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El Consorci de la Van de la Torciera engega el
-programa d'ocupació amb empresUies franceses
ELENA FERRAN

• Tordera.El Consorci de la
Vall de la Tordera ha iniciat el
programa d'ocupació Now, que
finanl$a el Fons Social Europeu,
amb unes jornades de treball. El
programa, que es porta a terme
amb la ciutat francesa de Bresse,
esta enfocat per a lacreació d'autoempreses dirigides per dones.
En léS.jomades que han tingut
lloc aquesta setmana hi han participat 12 empresaries, que han
mantingut un primer contaete per
treballar sobre diferents temes.
La valoració d'aquest intercanvi
encara és prematur, pero els tec-

nies ja han apuntat que s'han de
redefinir els objeetius que va fixar
el programa Now, ja que les necessitats no són les que va reflectir.
EIs seminaris de treball han tractat de tres temes, Ecomuseus, per
traetar del turisme cultural, Agricultura biológica i Mediambient.
A partir d'aquestes taules rodones
que s'han realitzat, ja es poden
avanl;ar algunes conclusions. Pel
que fa al turisme rural, es constata
que les empresaries de la zona
treballen amb més dioamisme i
autonomia que no pas les empresaries franceses, mentre que
aquestes expressen la manca d'a-

juts de l'admiriistració. D'altra
banda les empreses franceses disposen d'una major organització,
dios un teixit associatiu que els
dóna suport, pero aixo els representa menys autonomia. La proposta seria realitzar un intercanvi
d'experiencies entre els dos territoris, per «contagiar-se» el dinamisme i per coneixer la cultura
associativa.
EIs participants en la jornada
coincideixen que el programa
Now s'esta perfilant com un punt
de referencia per portar a terme
tota una serie de projeetes de desenvolupament economic i local,

per incentivar la participació de
la dona al territorio
A partir d'aquestes jornades,
els coordinadors del programa
Now apunten que s'ha d'avanl;ar
cap a una metodologia conjunta
deis projectes que es porten a
terme en els dos territoris.
L'aete de cloenda de les jornades va tenir lloc ahir, en un
aete al qual van assistir alguns
alcaldes deis sis municipis membres del consorcio En l'acte es
va fer un recull de les conclusions
de les jornades" així com un acte
de reconeixement deIs membres
participants.

