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 PROMOCIÓ ECONÒMICAFIGUERES
L’Ajuntament
de Figueres
contracta en
pràctiques cinc
beneficiaris de
Garantia Juvenil
REDACCIÓ FIGUERES

L’Ajuntament de Figueres ha
contractat un total de cinc joves en
pràctiques en el marc del programa de Garantia Juvenil, iniciativa
europea d'ocupació per reduir
l'atur juvenil, impulsada a Catalunya a través del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (SOC).
El SOC incentiva la contractació
en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir,
i, d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma
estable i duradora en el temps.
Per poder prendre part en el
procés de selecció i optar a un dels
contractes en pràctiques oferts,
els joves havien de complir els requisits següents: ser beneficiaris
del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil; estar inscrits com a demandants d'ocupació no ocupats
(DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; acreditar la
possessió d'un títol universitari o
de formació professional de grau
mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a
l'exercici professional; i complir
els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en
pràctiques.
Els contractes, iniciats el  d’octubre passat, són a jornada completa i tenen una durada de sis
mesos.
Pla de pràctiques i tutoria
Com és habitual en aquest tipus
d’actuacions, els joves contractats
disposen d'un pla de pràctiques
concret i estan tutoritzats per diversos tècnics del consistori. Així,
la contractació d’aquests cinc joves en pràctiques dona suport als
següents projectes de l’Ajuntament de Figueres: Projecte educatiu, pla de comunicació i estratègia digital del Museu de l’Empordà; Descripció de documentació
de l’arxiu municipal de Figueres;
Aproximació a la gestió del patrimoni municipal i de les seves edificacions; Revisió del padró
municipal d’habitants, i dinamització econòmica de la ciutat de Figueres i del territori de l’Empordà.
Aquests contractes de treball
han estat efectuats d’acord amb
les condicions establertes en l’Ordre TSF//, de  de juliol,
i estan cofinançats per la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil i el Fons Social
Europeu -, amb un cofinançament del ,.

Reempresa afavoreix la
continuïtat de les empreses
Catalunya compta amb un total de 74 punts d’atenció en tot el territori
REDACCIÓ FIGUERES

L’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Figueres és
l’únic punt d’atenció del Centre de
Reempresa de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà. Des de les
seves oficines, tècnics especialitzats ofereixen assessorament tant
als empresaris i empresàries que
volen vendre la seva empresa
com a les persones reemprenedores disposades a donar-los continuïtat. L’objectiu del programa és,
doncs, impulsar i estructurar la
transmissió d’empreses com a via
de creixement d’activitat econòmica, evitant així el tancament de
negocis econòmicament viables i
la destrucció d’ocupació al territori.

presa ja existent, comprant-la en
la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant d’aquesta
manera el patrimoni empresarial
individual i col·lectiu, per fer-la
créixer, sense haver de passar per
la fase de crear-la.
El mecanisme possibilita la
compra dels actius i passius d’una
empresa existent al seu anterior
propietari o propietaris -cedentsmantenint l’activitat, els llocs de
treball i el ritme de funcionament
habitual sense entrebancs per
l’entorn empresarial proper.

LES XIFRES

1.770

Empreses que donen feina
a 5.100 persones
continuïtat a més de 1.770
empreses a Catalunya, generen una inversió induïda de
més de 81 milions d’euros i,
el que encara és més important, salvaguardant més
de 5.100 llocs de treball.
S’han atès més de 5.500 projectes de cessió i gairebé
10.000 projectes de reemprenedoria, cosa que ha donat lloc a l’inici de 6.500 processos de transmissió entre
ambdues parts. Per sectors,
el comerç representa un 35%
del total de casos d’èxit, seguit pel sector de l’hostaleria
i el sector serveis, que representen un 31% i un 28% de
les reempreses d’èxit, respectivament. La indústria o
altres sectors com l’immobiliari o el de les reformes representen el 6% restant.

