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PREMIS EMPRENEDORS ALT EMPORDÀ 2014MILLOR IDEA DE NEGOCI

Sara de la Hoz, Paloma A. Zagal,
Dragos A. Rosu i Cristian J. Canoura
ALUMNES DE L’INSTITUT OLIVAR GRAN DE FIGUERES I AUTORS DEL PROJECTE
«POSEIDON’S BAR»

«Hem treballat
com si fóssim
petits empresaris»
El projecte és un bar-restaurant sota el mar, a uns
8 metres de la platja. Està pensat per a gent de totes
les edats amb la idea que viuran una fantàstica i nova
experiència on podran gaudir d’un menjar diferent
Als sisens Premis Emprenedors
2014, el títol de Millor Idea de
Negoci va ser per a un grup d’alumnes de l’institut Olivar Gran
de Figueres, amb el projecte Poseidon’s Bar. Aquests premis són
promoguts per l’Ajuntament de
Figueres, l’Associació de Joves
Empresaris de Girona (AJEG), el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Fòrum Imagina i el SETMANARI
DE L’ALT EMPORDÀ.

Volíem crear alguna cosa innovadora, que no s’hagués vist
abans. Vam pensar en el mar, ja
que s’acostava l’estiu. Vàrem voler crear una cúpula sota el mar i,
a partir d’aquí, va començar a
evolucionar el projecte. A l’hora
de dissenyar l’accés, vam dir que
no s’hi podia pas arribar nedant.
Va ser quan vam plantejar de fer
un túnel sota el mar.
R

P

Com se us va acudir aquest projecte?
P

«Volíem crear alguna
cosa innovadora, que
no s’hagués vist mai.
Vam pensar en el mar»
«Vam creure que
no hi havia res més
fresc que prendre’s
un refresc sota l’aigua»

Uns tres o quatre mesos. Pensàvem en els costos variables i fixos i en tot el que havíem d’utilitzar i comprar.

Plaça de l’Ajuntament,12 · 17600 Figueres
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Què heu après amb aquest treball?
P

R Que les coses no s’aconsegueixen d’un dia per l’altre. Has d’estar sempre mirant els costos i saber si és viable.

P On penseu que es podria fer realitat?
R En alguna platja de Roses, ja
que és més turístic i té les platges
més netes que hi ha per aquí.
P Creieu que, amb aquest premi,
podeu donar l’exemple de la capacitat dels estudiants de Batxillerat?

R Perquè s’apropava l’estiu i volíem alguna cosa fresca. Llavors
vam creure que no hi havia res

sols van marcar l’avenir d’una ciutat ambiciosa en tots els aspectes.
Només d’imaginar-ho en una Figueres de 10.000 habitants, hauria d’haver estat tan agosarat plantejar-ho, tan irrealitzable fer-ho,
com difícil d’assumir per la casta
de partits visionar el Passeig Nou
des de la plaça de l’Ajuntament
fins a la porta de la Nova Estació
de l’AVE.
El passeig de vianants començaria a la rotonda del carrer Ter,
agafaria tot el carrer Avinyonet,
com a pas de vianants enjardinat,
però capaç de suportar la circulació d’un trenet/bus gratuït i amb
carril bici, com a moltes poblacions
turístiques. Creuaria la Ronda del
Parc i continuaria pel tram de Passeig Nou acabat on, sense el mercat ambulant, visualitzaria el tram
final del c/Pep Ventura amb el mateix mobiliari urbà identificat a
tota la principal via d’entrada de
Figueres. Des d’allà, el vianant pot
accedir al centre vell, la Torre Galatea, la Rambla i la plaça de l’Ajuntament pel carrer Besalú.
El mercat ambulant, com més
al centre millor, canviat a diumenge. Perfectament pot estar a
la plaça Catalunya, no a la Rambla, que sempre me l’he imaginada plena de terrasses de cafè. Així,
els marxants estarien contents per
la proximitat, els cafès també, i
més vida per a la ciutat en dies que
no n’hi ha. Així, el mercat passaria
a ser element clau en l’obertura de
diumenge, juntament amb l’Oficina de Turisme, l’OMAC i la Biblioteca farien més creïble la Ciutat Turística que tan mala fortuna

