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ACTUALITAT

PREMI EMPRENEDORS 2010LA CERIMÒNIA D’ENTREGA DE PREMIS

Els participants en el Premi Emprenedors 2010, membres de l’organització i representants polítics i empresarials al castell de Sant Ferran. ROGER LLEIXÀ
R. LL.

L’Alt Empordà té un
planter d’emprenedors
d’elevada qualitat
® El divendres 28 de maig es van entregar, al castell de Sant Ferran,
els guardons de l’edició 2010 del Premi Emprenedors Alt Empordà
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El castell de Sant Ferran de Figueres va ser la seu, el divendres
28 de maig, de l’entrega de guardons de l’edició 2010 dels Premis
Emprenedors de l’Alt Empordà.
Enguany s’havien presentat 25
candidatures repartides entre les
quatre categories que es proposaven. El jurat de l’esdeveniment
convocat per l’Associació de Joves
Empresaris Gironins (AJEG),
l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal i el SETMANARI DE
L’ALT EMPORDÀ ha destacat enguany la “qualitat i les possibilitats de futur” dels projectes presentats.
En l’apartat de Millor Idea de
Negoci, el primer premi del cicle
superior de formació professional
ha estat per al projecte Punt i Seguit d’Íngrid Cerdà i Tatiana Lecaro, alumnes de l’Institut Cendrassos. Han quedat finalistes els
projectes Invasion Game, d’Etto-

re Battaglia i Ignasi Calvo, i Lilliputs, de Judith Fernández i Marta Garcia. Pel que fa al premi de
Batxillerat, el guanyador ha estat
l’equip format per Pau Carrión,
Maite Díaz, Marina Gotanegra,
Vírgínia Franco, Narcís Ricart i
Miquel Soler, de l’Institut Illa de
Rodes de Roses. El seu projecte
portava per títol House Style ID.
El Jove Empresari del 2010 és
David Prada, de l’empresa Prada
Nargesa SL, que es dedica a la fabricació de maquinària industrial. L’enòloga Anna Espelt, del
Celler Espelt de Vilajuïga, ha estat distingida amb una menció especial en el mateix apartat per la
seva aposta empresarial i la dinamització del territori en el camp
cultural i social. També ha rebut
una distinció especial el creatiu
audiovisual Vicenç Asensio, de la
productora Visual 13. Asensio
destaca per la qualitat dels seus
treballs publicitaris i divulgatius.

El premi a la Línia innovadora
de Negoci l’ha guanyat l’empresa
Igeotest, pel seu projecte de plataforma d’investigació marina
per a estudis geotècnics sobre la
generació d’energia eòlica. Han
estat finalistes Carles Tubert, pel
projecte Motodescoberta SCP, i
Pere i Joan Puigbert, de Fruites
Núria SL, per la iniciativa d’apadrinament d’arbres fruiters.
Emprenedors gastronòmics
Jordi Margall i Sònia Faixó s’han
endut el Premi Emprenedor 2010
amb el projecte Gastrònoms SCP,
una empresa de productes gastronòmics semiacabats per a professionals de la restauració. Eduard Martinell, creador de Traiectu, organitzadora de rutes per
a persones aficionades a córrer,
s’ha endut el segon premi, i Carlos Seijó, de Muchocamping.com,
ha estat l’altre finalista d’aquesta
categoria.

Conferència Xerrada a càrrec de Josep Rubau
® Rubau, enginyer i cofundador de l'empresa AD Tramontana, va ser
l'encarregat d'oferir la ponència de benvinguda als assistents a l’acte.
R. LL.

Assistència Presència de polítics i empresaris
® L’acte d’entrega dels premis va comptar amb la presència d’una elevada
representació política i empresarial de l’Alt Empordà.