Una iniciativa pionera
Reempresa, una iniciativa pionera a l’Estat espanyol, es va posar
en marxa el juny de l’any  de
la mà de la patronal catalana Cecot en col·laboració amb la Fundació Autoocupació, amb el suport del Departament d’Empresa
i Coneixement i està finançat per
la Generalitat de Catalunya i el
fons FEDER europeu.
La Reempresa és un model
d’emprenedoria i de creixement
empresarial, pel qual un nou emprenedor -reemprenedor- pren el
testimoni en la gestió d’una em-

Reorientació del negoci
El reemprenedor aporta a l’empresa una renovadora línia d’actuació i els mitjans necessaris per
a la millora i reorientació del negoci, que parteix d’una situació
millor objectivament que la de la
possible creació de nou.
Aquest relleu evita la pèrdua
de capital econòmic i de coneixement especialitzat, a més de tants
actius intangibles, com els contactes o la posició de mercat, inclosos els hàbits de compra dels
clients, que porten a la devaluació dels actius tangibles. Evita
també la desaparició de llocs de
treball i la disminució del creixement econòmic, factors que, avui
encara més, convé protegir i fomentar.

REEMPRESES D’ÈXIT PER ANYS
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AGENDA
SECTOR AGROALIMENTARI
Jornada tècnica
Com fer visites guiades a les explotacions agroalimentàries
D dilluns 26 de novembre de 2018
H de 9.15 a 14 h

SECTOR COMERÇ
Píndola formativa per a empreses
Factors clau per a la venda per internet.
E-commerce
D dijous 13 de desembre de 2018
H de 10 a 13 h (3 h)

Aquestes formacions són subvencionades i es realitzen al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer. Places limitades. Cal inscripció prèvia a promocioeconomica@figueres.org
Més informació:
Oficina d’Emprenedoria i Empresa
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres Av. Maria Àngels Anglada, 15 17600 Figueres Tel. 972 67 42 61
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h. E-mail: promocioeconomica@figueres.org

OPINIÓ

Manel Marcè Riera
PASTOR I FORMATGER

VISITES GUIADES

D

es de Mas Marcè. Làctics Peralada ja fa alguns anys que vam impulsar el projecte de les visites
guiades a la nostra granja.
L’objectiu era doble, d’una
banda, donar a conèixer els
productes làctics ecològics del
propi ramat i, de l’altra, promoure els bons hàbits mediambientals respecte a la gestió d’una explotació ramadera. Així, part del discurs de les
visites s’ha centrat, durant
aquests anys, a exposar les diferents accions que realitzem
a casa nostra en favor del respecte al medi ambient i del
propi territori, que formen
part del nostre ADN com a família amb més de sis generacions fent de pastors i, actualment, també com a elaboradors de proximitat.
Les iniciatives que hem portat a terme, ja sigui a l’hora
d’ampliar les instal·lacions, de
dotar el nostre ramat de més
caps de bestiar o de cultivar un
tipus de vegetació adequada i
no invasiva, han tingut sempre
en ment un interès prioritari
dirigit cap a la conservació del
medi natural on ens trobem.
La nostra idea de negoci pretén que la nostra activitat s’integri totalment a l’entorn, ja
que aquest aspecte influeix de
forma determinant en el producte que artesanalment elaborem, i no ens podem permetre un altre camí que no sigui una ferma aposta per la
producció agrària ecològica i
els làctics de qualitat i saludables. Per nosaltres, l’intercanvi
constant amb el visitant i l’evolució de l’activitat proposada
ens ha servit per contextualitzar millor la nostra idea de negoci, donant-li un sentit més
integral.
Oferir una major transparència del nostre projecte, al
mateix temps que es convertia
en un instrument molt vàlid,
ha anat incentivant la millora
constant de tots els processos i
ens ha generat noves oportunitats. Alguns dels reptes que
ens havíem plantejat aquest
últims temps, com el de recuperar el recuit d’ovella de cassoleta típic de l’Alt Empordà i
la preservació d’una de les
dues races autòctones catalanes (com l’ovella ripollesa, en
perill d’extinció), s’han vist satisfactòriament superats. Això
ha estat, en gran part, per la
promoció mitjançant les visites a la granja, que ens han
ajudat a ser més propers als
consumidors i a guanyar-nos,
un cop viscuda l’experiència,
la seva confiança.

