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CURSET DE DIPLOMAT1CA
L'Arxiu Històric Comarcal de Figueres, amb el
patrocini del Consell Comarcal, va organitzar un
curset pràctic de diplomàtica, que va tenir lloc els
dissabes dies 11, 18 i 25 de novembre a l'Arxiu
Històric Comarcal. D curset, que va impartir la
Sra. Josepa Arnall i Juan, Professora de
Paleografia i Diplomàtica de la Universitat Central
de Barcelona, tenia per objectiu familiaritzar els
alumnes amb les més importants tipologies
documentals dels nostres arxius històrics.
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GESTIÓ D'ENTITATS JUVENILS
D'ÀMBIT RURAL A L'ALT EMPORDÀ
El Consell Comarcal, amb el suport de la
Secretaria General de Joventut, va organitzar una
jornada informativa sobre la gestió d'entitats
juvenils a l'Alt Empordà, que va tenir lloc el
dissabte dia 16 de desembre a la Casa de
colònies Casal l'Albera de Sant Jaume de Canadal
(La Jonquera). La jornada, que s'inseria dins la

PLA EXPERIMENTAL DE FOMENT
SUPORT A L'AUTOEMPRESA

I

El Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya ha posat en marxa un pla experimental
que té com a objectius el foment i suport a
l'autoempresa,
mitjançant
l'orientació,
la
formació i l'ajut als treballadors desocupats o en

campanya de dinamització juvenil a l'Alt
Empordà, volia donar una visió general del
funcionament i la gestió de les entitats juvenils en
tots els seus àmbits: jurídic, fiscal, econòmic,
assegurances, planificació, recursos i relació amb
les administracions i servir alhora de punt de
trobada dels responsables i caps de les entitats
juvenils de l'Alt Empordà. El nombre total de
participants a la jornada fou de 39.

actiu perquè creïn la seva pròpia empresa. El
Consell Comarcal col·labora amb cl Departament
de Treball en aquests objectius actuant com a
punt d'informació i orientació als emprenedors.
Va entrar en funcionament el dia 1 d'octubre i des
d'aquesta data s'han atès 25 casos, la majoria dels
quals s'engloben dins el sector serveis i, en una
proporció menor, dins el sector industriaL
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