
REDACCIÓ FIGUERES

 L’Ajuntament de Figueres, con-
juntament amb el de Castelló
d’Empúries, el de Roses i el de Vi-
lafant, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, el Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) i la
Cambra de Comerç de Girona, ha
organitzat la Fira d’Ocupació Alt
Empordà. TreballemGi se celebra
els dies  i  de març a l’Auditori

del Convent dels Caputxins de Fi-
gueres. 

Tota la informació relacionada
amb aquestes dues jornades es
pot consultar en dos portals web:
treballemgi.cat, per a joves d’entre
 i  anys, i  treballemgi.cat,
per a majors de  anys. 

Inscripcions i entrevistes
Des d’aquestes pàgines, a més, es
poden realitzar les inscripcions
per als tallers i per a les entrevis-
tes amb les empreses per poder
optar als llocs de treball oferts. 

Aquesta iniciativa vol contri-
buir a facilitar la recerca de feina
i la inserció laboral a escala co-

marcal entre els col·lectius que
presenten més dificultats, que
són, principalment, les persones
joves i les que tenen més de 
anys. Aquesta edició de Treba-
llemGi compta amb el cofinança-
ment del Fons Social de la Unió
Europea i del Ministeri de Tre-
ball, Migracions i Seguretat So-
cial, en el marc del Programa In-
tegral de Cualificación y Empleo.

La Fira d’Ocupació Alt Empordà
TreballemGi se celebra dos dies
L’Auditori del Convent
dels Caputxins de Figueres
acull aquesta convenció 
el 28 i el 29 de març

L’Observatori Socioeconòmic de
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres ha actua-
litzat l’anàlisi de l’evolució comar-
cal de l’atur per grups d’edat. L’in-
forme, que inclou dades a partir de
, pren el febrer com a mes de
referència.

El febrer de  hi ha . per-
sones aturades a l’Alt Empordà, de
les quals el , són majors de 
anys (. persones). Els aturats
de  a  anys representen el
, del total (. persones) i
els de  a  anys, el , (.
persones). El darrer any, el pes re-
latiu del col·lectiu dels majors de 
anys respecte al total de persones
desocupades a la comarca ha aug-
mentat en , punts percentuals. 

Entre  i , els aturats ma-
jors de  anys han passat de repre-
sentar un terç del total de la pobla-
ció aturada a ser-ne gairebé la mei-
tat. I és que la població desocupada
major de  anys gairebé s’ha tri-
plicat durant el període analitzat.
El febrer de  eren . perso-

nes i el febrer de  en són ..
Així, el tram d’edat de més de 
anys és el que més ha sofert l’incre-

ment generalitzat de l’atur a causa
de la crisi econòmica viscuda la
dar rera dècada.

El problema és generalitzat
arreu del territori. El mes de febrer
la meitat de la població sense feina
és major de  anys tant a la comar-
ca (,), com a la província de
Girona (,) com al conjunt de
Catalunya (,).
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Els majors de 45 en atur 
van en augment cada any 
El mes de febrer de 2019, hi ha 8.099 persones aturades a l’Alt Empordà

Entre 2007 i 2019, els aturats
majors de 45 anys han passat
de representar un terç del
total a ser-ne gairebé la meitat
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ECONOMIAACTUALITAT

 El Centre Sociosanitari Bernat Jau-
me ha dut a terme el Concert de Pri-
mavera destinat a recaptar fons per
al projecte del Jardí Terapèutic. L’ac-
tuació desinteressada de la coral ju-
venil Les Veus del Fluvià va permetre
recaptar 424 euros, que ajudaran a
finançar els 150.000 euros que costa
el projecte. Amb la intenció d’arribar
a aquesta xifra, fins al 18 d’abril la
FSE duu a terme una campanya de
mecenatge entre empreses, funda-
cions, associacions i particulars.

Mecenatge El concert
del Bernat Jaume
recapta 424 euros 

FSE

La iniciativa vol contribuir 
a facilitar la recerca de 
feina entre els col·lectius 
que presenten més dificultats
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