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ELS ORGANITZADORS DELS PREMIS
SÓN L’AJUNTAMENT DE FIGUERES,
EL CONSELL COMARCAL, L’AJEG,
el setmanari de l’ALT empordà
I EL FÒRUM IMAGINA


LA NOVETAT D’AQUESTA SISENA
EDICIÓ DELS PREMIS HA ESTAT
L’ESTATUETA DISSENYADA PER DIZAINA.
SIMBOLITZA EL TREBALLADOR AMB
IDEES, VALENT, INQUIET I CREATIU


Els emprenedors
participants,
organitzadors i membres
del jurat. ROGER LLEIXÀ

ROGER LLEIXÀ

1r Premi Rita Row (Xènia Semis i Imma Serra)

2n Premi Sabó de vi de l’Empordà
® Glòria Baños i Marta Rubau han creat el projecte Sabó de
vi de l’Empordà, un producte únic, innovador i respectuós
amb el medi ambient, elaborat amb vins de l’Empordà. Sabó
de vi és un cosmètic de qualitat, 100% vegetal, un complement per a la indústria vinícola i agroturística, i crea
sinergies: més visites a cellers, dinamització del turisme de
l’Empordà, reducció d’excedents de vi...
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® La trajectòria professional de Xènia Semis i Imma Serra ha estat enfocada a
la moda. Creadores i dissenyadores de marca de roba, distribució a botigues
multimarca. No venen només roba, venen un estil de vida. Slow fashion.
Qualitat i imatge. Amb el taller a Figueres, tenen punts de venda a tot l’Estat, i
actualment estan obrint mercat a Europa. Aspiren a seguir obrir nous punts de
venda, a Àsia i Amèrica. Rita Row va ser marca seleccionada per la setmana de
la moda de Barcelona 080 BCN Fashion i Madrid Cibeles Fashion Week.

Idea de negoci Poseidon’s Bar

Línia de negoci Agrícola Garriguella

® Paloma Adrea Zagal, Dragos Andrei Rosu, Cristian Javier
Canoura i Sara de la Hoz són estudiants de l’Institut Olivar
Gran de Figueres, autors del projecte guardonat: un barrestaurant sota el mar, a uns 8 metres de la platja.

® Guillem Peralba, el president, ha recollit el Premi a la
línia de negoci innovadora. Agrícola Garriguella SCCP ha
ampliat la seva activitat, tot oferint un nou espai dedicat a
la venda i degustació de productes de proximitat.

Joves Empresaris Picaunamica
® Anna Reixach i Frederic Carbó, responsables de la firma
gastronòmica Picaunamica, han estat guardonats com a
Joves Empresaris 2014. Ells són els titulars dels
establiments de restauració Txot’s, Lizarran i Dynamic de
Figueres. Aviat també obriran la cafeteria restaurant de
l’estació d’alta velocitat de Figueres-Vilafant. Un projecte
que els té molt engrescats.

