10

DIMARTS, 18 DE MAIG DEL 2010 | EMPORDÀ

ACTUALITATCOMARCA

PREMI EMPRENEDORS 2010ELS CANDIDATS AL PREMI MILLOR IDEA DE NEGOCI

Els estudiants proposen
negocis imaginatius
® Un total de set candidats per una categoria molt igualada
FIGUERES | DÍDAC MORENO

La categoria de Millor Idea de Negoci
ha reunit enguany set candidatures que
s’han adreçat des de dos centres educatius de la comarca: l’institut Cendrassos de
Figueres i l’institut Illa de Rodes de Roses. Les propostes presentades aposten
per impulsar negocis en sectors ben diferents però tots els projectes compten amb
un element comú: la imaginació.

Per tal de poder presentar la candidatura, els estudiants altempordanesos
s’han vist obligats a presentar, a banda
d’un resum del projecte, un estudi del
mercat, un pla de marquèting i documentació que deixi clar que el negoci es
viable, tant a nivell econòmic com tècnic.
El guardó pels guanyadors d’aquesta categoria del Premi Emprenedors 2010
serà un regal tecnològic.

® HOUSE STYLE ID (VENDA DE MOBLES A LA WEB) Un grup d’estudiants de primer de Batxillerat
de Ciències Socials de l’especialitat d’economia de l’institut Illa de Rodes de Roses ha ideat una
empresa de distribució de mobles de manera personalitzada a través d’Internet. L’equip d’alumnes
el formen Pau Carrion, Narcís Ricart, Miquel Soler, Mayte Díaz, Virgínia Franco i Marina Gotanegra.

D. M.

D. M.

® INVASION GAME (BOTIGA DE VIDEOJOCS) Dos estudiants de l’institut Cendrassos, Ettore
Battaglia i Ignaci Calvo, són els responsables d’un projecte que proposa situar una botiga de
videojocs al CAT Cines de Figueres. A l’espai hi hauria diferents zones per poder jugar amb
videoconsoles i, fins i tot, hi hauria un punt per fer partides ràpides abans d’entrar al cinema.

ROGER LLEIXÀ

® ERIMA ENERGIA SOLAR (INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS) Erica Cufré i Martí Pujol, estudiants
de l’institut Cendrassos, són els impulsors d’una candidatura que se centra en crear a Figueres una
empresa d’instal·lació de plaques solars. Els seus responsables defensen la viabilitat del negoci
davant la creixent demanda que hi ha al sector.

D. M.

® PUNT I SEGUIT (RESIDÈNCIA GERIÀTRICA I CENTRE DE DIA) Tatiana Lecaro i Ingrid Cercà, també
de l’institut Cendrassos, proposen posar en marxa una residència geriàtrica a Garriguella amb una
capacitat per a 34 persones. També hi hauria un centre de dia amb capacitat per a 30 persones
més. La llarga llista d’espera que hi ha als centres públics els va fer dissenyar aquest projecte.

D. M.

® EL MIRALL DE L’EMPORDÀ (HOTEL LOW COST HIGH QUALITY) El centre s’instal·laria a Figueres.
Vesela Stoilova i Mariona Planelle han dissenyat un projecte per construir un hotel que combini
una tarifa de preus econòmiques amb una alta qualitat de servei. L’establiment se situaria a
l’entorn de l’Hospital de Figueres.

D. M.

® LILLIPUTS (LLAR D’INFANTS AL POLÍGON DE VILAMALLA) Dues estudiants de l’institut figuerenc
Cendrassos, Judith Fernández i Marta García, defensen la instal·lació d’una llar d’infants al polígon
d’El Far-Vilamalla perquè consideren que ajudaria a compatibilitzar la vida familiar i laboral a les
moltes persones que treballen en aquesta zona.

D. M.

® ELS MEUS PELETS (PERRUQUERIA ESPECIALITZADA EN INFANTS) Carol Zúñiga i Lídia Ninot han
presentat la seva candidatura proposant la creació a Figueres d’una perruqueria especialitzada en
nens i nenes. L’establiment disposaria de diverses zones, ja que a banda de la destinada a
perruqueria també hi hauria un espai de jocs i un altre dedicat als pares.

