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Espanya i Catalunya  han arribat a unes xifres d'atur molt importants, des-
conegudes fins al moment actual. De fet, el nostre país conta amb una de
les taxes d'atur més elevades de la Unión europea, significativament per
damunt dels nostres socis europeus. 
Molts dels aturats es plantegen emprendre una activitat econòmica com una
sortida a la seva situació personal, intentant aprofitar les oportunitats que la
conjuntura  actual de crisi conté.
No obstant això, molts emprenedors desconeixen els riscos i vicissituds que
deriven d'emprendre una activitat econòmica, així com el marc legal amb
que li Llei de l'Estatut del Treball Autònom i la normativa de desenvolupa-
ment del mateix ha dotat al col·lectiu.
Per aquest motiu, des de la Confederació Intersectorial d'Autònoms del
Estat Espanyol (CIAE) considerem amb fermesa que l'explicació i divulgació
de la Llei de l'Estatut del Treball Autònom és imprescindible per a donar
suport als professionals que han triat o desitgen emprendre una nova activi-
tat, explicant quina és la seva situació en el mercat de treball i les oportuni-
tats que la legislació els brinda.
En el cas del col·lectiu femení, és significatiu el protagonisme que estan
adquirint les empresàries autònomes, configurant l'autoocupació femenina
com una alternativa per a l'activitat laboral.  Però habitualment, a les dificul-
tats pròpies de l'autoocupació si han  d'afegir altres dificultats com puguin
ser, la conciliació de la vida professional i familiar; la maternitat o la falta
d'esforç col·lectiu en la defensa dels seus drets com a treballadores, tots
aquests factors fan que elles, encara, es trobin amb més problemes a l'hora
de crear un negoci propi.
Per això, hem organitzat aquest seminari, principalment amb l'objectiu d'in-
formar i assessorar als assistents sobre els avantatges i beneficis que ha
originat la implantació de l'Estatut del Treball Autònom, promocionant com
una alternativa professional interessant el treball autònom. 

27 d'octubre, 09:00 h. 
Lloc Centre de Formació SANROMAN 

C/ Còrsega, 57-59 
08029 BARCELONA

Jornada gratuita. Inscripció :
Tel. 91 502 18 62              

o per mail a :
administracion@autonomos.ciae.es

info@aapec.cat

Programa
09:00 Recepció i lliurament de documentació.

09:15 Obertura del seminari. 

09:30 Punts clau de l'Estatut del Treball

Autònom. 

11:30 Pausa. Coffee-Break. 

11:50 La Cultura emprenedora. 

14:00 Precs i preguntes. 

Clausura 
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