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ACTUALITATCOMARCA

PREMI EMPRENEDORS ALT EMPORDÀ
TRES CATEGORIES

Una vintena de
candidatures
opten als guardons

JOVE EMPRESARI
Reconeixement a la trajectòria
A d’un jove empresari
Adreçat a joves empresaris amb una
edat inferior als 42 anys que dirigeixen una empresa amb domicili social
a l’Alt Empordà.
EMPRENEDOR
Valoració de la qualitat del Pla
B d’Empresa presentat
Es tindrà en compte la creació de llocs
de treball, innovació i viabilitat tècnica i econòmica.

® El Castell de Sant Ferran serà l’escenari on
es lliuraran, el proper dia 29 de maig, els premis
de la primera edició dels Premis Emprenedors
FIGUERES | REDACCIÓ

Dijous va finalitzar el termini
de lliurament de candidatures de
la primera edició del Premi Emprenedors Alt Empordà. Una
convocatòria que s’ha tancat amb
una vintena d’inscrits distribuïts
en les tres categories d’aquests
guardons –Jove Empresari, Emprenedor i Millor Idea de Negoci–
que tenen com a objectiu “la dinamització i la promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca”, així com “el reconeixement de
l’aportació que fan com a eina de
dinamització de l’activitat so-

cioeconòmica i de creació de llocs
de treball”.
Aquests premis, de caràcter
anual, han estat convocats pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres,
la delegació a l’Alt Empordà de
l’Associació de Joves Empresaris
de Girona i el Setmanari de l’Alt
Empordà. Segons han explicat els
organitzadors, que ara hauran de
seleccionar els treballs finalistes,
el nivell de les candidatures és
elevat: “Hi ha una curiosa combinació de projectes innovadors
relacionats amb les tecnologies

DISSENY JORDI CANELA

® JORDI CANELA ÉS L’AUTOR DE L’EXCLUSIVA ESCULTURA COMMEMORATIVA
que es lliurarà al guanyador del Premi Jove Empresari. L’obra està formada per
unes plaques d’alpaca sobre una base de fusta, que representen la
tramuntana i, simbòlicament, també la rauxa necessària per posar en marxa i
tirar endavant un projecte empresarial, sobretot en moments de dificultats
econòmiques com l’actual.

de la informació i la comunicació
amb d’altres que aporten singulars propostes a sectors que podríem considerar tradicionals”.
La situació econòmica tampoc
sembla haver afectat els partici-

pants: “Malgrat que en temps
com aquests, hi ha qui pot optar
per polítiques conservadores,
hem trobat interessants apostes
de futur, molt agosarades”
Els Premis Emprenedors Alt

MILLOR IDEA DE NEGOCI
Adreçat a estudiants dels IES
C de l’Alt Empordà
Es valoraran els projectes que aportin
innovació, amb noves idees viables
econòmicament.

Empordà es lliuraran el 29 de
maig pròxim, al Castell de Sant
Ferran. La dotació dels premis
d’aquesta primera edició supera
els 6.000 euros, a més del lliurament de premis com ordinadors
portàtils i una escultura commemorativa.

A l’esquerra, els guardonats amb els premis Empordà. A la dreta, la consellera de Salut Marina Geli fa entrega d’un dels guardons. VÍCTOR PERXÉS

Vila parla de consens i de futur en el seu
últim Dia de la Comarca com a president
VILAMALLA | MARC TESTART

Un any més, amb motiu de les
Fires i Festes de la Santa Creu de
Figueres, el Consell Comarcal ha
reunit alcaldes i alcaldesses de
l’Alt Empordà pel Dia de la Comarca. En el marc de l’Escola

Casal de la Gent Gran
Marxa Memorial J.
Crumols al Castell
® Aquest dilluns al matí, el Casal de
Gent Gran de Figueres ha organitzat
la 20a Marxa Memorial J. Crumols.
Els participants han sortit a les onze
del matí i han visitat el Castell de
Sant Ferran. A les dues i després de
fer-se les fotografies de grup, la gent
gran de Figueres ha dinat al
restaurant que hi ha a la mateixa
fortalesa.

d’Hostaleria de Vilamalla, el president de l’ens supramunicipal,
Pere Vila, es va adreçar a les gairebé 200 persones que es van
aplegar tot donant ànims davant
la difícil situació econòmica actual: “Ens marca de ben a prop,

però això no és cap excusa per donar un bon servei als ciutadans.
No podem hipotecar el futur de
la comarca per haver pres decisions poc meditades”.
Aquest era l’últim Dia de la Comarca de Pere Vila com a presi-

dent del Consell Comarcal, ja que
la primera setmana de juliol serà
substituït per Consol Cantenys,
del PSC. Vila va lloar Cantenys i
d’ella va dir que només pot parlar-ne amb devoció.
Els guardonats d’enguany amb
SANTI COLL

els Premis Empordà van ser la judoka Fàtima Ribot (premi Indiketa), el tècnic en jardineria Emili Gispert (premi Tramuntana), el
sommelier Roger Viusà (Sirena)
i la DOP Oli de l’Empordà (Pastor).
Per la seva banda, la consellera de Salut Marina Geli, que va
ser convidada a l’Escola d’Hostaleria de Vilamalla, va elogiar la
comarca de l’Alt Empordà i va encoratjar els alcaldes per revertir
la situació i convertir la crisi actual en oportunitats.

Breus
DE LLERS A FIGUERES

Desbrossen els marges
de la carretera N-II
Dues màquines han estat treballant aquests darrers dies als
marges de la N-II entre els Hostalets de Llers i Figueres per treure la vegetació que ha crescut
amb les pluges de primavera.

