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ACTUALITATFIGUERES

PREMI EMPRENEDORS ALT EMPORDÀ

Els Premis Emprenedors es lliuren divendres
® Vint-i-una candidatures es disputen els tres guardons de la primera edició d’aquesta convocatòria
FIGUERES | REDACCIÓ

PRIMERA EDICIÓ “PREMIS EMPRENEDORS ALT EMPORDÀ”

El Castell de Sant Ferran acull
aquest divendres l’acte final dels
Premis Emprenedors Alt Emporda. La primera convocatòria dels
guardons, promoguda per la delegació a l’Alt Empordà de l’Associació de Joves Empresaris de Girona, el Consell Comarcal, l’Ajun-

JOVES EMPRESARIS / EMPRESÀRIES
CANDIDATS/ES

EMPRESA/PROJECTE

Manel Esteban Pagès
Ramon Sala
Jaume Terradas
Juanjo, Tino i Manel España
Sònia Jurnet
Carles Morcillo
Núria Carbonell
Víctor Igual Mir i Anna Ma. Ríos López

El Rebost de l’Empordanet
Granja escola La Perdiu, SL
Terradas Comunicació
Robles Tecnoval CNC, SL
Diversport, SC
Blue Bikes, SLU
FETS, SCCL
Plats Cuinats La Múrgula, SL

CANDIDATS/ES

EMPRESA/PROJECTE

Alvaro de Torre i Marti Patsi
Ester Vázquez
Maria Valls Carrera
Marc Barceló
Sílvia Sabrià
Marc Mateo
Víctor Martín
Maria Pilar Sánchez

Dalicia Cadaqués
Botiga productes qualitat
Espai futbolgolf
Vehicle elèctric urbà
Servei de traduccions
Agència de viatges
Botiga jocs tradicionals i alternatius
Bosa promocional reciclada

EMPRESA/PROJECTE

Vila del Cavall (IES Cendrassos)
Albaventura (IES Cendrassos)
Capfa (IES Cendrassos)
Telefonia volP (IES Muntaner)

23851

MILLOR IDEA DE NEGOCI
Sarah Tetilla i Vanessa Olgado
Vanessa Melendre i Natàlia Navas
Judit Capel i Emma Fainé
Luís Miquel Perero

premis Jove Empresari, dotat
amb una escultura commemorativa i diplona; Emprenedor, amb
un primer premi de 3.000 euros
en metàl·lic i 1.500 en publicitat a
l’EMPORDÀ, i un segon de 1.500
euros ; i el Millor Idea de Negoci
adreçadaaestudiants,idotatamb
un ordinador portàtil.

me diferents activitats socials per tal
de promoure tant els jocs a comercialitzar com els valors socioculturals
que se’n desprenen. La botiga estarà
ubicada al carrer Col·legi 28 de Figueres.

tats dedicades a la inserció laboral
de determinats col·lectius (presos,
discapacitats, etc.). A partir d’aquest
projecte l’empresa pretén continuar
innovant i creant nous productes a
parir de materials reciclats, utilitzant
la seva web com a punt de venda.

ELS CANDIDATS AL PREMI EMPRENEDOR

EMPRENEDORS / EMPRENEDORES

CANDIDATS/ES

tament de Figueres i el Setmanari de l’Alt Empordà, ha comptat
amb vint-i-una candidatures distribuïdes en tres categories.
El figuerenc Dídac Lee serà
l’encarregat de pronunciar la conferència de l’acte que començarà
a dos quarts de 10 del matí. Durant la cerimònia es lliuraran els

TICK TRANSLATIONS
Traduccions ràpides, competitives i
de qualitat
L’emprenedora posarà en mar1 xa una agència de servei ràpid
de traduccions a tots els idiomes i en
qualsevol estil: jurídic, comercial, tècnic, literari, etc. L’estratègia de posicionament es basarà en oferir un
servei ràpid de traduccions de qualitat i a un preu competitiu en qualsevol llengua i temàtica.
Les noves tecnologies juguen un paper fonamental en aquest projecte
empresarial, d’una banda a través de
nous i revolucionaris softwares de
traducció i de l’altra per la utilització
d’Internet com a instrument per a arribar a un mercat més ampli. L’empresa donarà feina a mig termini a
40 traductors i correctors, i prioritzarà
els professionals residents a l’Alt Empordà.
www.ticktranslations.com
ALBERT ALEMANY MONTIEL
ALTEREGOWEB
Consultoria d’Internet i serveis Web
L’objectiu de l’empresa és do2 nar un servei de consultoria de
serveis en xarxa i les seves aplicacions per millorar la penetració de
les TIC a la comarca i desenvolupar
aplicacions web per resoldre la demanda creixent de connectivitat en
el treball diari de les empreses.
Apostant per un futur on qualsevol
aplicació haurà d’estar interrelacionada i on la mobilitat serà la tònica,
ofereix un assessorament global a
l’empresa per poder treure profit de
la web actual o el desenvolupament
de noves aplicacions sobre qualsevol
suport, amb l’objectiu d’optimitzar
costos per al client, utilitzant aplicacions de software lliure, desenvolupant tot el seu potencial i participant
en el desenvolupament de noves
aplicacions. L’empresa també ofereix
formacions a mida per als seus
clients.
www.alteregoweb.com
VÍCTOR MARTÍ ÁLVAREZ SERRA
LA MUSARANYA
Botiga de jocs alternatius, d’enginy i
educatius
L’emprenedor obrirà una boti3 ga a Figueres especialitzada
en jocs alternatius, d’enginy i educatius. L’emprenedor pretén posar en
marxa una botiga que dugui a terme
uns tasca social i cultural, plantejant
les joguines i els jocs de taula educatius i creatius com una font de socialització i una alternativa als actuals
models de jocs. La botiga durà a ter-

