE DESEMBRE.
H DE 17.00 A 20.00 H. TOTAL: 
12 HORES.
L CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRAT FE-
RRAN SUNYER I BALAGUER.

TOTS ELS CURSOS I ACTIVITATS SÓN SUB-
VENCIONATS (SENSE COST PER A L’USUARI) 
TOTES LES CLASSES S’IMPARTEIXEN AL

CENTRE FERRAN SUNYER I BALAGUER, I
LES PLACES SÓN LIMITADES. 
PER AIXÒ, CAL FER UNA INSCRIPCIÓ PRÈ-
VIA ACCEDINT A LA PÀGINA WEB:
WWW.DDGI.CAT/FORMACIOENXARXA.

CURSOS DE FORMACIÓ

Figueres i l’Alt Empordà tenen
el repte d’orientar 
les polítiques de formació i
ocupació a sectors estratègics

L’estudi analitza tots
els aspectes relacionats
amb els perfils professionals
del sector logístic i de les TIC  

FREEPIK

L’informe aborda l’anàlisi a través de tres objectius molt concrets.

Una iniciativa per ajudar a
desenvolupar els projectes
innovadors d’emprenedors
i empresaris 
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