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ACTUALITATFIGUERES

PREMI EMPRENEDORS 2012ELS CANDIDATS

Tot a punt per a
l’entrega dels premis
® La cerimònia es durà a terme a l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà,
aquest divendres al migdia, i s’espera l’assistència de tots els participants,
els organitzadors i també una important representació política i econòmica
FIGUERES | DÍDAC MORENO

Aquest proper divendres 18 de
maig es donaran a conèixer els
guanyadors de la quarta edició
dels Premis Emprenedors de l’Alt
Empordà. Enguany s’han presentat 26 participants i hi ha 12
candidatures a la categoria Emprenedors, 5 a la categoria Línia
de Negoci i 9 a la candidatura
Idea de Negoci.
El certamen té l’objectiu de dinamitzar i promocionar la iniciativa emprenedora a la comarca i,
al mateix temps, reconèixer l’aportació que les noves iniciatives
empresarials fan com a eina de
dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs
de treball.
Aquests guardons d’emprenedoria es distribueixen en quatre
categories. El Premi Jove Em-

En aquesta edició s’ha
aconseguit arribar a la xifra
rècord de candidatures amb
26 propostes
Els premis als quals opten els
candidats poden arribar a
estar valorats en 4.500 euros
segons la categoria
presari, que distingeix l’empresari empordanès menor de 42 anys
que hagi tingut una trajectòria
empresarial més destacada; el
Premi Emprenedor, per al projecte d’empresa més viable, innovador i amb més potencial de
creixement; el Premi a la Millor
Idea de Negoci, per a les idees de
negoci més creatives dels estudiants dels instituts de la comar-

ca; i, finalment, el premi a la Línia de Negoci Innovadora, per a
aquella empresa que hagi estat
capaç d’obrir la línia de negoci
més innovadora en els darrers
tres anys.
A partir d’aquesta convocatòria, l’Associació Fòrum Imagina
s’ha afegit a l’organització d’aquests guardons impulsats, des
de fa quatre anys, per l’AJEG (Associació de Joves Empresaris de
Girona) delegació a l’Alt Empordà, el SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ, l’Ajuntament de Figueres
i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Els premis als quals opten els
candidats poden arribar a estar
valorats en 4.500 euros segons la
categoria, i també s’ofereixen ordinadors portàtils o publicitat al
SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ.

26 candidatures als guardons que es reparteixen en tres categorie


CATEGORIA EMPRENEDORS

MARC MARTÍN
CENTRE PIRAGÜISME COSTA BRAVA

Creació d’un centre de piragüisme per oferir serveis de caiac de
mar per la Costa Brava dirigit a
clients experts. Els serveis que
oferiran seran guiatges d’un o diversos dies, cursos, tallers específics i distribució de material.
JOANA SANGRA I JOSEP M. SERRA
BURRICLETA ALT EMPORDÀ

Venda i lloguer de bicicletes elèctriques amb rutes, sense esforç,
culturals i divertides guiades per
GPS.

L’empresa s’ha especialitzat en
donar servei a empreses, treballadors autònoms i particulars
per fer gestions, tant administratives com personals, i que s’han
de realitzar fora del seu lloc de
treball o del seu municipi.
TOÑI DE LA IGLESIA I DAVID MUÑOZ
AQUÍ ESTÀ BÉ

El projecte consisteix a crear una
cadena de botigues que tindrà comestibles, fruita, articles de neteja, drogueria, begudes, etc...,
productes ecològics al públic en
general. A la vegada oferiran un
canal de distribució i venda per
als pagesos, productors i cooperatives.

NÚRIA CARNICERO
ECO ESPAI

JAVIER PERICET

El projecte vol potenciar el consum ecològic sostenible i de proximitat. A la botiga, s’ofereixen
productes de dietètica, alimentació biològica i de proximitat, cosmètics naturals, enginys...

