
5
EMPORDÀ | DIMARTS, 1 DE JUNY DEL 2010

FIGUERES�ACTUALITAT

PREMI EMPRENEDORS 2010�ELS GUANYADORS

Jordi Margall i Sònia Faixó aposten
per una petita empresa industrial
centrada en el 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.

�

Emprenedor
El guardó se’l va endur
Gastrònoms SCP

R. LL.

Els guanyadors d’aquesta categoria han estat Íngrid Cerdà i Tatiana Lecaro, dues alumnes de l’IES Cendrassos, per un
projecte d’una residència geriàtrica a Garriguella i Pau Carrión, Maite Díez, Marina Gotanegra, Virgínia Franco, Narcís
Ricart i Miquel Soler, tots ells de l’IES Illa de Rodes, per un projectede pàgina web de venda de mobles.

�

Millor idea de negoci Residència geriàtrica i web de venda de mobles

Prada Nargesa SL és una empresa
dedicada a la fabricació de
maquinària industrial com
plegadores, cisalles o punxants.
Es tracta d’un negoci que, durant els
darrers anys, ha evolucionat des
d’una empresa tradicional enfocada
als agricultors cap a una empresa
que adapta els seus productes a les
demandes dels clients de petites
dimensions.

�

Jove empresari 
David Prada és el
guanyador d’enguany

R. LL.

El guardonat en la categoria a la
línia innovadora de negoci és
IGEOTEST, una empresa
especialitzada en el sector de les
energies renovables que proposa
impulsar una plataforma
d’investigació marina que se situaria
al litoral de l’Alt Empordà per tal de
dur a terme estudis geotècnics
orientats a la generació d’energia
eòlica off-shore.

�

Línia innovadora
IGEOTEST guanya en
aquesta categoria

R. LL.
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Centre d’Estudis 
EL RELLOTGE
Classes de reforç
i preparació per al curs vinent
MATINS I TARDES

INFANTIL · PRIMÀRIA · ESO · BATXILLERAT
Totes les matèries i crèdits de:

· CIÈNCIES: mates, FiQ, naturals, tecno
· LLETRES: català, castellà, llatí, grec, lite, filo, socials
· IDIOMES: francès, anglès

Informació i inscripcions de 5.30 a 8.30 
C. COL·LEGI, 24. FIGUERES - TEL. 972 50 18 25
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