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Economia

Y jornada informativa

Exportar a través de Sèrbia i Montenegro
La patronal gironina FOEG va organitzar la jor·
nada ‘Fent negoci a Rússia, dificultats i vies alternatives’, i va
donar a conèixer la possibilitat d’exportar a Rússia a través de
Sèrbia i Montenegro, que tenen un règim de comerç lliure. n
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Y treball. servei d’ocupació de catalunya

L’atur baixa
per segon mes
consecutiu a
l’Alt Empordà

Y l’evolució de l’atur a la comarca de març del 2013 a març del 2014
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nn Per segon mes consecutiu, l’Alt
Empordà ha registrat un descens
en el nombre de persones inscri·
tes a les oficines del Servei d’Ocu·
pació de Catalunya, amb un to·
tal d’11.118 aturats al final del mes
de març, 217 menys de les que hi
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El nombre de desocupats es redueix en 217 persones
al març, un 1,91% menys que al febrer, mentre que la
comarca registra 168 aturats menys que fa un any
havia al final de febrer, un 1,91%
menys. En termes interanuals, la
desocupació ha baixat un 1,49%
respecte del març del 2013, amb
168 aturats menys.
A Girona, l’atur se situa en 57.883
persones, cosa que suposa 1.381
desocupats menys que al febrer,
el 2,33% menys, i un descens de
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2.754 persones respecte del març
del 2013, amb una baixada per·
centual del 4,54%, el més intens
de caiguda anual des del març del
2007 a les comarques gironines,
quan va registrar un decrement
del 7,70%. La demarcació acumu·
la vuit mesos seguits de caiguda
interanual. El nombre de con·
tractes celebrats a les comarques

gironines van sumar 15.022 ac·
tes, el 8,63% més que el març de
l’any passat. D’aquests contrac·
tes, 2.407 ho van ser amb caràcter
indefinit (16%).
Catalunya va tancar el mes de
març amb 624.467 aturats, amb
un descens de 5.119 desocupats
respecte del febrer, i 39.583 atu·
rats menys que el març de 2013,

un 5,96% menys, segons les da·
des del Ministeri d’Ocupació.
Aquestes xifres indiquen que es
tracta del tercer mes de març con·
secutiu de baixades des de l’inici
de la crisi, mentre que la caiguda
mensual és la més intensa des del
2005. A l’Estat espanyol, l’atur ha
baixat en 16.620 persones i se si·
tua en 4.795.866 desocupats. n

Y empresa. acord de col·laboració

Y gastronomia. recupera plats típics i també el popular ‘quinto’

Argon Informàtica i Com
Several, un servei clau de
la gestió d’informació

L’emblemàtic bar-restaurant
Dynàmic reobre dijous a Figueres

Redacció l figueres

Argon Informàtica i Com Se·
veral han signat un acord de col·
laboració per oferir un servei
clau en mà orientat a la gestió i
tractament segur de la informa·
ció, amb l’objectiu de donar a les
empreses de l’entorn un servei
integral que garanteixi un trac·
tament segur de totes les seves
dades, i un compliment escru·
polós de les exigències de la Llei
de Protecció de Dades (LOPD).

nn

L’experiència, metodologia i filo·
sofia de valor afegit en el camp de
l’assessorament legal en l’àmbit
LOPD de Com Several, i els més
de 25 anys de presència i expe·
riència d’Argon Informàtica en
el món de les TIC han estat ele·
ments clau per tancar l’acord. Les
dues empreses garanteixen una
metodologia de treball proacti·
va, que dóna resposta al compli·
ment dels requeriments neces·
saris en els àmbits legal-norma·
tiu i tecnològic. n

Redacció l figueres

El grup Picaunamica, que es
dedica a la gestió de locals d’oci
i restauració, reobre dijous (20 h)
les portes de l’emblemàtic barrestaurant Dynàmic de Figueres,
amb l’objectiu de consolidar-lo
novament com a referent gastro·
nòmic i social de l’Alt Empordà.
La cuina mediterrània centra·
rà l’oferta gastronòmica del nou
local, i les tapes continuaran es·
sent les protagonistes, seguint la
línia de la resta d’establiments del
nn

ATENEA
Dijous 10, a les 8 del vespre. Al Cercle Sport de Figueres. Presentació del llibre El dia
de la llibertat: Com serà la Catalunya independent?, recull d´articles de diversos autors.
Intervindran: Marta Costa-Pau, Elisenda Paluzie i Manuel Costa-Pau (participants en el
llibre) amb Enric Pujol, coordinador del volum.
Divendres 11, a les 8.15 del vespre. A la Sala Abdó Terrades del Casino Menestral.
Recital poeticomusical, poemes musicats d´Ausiàs March i de Lluïsa Pazos, a càrrec de
Josep Masegué i Núria Prada. Presentarà l´acte Jordi Pla.

grup (Lizarran i Sidreria Txot’s),
però la gastronomia del Dynàmic
tindrà un caràcter propi. La car·
ta del nou local recuperarà plats
típics dels anys daurats de l’esta·
bliment, com ara l’hamburguesa,
els calamars a la romana o el ge·
lat de corte, i també recuperarà el
popular quinto de cervesa, amb
un sabor adaptat als nous temps.
Al nou Dynàmic se servirà una
exclusiva modalitat de cervesa,
la Beer Drive , que arreu de Ca·
talunya només es pot trobar en
alguns locals selectes. Es tracta

d’una cervesa fresca, amb un sa·
bor especial que li dóna el fet d’es·
tar emmagatzemada en uns tancs
subterranis refrigerats, sense ad·
ditius ni gas afegit. La cervesa,
que se serveix per propulsió, és
transportada en camions cister·
na i arriba directament a la copa
del consumidor des de la bodega
de la fàbrica Damm.
L’ambient recrearà l’època dels
anys daurats del Dynàmic, i el
mateix dia de la inauguració hi
haurà una RadioCassetteNight
amb Carles Pujol i Josep Serra. n

ORQUESTRA VERSATILE DEL CASINO MENESTRAL
Diumenge día 13, a les 6 de la tarda, Concert de Primavera a l’església parroquial
d´Ullà.
CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS
Dies 12 i 13, sortides d´alta muntanya i dels grups infantil i juvenil.
Dia 13, sortida en petit format, durada aprox. de 4,30 hores. La sortida es farà a les 7.45
del matí de la plaça de l´Escorxador
Dia 13, excursió per conèixer l´Albera: circuit dels pous de neu.

