EMPORDÀ | DIMARTS, 4 DE MAIG DEL 2010

FIGUERESACTUALITAT

7

PREMI EMPRENEDORS 2010ELS CANDIDATS AL PREMI LÍNIA INNOVADORA DE NEGOCI

La segona
edició del Premi
Emprenedors
ja té candidats

ROGER LLEIXÀ

IN-OUT Seguretat
Venda de material
de darrera generació
® L’empresa, situada a la plaça de
l’Estació de Figueres, és una botiga
de materials de seguretat i d’equips
d’àudio, vídeo, home cinema o vídeo
porter. Compleix amb un dels
requisits demanats al Premi a la
Millor Línia de Negoci Innovadora, ja
que l’empresa s’ha obert durant els
darrers tres anys. A la fotografia hi
apareix el propietari, Jordi Fontecha.

® En total, entre les quatre categories
de la mostra, s’han presentat vint-i-cinc
projectes que provenen de sectors diferents

R. LL.

® Pere i Joan Puigbert són els
impulsors d’un original projecte
original que se centra en
l’apadrinament d’arbres fruiters a la
finca que l’empresa Fruites Núria té
al municipi de Ventalló. Els padrins
paguen una quota periòdica i poden
anar controlant el creixement de
l’arbre i recollir els fruits quan és
l’hora. La iniciativa ha tingut una
gran acollida.
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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 concrectat 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
íEmpresari, 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.

28

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. 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.

Fruites Núria
Apadrinament
d’arbres fruiters

Motodescoberta SCP
Una aposta pel sector
turístic motorista

R. LL.

® L’empresari i emprenedor Carles
Tubert ha posat en marxa aquesta
empresa que aglutina una àmplia
xarxa de serveis per als turistes que
viatgen en moto i s’apropen a l’Alt
Empordà, un segment que any rere
any porta més gent a la comarca. El
paquet inclou una àmplia guia de
punts per allotjar-se, establiments de
restauració i un calendari amb llocs i
dates on organitzen esdeveniments
orientats al sector motorista.
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IGEOTEST
Generació
d’energia eòlica
® Situada al carrer Borrassà s/n de
Figueres, Igeotest ha presentat un
projecte ambiciós per impulsar una
plataforma d’investigació marina per
a estudis geotènics orientats a la
generació d’energia eòlica. Estudis
recents afirmen que la Mediterrània
és una zona amb moltes possibilitats
per poder instal·lar parcs eòlics
marins. A la imatge apareix Marcelo
Devincenzi, CEO d’Igeotest
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