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ACTUALITATFIGUERES

PREMI EMPRENEDORS 2010ELS CANDIDATS AL PREMI EMPRENEDOR

Els Premis
Emprenedors
sumen vint-i-cinc
candidatures

SANTI COLL

Traiectus
Rutes en cursa per
aficionats a córrer
® Eduard Martinell és el responsable
d’aquest projecte basat en
l’organització de rutes en cursa per a
persones aficionades a córrer.
L’empresa s’encarregarà d’organitzar
tota la ruta per als seus clients, molts
d’ells procedents de països
europeus o els Estats Units: guia,
trasllat de l’equipatge, allotjament
o menjar.

® La categoria que dóna nom al Premi
Emprenedors Alt Empordà 2010 és la que,
enguany, ha comptat amb més candidats

ROGER LLEIXÀ

® Jordi Maragall i Sònia Faixó
aposten per una petita empresa
industrial per al desenvolupament
de productes de qualitat del sector
de la restauració. Els dos socis de
l’empresa, amb experiència en el
camp de la restauració i el càtering,
preveuen establir una empresa que
elaboraria productes semiacabats per
a professionals del sector de la
restauració.

FIGUERES | DÍDAC MORENO

29555

La segona edició del Premi
Emprenedors de l’Alt Empordà
ha arribat enguany a la seva segona edició amb un notable èxit
de participació que s’ha concretat amb un total de 25 candidats
que han presentat el seu projecte. La mostra va néixer l’any passat amb l’objectiu de dinamitzar
i promocionar la iniciativa emprenedora a la comarca. Els premis estan organitzats per l’Associació de Joves Empresaris de
Girona (AJEG), l’Ajuntament de
Figueres, el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i el SETMANARI
EMPORDÀ.
El Premi Emprenedors inclou
quatre categories diferents: Emprenedor, Millor Idea de Negoci, Línia Innovadora de Negoci i
Jove Empresari. En tots els casos hi poden participar les persones amb domicili a l’Alt Empordà i que vulguin impulsar o
consolidar projectes a la comarca. En cap cas s’accepta la participació de fundacions ni associacions.
A l’hora de valorar els candidats, es tenen en compte diversos aspectes com la creació de
llocs de treball, la qualitat de l’equip directiu, el potencial de
creixement de l’empresa, la viabilitat econòmica del projecte o
el grau d’innovació.
El jurat del Premi Emprenedors de l’Alt Empordà està format per representants de les diverses entitats i administracions
que formen part de l’organització i també s’hi inclouen cinc empresaris o professionals de reconeguda vàlua.

LES DADES

6.000 €
La dotació de premis en metàl·lic
Aquesta xifra correspon als 3.000 euros que guanyarà el primer classificat
del Premi Emprenedor que també
gaudirà de 1.500 euros en publicitat
a l’EMPORDÀ. El segon premi està valorat en 1.500 euros. A la resta de categories es lliurarà en alguns casos
un regal tecnològic i en d’altres un
reconeixement pels mèrits obtinguts.

25

CANDIDATS

Quatre categories diferents
Enguany la categoria d’Emprenedors
és la que ha reunit més candidats i,
en concret, hi ha 8 aspirants. Pel que
fa a la Millor Idea de Negoci s’han
presentat 7 projectes, al Jove
Empresari, 6, i a la Línia Innovadora
de Negoci, 4. La categoria de Millor
Idea de Negoci està dividida en cicle
superior de formació professional i
batxillerat.
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DE MAIG

Veredicte oficial
Està previst que la comunicació de
les empreses guanyadores es faci el
divendres 28 de maig durant un acte
que se celebrarà al castell de Sant
Ferran de Figueres a les 10 del matí.
Cal recordar que el termini per
presentar les candidatures es va obrir
el 3 de febrer del 2010 i es va tancar
el 31 de març.

Gastrònoms SCP
Productes per al sector
de la restauració

D. M.

B-Visual
Publicitat audiovisual
i lloger d’equipaments
® Damián Carceller ha decidit
presentar-se a la categoria del Premi
Emprenedor de l’edició d’enguany
apostant per una empresa que
basarà la seva activitat professional
en elaborar publicitat audiovisual
en el punt de venda. El principal
actiu del negoci és el fet que des de
la mateixa empresa s’oferiran els
serveis d’edició de vídeos i,
al mateix temps, lloguer
d’equipaments.
R. LL.

Barry’s Shop
Botiga de mobles de
segona mà a Figueres
® L’emprenedor Ousmane Barry ha
basat la seva candidatura en una
botiga de mobles de segona mà a
Figueres. A l’hora de decidir-se per
engegar un projecte d’aquest tipus,
Barry hi va apostar després d’haver
detectat una nova necessitat en el
mercat especialment en l’actual
conjuntura econòmica. Aquest tipus
de negocis són habituals en d’altres
països.

