
Matricula't ara!

· Anglès
· Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys
· Treball social
· UNED Sènior

ACCÉS I GRAUS UNIVERSITARIS 
Amb suport tutorial (presencial/virtual)

UNED GIRONA

AULA DE L'ALT EMPORDÀ

· Accés universitari per a majors de 25 i 45 anys
· Administració i Direcció d'Empreses
· Ciències Ambientals
· Ciència Política i de l'Administració
· Ciències Jurídiques de les Administracions 
Públiques
· Criminologia
· Dret

· Economia
· Educació Social
· Estudis Anglesos
· Física
· Geografia i Història
· Història de l'Art
· Llengua i literatura espanyoles
· Matemàtiques

· Anglès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2), opció on-line o 
semipresencial. Possibilitat acreditació via CertAcles.

IDIOMES  
Centre Universitari d’Idiomes a Distància

· Cursos d’Extensió Universitària (sobre temàtiques diverses).
· Cursos UNED Sènior (cursos per a gent de + 50 anys).

CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT

Matrícula oberta fins al 21 d'Octubre.

· Pedagogia
· Psicologia
· Química
· Sociologia
· Treball Social
· Turisme

972 50 39 52       972 21 26 00

www.unedgirona.org

info@girona.uned.es

Fundació Clerch i Nicolau,C/ Nou, 53, 17600 Figueres

Decideix el teu futur!

Figueres
           àrea urbana

A LA SEU DEL COACY

Exposició central sobre el POUM
nn FIGUERES.  La seu de Figueres del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
acull l’exposició central sobre el POUM. La mostra, que es podrà visitar fins el 4 
de novembre, es va inaugurar ahir en un acte amb la participació de l’alcaldessa, 
Agnès Lladó i la degana del COAC a Figueres, Maria Mercè Oriol.n
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pROmOCIó ECOnòmICA. al centre de formació integrat ferran sunyer i balaguerY

Convert ir una idea en una 
empresa i que aquesta funcio-
ni. Una bona eina perquè això 
pugui passar són les anomena-
des incubadores verticals, i a Fi-
gueres es posa en marxa aquesta 
setmana —divendres—, un cen-
tre d’aquestes característiques. 
És l’Espai d’Innovació Empresa-
rial al Centre de Formació Inte-
grat Ferran Sunyer i Balaguer. Se-
ran 548 metres quadrats nous que 
compten amb sales de reunions, 
una desena de despatxos, aules 
de formació i un espai de relació.

El regidor de Serveis Socials, 
Empresa i Ocupació, Jesús Quiro-
ga, explica que la instal·lació tam-
bé ha de servir per a «l’actualit-
zació d’empreses» perquè «en el 
moment en què estem, molts ne-
gocis necessiten transformar-se 
per tenir una projecció de futur». 

gemma Visa l FIGUERES

nn

Figueres inaugura la incubadora vertical, 
un espai per sembrar idees empresarials
A les instal·lacions es 
donarà formació, servei 
d’acompanyament i  
mentoria, i s’oferiran 
despatxos físics amb wifi

a l’espai d’innovació. les llavors d’empresa podran tenir un servei de mentoria i un despatx  durant tres anys ÀNGEL REYNAL

Volem acomPanyar la 
creació de noVes emPreses 
Que Puguin liderar el 
canVi de model econÒmic 
c r e a n t  o c u Pa c i ó  d e 
Qualitat a la ciutat

REGIDOR D’EmpRESAY

JESÚS QUIROGA

Tant en aquest sentit com en el 
de les iniciatives embrionàries, 
aquest nou espai de Promoció 
Econòmica «assessorarà sobre lí-
nies de finançament, ajuts i sub-
vencions i farà una tasca d’acom-
panyament. 

Aquelles llavors empresarials 
podran tenir un servei de men-
toria i un despatx amb wi-fi du-
rant tres anys, i a partir d’aquí, la 
idea innovadora es podrà trans-

table i desmuntable per innovar 
en tots els sectors, especialment 
en aquells amb una estacionalitat 
molt marcada». Quiroga també 
vaticina que «d’aquí a un any par-
larem de realitats virtuals dins les 
pròpies botigues per emprovar la 
roba i això serà cosa d’empreses 
innovadores que s’implantaran i 
afectaran el comerç».

Promoció Econòmica farà una 
tasca prèvia per donar a conèi-

xer els serveis de l’espai d’idees i, 
amb la consolidació, hi haurà una 
concurrència anual de projectes i 
s’establirà la priorització. 

La incubadora s’ubica al nou 
edifici bessó del que ja existia al 
Centre Ferran Sunyer i Balaguer, 
on hi ha l’Escola Oficial d’Idio-
mes. L’obra ha suposat una inver-
sió de 946.510 euros, cofinançats 
per l’Ajuntament, la Unió Euro-
pea i la Diputació de Girona. n

Y  continua a la pàgina següent

formar en una empresa competi-
tiva i autònoma». Quiroga també 
es refereix a la feina que «Figueres 
desenvolupa des de fa més d’un 
any amb les empreses tecnològi-
ques, disperses per la comarca, i 
que tenen un valor afegit impor-
tantíssim». El regidor diu que «es 
tracta de donar-los un espai de re-
ferència perquè puguin treballar 
conjuntament». I afegeix: «l’es-
pai d’idees és molt pràctic, mun-