ha tingut per la trista posada a escena.
És tan importat aquest Passeig
Nou que, no només apropa l’estació a la ciutat, sinó que enllaça de
veritat els habitatges del Park i el
barri de la Nova Estació amb el
nucli antic. Els mateixos ciutadans que hi viuen diuen que “baixen a Figueres” quan van al centre. De manera que un arranjament espectacularment modernitzador de Figueres, lluny de tirar a terra habitatges de gent que
hi viu, milloraria tant en seguretat, com en proximitat del centre,
com en qualitat de vida. El passeig
actua com a plaça dins aquest context. El Parc Bosc deixaria de ser
una barrera. Cohesionaria, modernitzaria i a la vegada faria de
centre, ja que tot el carrer Avinyonet, amb quantitat de nous negocis, aprofitaria el pas de vianants i
de turistes que tot passejant arribarien al centre.
El Passeig Nou no estaria sol en
l’avenir de la zona, perquè per modernitzar la ciutat s’ha de poder
entrar-hi amb facilitat. Les dues
entrades venint per França, la primera a l’alçada dels militars fins a
l’aparcament del carrer Canigó i,
la principal, pel carrer Lasauca
amb rotonda de distribució. Ambdues complementarien la modernització de la ciutat.
Aquesta Figueres moderna ha
de començar com més aviat millor, però l’han de fer els ciutadans
de Figueres, no la casta política.
Ha de ser com en els anys de Pujolar i Puig Pujades, quan aquests
senyors no estaven sols.

FIGUERES
MODERNA
i insistim a fer sempre
el mateix, com trobarem un resultat diferent?” (Albert Einsten). Inaugurar el Passeig Nou,
ara, és no veure més enllà. Mèrit
indubtable per ser diputat, però
no per fer la ciutat.
Perquè el Passeig Nou en la Figueres Moderna va de l’Estació de
l’AVE fins al carrer Pep Ventura
passant pel carrer Avinyonet. Un
passeig de vianants que enllaça la
ciutat de la seva entrada principal,
l’estació de l’AVE, al nucli antic.
Aquesta és la Figueres dels que
necessitem la ciutat per guanyarnos la vida. Aquesta innegable necessitat és la mateixa que els menestrals dels anys trenta, Pujolar i
Puig Pujades, van crear amb ambició de ciutat, juntament amb
l’arquitecte Giralt i els acabalats
Pichot i Cusí, el Parc Bosc. Des de
res, amb imaginació. Van urbanitzar la Rambla amb la compra
de la placeta alta, gràcies en part
al Sr. Còdol. I aquests fets no van
anar sols en la modernització de la
Figueres del moment, però per si

“S

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la seva sessió
del dia 7 de juliol de 2014, va aprovar inicialment el projecte
d’obra municipal ordinària denominat “Pla de millora de
voreres 2014, sector centre. Monturiol”. Se sotmet
l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que
es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia del
termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil
següent. L’expedient queda exposat per a la seva consulta al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament, situat a l’Av.
Salvador Dalí, 107, 2n pis, per tal que s’hi puguin plantejar les
al·legacions que es considerin adients.

R Sí, ens ha ajudat molt, també,
veure que crear això necessita
temps i pensar.

R Estaria bé, però cal molt de treball per portar-ho a terme.

Sí. Al principi, no ens parlàvem
gaire entre nosaltres, però, desR

Articulista i comerciant

anunci

Ara ja us coneixeu més bé…

P L’esperança seria que això es pogués fer realitat…

R Home, això ens ha fet obrir els
ulls. És igual quina edat tinguis;
si t’hi poses, hi pots arribar. Ara
ens ho estem mirant com si fóssim petits empresaris.

NORBERT
FONT

Des del 23 de juny i fins a l’11 de setembre, l’horari d’atenció
al públic de l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà
(OMAC – av. Salvador Dalí, 107) és de dilluns a divendres, de
8.30 a 14.00 hores.

P

més fresc que prendre’s un refresc
sota l’aigua.

P

Us ha estat molt profitós individualment això de treballar en grup?

TRIBUNA

horari estiu OMAC

prés, ja ens enraonàvem més i
hem sabut com posar totes les
idees en el projecte. Aquest projecte té una mica de cadascú de
nosaltres.

P

Hi heu estat molt per idear això?

R
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Els estudiants de l’Olivar Gran i el tutor, amb l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip. ROGER LLEIXÀ

Per què vau agafar aquest tema?