MARC MATEOS
VIATGES KAIKOURA SL
Agència de viatges
L’emprenedor, juntament amb
4 tres altres socis, ha adquirit
una agència de viatges ja existent
per a donar-li un nou impuls. L’agència es diferencia de la resta pel tipus
de productes que ofereix, ja que es
basa en dissenyar viatges personalitzats a la mida de cada client, viatges
exòtics i diferents. L’estratègia de
màrqueting de l’empresa es basarà
en potenciar el punt de venda existent, en l’ús de la plana web com a
instrument publicitari, en potenciar
els viatges empresarials i els col·lectius i en fidelitzar la clientela. L’agència de viatges està ubicada al carrer
Lasauca 14 de Figueres.
www.viatges-kaikoura.com
MARC BARCELÓ
URBAN EV CONVERSION
Vehicles elèctrics
El projecte consisteix en la fa5 bricació-conversió de vehicles
elèctrics que posteriorment serien
venuts bàsicament a clients institucionals. L’emprenedor produiria a
l’Alt Empordà vehicles elèctrics amb
bateria d’ús fonamentalment urbà,
fàcilment recarregables i amb un
cost de recàrrega reduït. Es tracta
d’una empresa que a mig termini
pot crear un important nombre de
treballs força qualificats. Es tracta,
doncs, d’un projecte amb un alt valor
mediambiental ja que aposta per vehicles d’energia elèctrica, especialment necessaris en l’actual situació
de contaminació atmosfèrica, canvi
climàtic i esgotament dels recursos
fòssils.
PILAR SÁNCHEZ CUENCA
SNRTM SL
Bossa promocional de moqueta
reciclada de Fira
L’emprenedora, amb una àm6 plia experiència en altres projectes de reciclatge de residus per a
l’elaboració de nous productes, proposa una bossa d’ús promocional
dels comerços elaborada a partir de
moqueta de fira reciclada. Més enllà
del clar valor mediambiental del projecte, aquest també té un important
vessant social, ja que l’elaboració de
la bossa serà duta a terme per enti-

MARIA VALLS CARRERA EN
REPRESENTACIÓ DELS SIS SOCIS DEL
PROJECTE.
FUTBOLGOLF CATALUNYA
(Maçanet de Cabrenys)
Nova activitat ludicoesportiva
7 que combina el plantejament
del golf amb el futbol. Consisteix a
fer forat xutant la pilota de futbol.
Membre associat al World FootballGolf Association amb projecció internacional que compta amb 53 camps
homologats arreu del món. L’empresa de nova constitució comptarà amb
l’exclusivitat en l’assessorament per a
la creació de nous camps homologats a Espanya i Portugal. L’activitat
es du a terme a l’aire lliure i és respectuosa amb el medi. Disposarà
d’una casa club de fusta amb serveis
i bar, pàrquing i una zona de jocs infantils. Representarà un atractiu per
l’impuls del turisme de l’interior de
la comarca.
ÁLVARO DE TORRE I MARTA PATSI
DALICIA CADAQUÉS (Cadaqués)
Comercialització de productes
8 d’alimentació de gamma alta
delicatessen, a través d’un establiment gurmet a Cadaqués i dos portals web: Daliciacadaques (club gastronòmic i xarxa social) i Seadondesea (venda en línia per a clients de
ports exportius). Els promotors han
dissenyat l’establiment perquè sigui
franquiciable i a mitjà termini es puguin obrir altres establiments de la
marca arreu de Catalunya. L’objectiu
és promocionar els valors més apreciats de la Costa Brava arreu del territori català a través dels productes
gastronòmics delicatessen i Emocionar amb la Gastronomia.
ESTER VÁZQUEZ CLAVAGUERA
VERMEI (Cadaqués)
Empresa familiar que ofereix
9 uns productes de qualitat especialitzats en elaborats de pesca salada, sobretot bacallà, llegums, plats
precuinats, fruita i verdura ecològica,
vins, fruits secs i productes ecològics.
El producte és fresc i de primera qualitat, amb una elaboració artesanal i
realitzat de forma tradicional. Ha cobert una necessitat existent al municipi relacionat amb els productes que
ofereix.