EL MEU GOL

MIREIA SAIS I LLUÍS SERRA
SENYOR ESTUDI

Duen a terme projectes de comunicació, identitat corporativa,
embalatge i disseny industrial, la
qual cosa els permet plantejar
projectes de manera global i integral, des del disseny de l’estratègia fins a la presentació del producte o servei dels seus clients.
M. COLL, V. GARCÍA I R. SALA
TEMPS PER TU

El Meu Gol és un nou setmanari
de futbol altempordanès que relata la jornada futbolística de l’Alt
Empordà. El seu disseny és innovador, molt semblant al dels diaris esportius de tirada nacional i
amb un tractament fotogràfic
ampli i cuidat i cròniques personalitzades i acurades.
POL CARBÓ I ALBERT PUJADAS
SOMS EMPORDÀ

La seva activitat es basa en la venda de productes d’alimentació
produïts a les comarques de l’ Alt
i el Baix Empordà. L’ activitat està
molt vinculada amb la venda per
Internet a través de la plana web,
així com l’obertura d’un local co-

mercial a Figueres, situat a la plaça Catalunya.
M. CATALAN I I. CASTRO
BIOCOLIFATA

GERARD FIGUERAS
ELECTRO SERVEIS GERARD

Empresa instal·ladora de sistemes de telecomunicació. Es dediquen a la venda, instal·lació,
manteniment i reparació d’electrodomèstics de gamma blanca i
gamma marró. Lloguer d’equips
de so i llum així com sonoritzacions.

El projecte es basa en la venda en
línia especialitzada en fruita i verdura ecològica a granel. Es diferencien situant el producte dins
d’un marc urbà, dinàmic i cosmopolita, amb el suport d’una
cuidada imatge moderna.



J. M. POU I SANDRA GARD

CAMÓS I FILLS SL

TOP TOURIST SERVICES (TTS)

SELECTA DNA

Es tracta d’un portal d’Internet
pensat per a turistes estrangers
que tenen la necessitat de cercar
serveis en una zona molt concreta (en aquest cas el golf de Roses).
El portal, que es troba en vuit
idiomes, facilita el contacte entre
proveïdors locals de tot tipus de
serveis que parlen l’idioma dels
clients.

El producte SelectaDNA té diverses realitzacions. Un d’ells consisteix a marcar els béns amb un
ADN sintètic personalitzat per
cada client, la qual cosa facilita la
identificació del propietari en cas
de pèrdua o sostracció. Un altre
consisteix a incorporar un esprai
amb l’ADN sintètic a les alarmes
dels establiments, de manera que
amb el sistema de raigs ultraviolats facilita la identificació de la
persona que sostrau.

JOAN BALDRICH
FREEZONE

Projecte de construcció i gestió
d’un túnel de vent simulador de
paracaigudisme annex a les instal·lacions de l’aeroclub d’Empuriabrava. Es tracta d’unes turbines que generen flux d’aire que
circula per dues torres paral·leles
a cada costat de la cambra de salt
i que el condueixen cap a la base
del túnel tot produint l’efecte de
vent ascendent a la velocitat igual
que el que es genera per la caiguda lliure des d’un avió.

CATEGORIA LÍNIA DE NEGOCI

SÒNIA I GERARD JURNET

medi ambient. La nova línia de
negoci té les següents modalitats:
travesses de natació i de BTT, duatlós, triatlós, natació nocturna,
curses d’asfalt, de muntanya i extremes i dos nous productes: la
kayakló i el canicròs.
JULI PLANAS
COCHES ARTESANALES

L’empresa Coches Artesanales
SL està especialitzada en la fabricació de vehicles esportius i de
competició d’una manera totalment artesanal. Des de fa més
d’un any, està desenvolupant el
projecte Be electrics que consisteix en la transformació de vehicles de combustió interna a vehicles completament elèctrics.
CARME DÍAZ
CAN TUIES-REBOST DE L’EMPORDANET

L’ abril del 2011, Can Tuies va començar a treballar el món del pa
de pessic, dels brunyols i de les
magdalenes. Ara ha iniciat un
nou projecte, el món de les melmelades gurmet amb la marca El
Rebost de l’Empordanet.

ESPORTS PER A TOTHOM

La nova línia que proposa l’empresa és “Esport per a Tothom”
amb l’objectiu de promoure l’esport entre la població d’una manera lúdica, donar a conèixer els
pobles i l’entorn i fomentar la relació entre els esportistes. El projecte té impacte en el sector del
turisme i les activitats que es
plantegen són sensibles amb el

FAYNA POZA
BABIBOOM

Babiboom és una empresa que va
néixer l’agost del 2010, amb la intenció de cobrir una demanda de
mercat amb projecte de futur. Es
tracta d’una botiga verda on es
poden trobar diferents productes
ecològics, pràctics i necessaris per
a la criança natural dels fills.

