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PREMI EMPRENEDORS ALT EMPORDA 2013ELS CANDIDATS

El planter d’emprenedors de l’Alt
Empordà continua en plena forma
® Els Premis Emprenedors arriben a la cinquena edició i aquest proper 24 de maig es coneixeran els guanyadors del 2013
FIGUERES | DÍDAC MORENO

La cinquena edició dels Premis
Emprenedors de l’Alt Empordà
ja ha entrat a la seva recta final
després que s’hagi tancat el període per presentar les candidatures. L’entrega de premis es durà
a terme a l’Escola d’Hostaleria el
divendres 24 de maig. El certamen –organitzat per l’AJEG (Associació de Joves Empresaris de
Girona), l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, el SETMANARI DE L’ALT
EMPORDÀ i l’Associació Fòrum
Imagina– ha arribat enguany a la
seva cinquena edició.
Els Premis Emprenedors tenen com a objectiu la dinamització i promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement de l’aportació que les
noves iniciatives empresarials
proporcionen com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de
treball.
El requisit general per a totes
les categories passa per tenir el
domicili a l’Alt Empordà i, a partir d’aquí, cadascuna de les opcions compta amb demandes específiques.
Pel que fa als premis, cal dir
que és diferent segons la categoria. Mentre que a l’Emprenedor
s’arriba als 3.000 euros i publicitat al SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ, al guanyador de la categoria Millor Idea de Negoci, adre-

EL TROFEU

JORDI CANELA
DISSENYADOR DEL TROFEU

Homenatge a a la tramuntana
Els guardons dels Premis
Emprenedors estan dissenyats
per Jordi Canela, un reconegut
professional que ha treballat per a
diferents marques i les seves
col·leccions s’han pogut veure a les
passarel·les i fires de Barcelona,
Madrid o València. Canela es va
inspirar en la força de la tramuntana
empenyent les onades picant contra
les roques de les cales i aquesta
imatge, per a ell, representa
l’empenta d’un emprenedor quan
esquiva tots els obstacles.



Representants dels projectes finalistes de la categoria Emprenedors. D.M.

çat als centres educatius, se li lliura material electrònic.
Millor Jove Empresari
Un dels moments més importants de la cerimònia dels Premis
Emprenedors és quan el jurat
dóna a conèixer el guanyador del
Premi Jove Empresari/a. Aquest
guardó s’atorga a iniciatives promogudes per empresaris empordanesos menors de 42 anys.

LES DADES

24 DE MAIG

3.000 EUROS

5a EDICIÓ

Entrega de premis
Com ja s’ha convertit en una tradició
durant les darreres edicions, la cerimònia d’entrega dels guardons es
durà a terme a l’Escola d’Hostaleria
de l’Alt Empordà.

Al millor Emprenedor
Entre els premis que s’atorguen destaca el de 3.000 euros que s’emportarà el guanyador de la Categoria Millor
Emprenedor, a banda de publicitat al
SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ.

Dels guardons
Enguany se celebra la cinquena edició dels Premis Emprenedors de l’Alt
Emporda, un certamen que ja està
consolidat i que s’ha convertit en referència.

ESPAI ESSENCIAL
Candidatura liderada per
Montserrat Solà Gost
un espai de repòs, salut i si3 És
lenci ubicat a Ventalló, on es
pot conèixer i gaudir de l’entorn, fruir
de la natura a qualsevol època de
l’any i millorar la salut i el benestar a
través de teràpies manuals.

EMPORNATURA SCP
Antoni Armengol, Montse Clarós,
Jordi Bonal i Susanna Martín
i comercialització de
4 Producció
biocombustibles sòlids. Construcció d’una petita planta productora
de briquetes com a combustible. El
producte es dirigeix tant a públic domèstic com a la petita indústria.

ART-E SLU
Projecte liderat per
Eva Rodríguez
d’una banda, a tra5 L’empresa,
vés d’una web, vol ser una firamercat d’artesania virtual on es puguin trobar articles únics del món de
l’art i l’artesania i, de l’altra, tindrà una
línia de producció pròpia de confecció.

ELS PROJECTES DE LA CATEGORIA EMPRENEDORS

143233

ASSESSORIA TURÍSTICA ESCAPA’T
Projecte dissenyat per Verónica
Karina i Mohamed El Amrani
a assessorar i donar
1 Consisteix
suport a les agències de viatges
a través de proveir-los amb el disseny
i la comercialització de productes turístics marroquins, basats en la innovació i el coneixement del territori.

LA DISEÑERÍA
Una botiga a Roses
impulsada per Núria Aguilar
és on line i s’hi fan ta2 També
llers basats en l’scrapbooking i
en la venda de productes relacionats
amb la decoració amb estil especial,
per a manualitats i per a festes, amb
una gran varietat d’estils i marques.

