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ACTUALITAT
PREMI EMPRENEDORS ALT EMPORDA 2015ELS CANDIDATS

Cinc candidatures opten
als Premis Emprenedors
® Aquest divendres, 17 d’abril, es coneixeran els guanyadors de les diferents
categories en un acte a l’Auditori del Convent dels Caputxins de Figueres
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L’organització de la setena edició dels Premis Emprenedors de
l’Alt Empordà donarà a conèixer
els seus guanyadors, aquest divendres 17 d’abril, en un acte que
se celebrarà al Convent dels Caputxins, en el marc del programa
Be Talents! Els premis els impulsen l’AJEG (Associació de Joves
Empresaris de Girona), el SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ, Fòrum
Imagina, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, Catalunya Emprèn i la
Diputació de Girona, amb l’objectiu de promocionar la iniciativa
emprenedora a la comarca, la difusió de la innovació i el reconeixement al valor afegit que aporten
les persones que ho fan possible.
A través d’aquests guardons, es
pretén posar en relleu iniciatives

empresarials que acaben sent eines de dinamització de l’activitat
socioeconòmica i de creació de
llocs de treball.
Quatre categories
Aquests guardons es distribueixen en quatre categories: El Premi Jove Empresari, 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 un potencial més
gran de creixement –amb cinc
candidatures finalistes que apareixen en aquesta mateixa doble
pàgina–; el Premi a la Millor Idea
de Negoci: per a les idees més
creatives que dissenyen estudiants dels instituts de la comarca (ESO, Cicles Formatius i Bat-

xillerat) i els joves menors de 20
anys –que també detallem en un
quadre d’aquesta notícia–, i, finalment, el premi a la Innovació,
com a reconeixement a aquella
empresa que hagi estat capaç
d’innovar en producte, servei o
processos.
Com a espai de trobada per
lliurar els premis s’ha elegit, per
a aquesta sisena edició, el recentment estrenat auditori del Convent dels Caputxins de Figueres.
Divendres que ve, a les 12 del
migdia, es farà públic el veredicte del jurat, que està format per
representants de l’AJEG, de l’Ajuntament de Figueres, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
del SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ i del Fòrum Imagina, a més
quatre empresaris o professionals de prestigi reconegut.

CANDIDATURES PRESENTADES EN LA CATEGORIA INSTITUTS





La categoria a la millor idea de
negoci premia les idees més
creatives d’estudiants. L’Institut Cendrassos ha presentat dotze candidatures i l’Alexandre Deulofeu, sis.

Little Paradise, el món de la
xocolata. Elaboració i venda de
productes fets a partir de la xocolata.
Estudiants. Ghizlane Afkir, Ikram Ajnan, Laura Cuerva i Yousra El Karraoui.

CENDRASSOS
Entre boscos i prats. Allotjaments envoltats per la naturalesa: casa fusta, casa tela, casa aire i
casa terra. Estudiants. Ainoa Sánchez
Rueda, Jordi Pont Espigulé i Jonathan
Leonardo Rivera Vega.







Keep’fit Gym. Gimnàs amb
sala fitnes, cycling, spa i piscina. Estudiants. Cristina Suàrez Moreno, Anna Bolaños Vilà i Pau Farrés Genís.



Can Caritg S. Coop. Creació
d’una casa de poble independent, amb finalitats esportives i culturals. Estudiants. Gerard Aranda Llaona, Cristhian Laimen Roa Guerrero i
Tincuta Bazar.



Girxamp SL. Cultiu i venda de
bolets comestibles. Estudiants.
Sandra Martínez Rey i Yousra Belkaid.



Les mil i una nits. Venda i lloguer de diferents vestits tradicionals i complements, indis i àrabs,
relacionat amb els casaments àrabs.
Estudiants. Zoulikha Gueffa, Sabrina
Hakmi i Siham Timoulay.

CupTeaCakes. Establiment que
combina la innovació dels cupcakes i la tradició del te. Ponent. Raquel Gelis Almirón i Laura Gómez
Compan.

porciona massatges i es pot escoltar
música. Estudiants. Paula Correa Díaz,
Manal Dinhaji i Holly Louise Froom.



FanClub. Lloguer de naus per
celebrar festes per a joves i altres serveis relacionats. Estudiants.
Alexandre Tiago Bahamondes, Ángel
García Dávila i Victor Hugo Mendes
Gonçalves.



Myls. Saló de màquines recreatives. Estudiants. Yuleisi Gregorio, Mario Guerrero, Lorena Orta, Yaritza Pascual, Sergi Torrent i Mabel Zamorano.

Coopgos. Servei per passejar
gossos que afegeix una app
que permetria tenir la mascota localitzada. Estudiants. Adrià Malet Soler,
Míriam Prat Costa, Laia Vilalta Macau i
Verónica Villanueva Ávalos.







Black Diamond Tatoo. Servei
de tatuatges i body piercing.
Estudiants. Thamara Gómez, Hami
Diallo, Ba Cámara i Gerson Figueroa.



Esports Taks. Botiga de roba
esportiva. Estudiants. Aida Rodríguez Pascual, Laia Dueñas Domínguez, Tània Moreno Àvila, Yasmina
Ochkif i Anaïs Pallàs.



G’Bem. Producció i venda d’un
braçalet amb localitzador. Estudiants. Soucaina Bourarach Bourarach i Cristina Jiménez Gallego.
ALEXANDRE DEULOFEU
M&Music. Fabricació i comercialització d'una motxilla que pro-



Center Game. Espai per jugar
amb videojocs en xarxa, que inclou venda de productes i servei de reparació. Estudiants. Martí Lagresa Cumbriu, Gerard Pons Gené i Adrià Puig Ruíz.



Domòtica als instituts. Servei
de millores domòtiques que
permetin reduir el consum energètic
als instituts. Estudiants. Judith Basto
Fuentes, David Mañach Serra i Jan Jongejeugd Serrat.



Sala de videojocs. Sala on es
pugui jugar a videojocs i on es
puguin consumir crispetes, llaminadures... amb la idea de generar un ambient agradable. Estudiants. Nicole
Sthefany Pincay Bermello.

