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FIGUERES�ACTUALITAT

PREMI EMPRENEDORS 2010�ELS CANDIDATS AL PREMI JOVE EMPRESARI

La categoria de Jove Empresa-
ri de l’edició d’enguany del Pre-
mi Emprenedors de l’Alt Em-
pordà ha reunit un total de sis
professionals amb una recone-
guda trajectòria professional,
cadascun d’ells dins el seu sec-
tor. Sense cap mena de dubte es
tracta d’exemples d’èxit que de-
mostren que l’Alt Empordà és un
planter de joves empresaris. Els
candidats treballen en sectors
tan diferents com la viticultura,
la maquinària agrícola o el món
audiovisual.

Aquest premi vol reconèixer
la trajectòria d’un jove empresa-
ri i el premi consistirà en el lliu-
rament d’un diploma i d’una es-
cultura commemorativa i, al
mateix temps, es garanteix un
notable ressò mediàtic de la seva
tasca.

A l’hora de valorar tots els jo-
ves empresaris es tindrà en
compte que s’hagi presentat do-
cumentació que reforci la candi-
datura com, per exemple, mate-
rial publicitari, catàleg de pro-
ductes, dades econòmiques o
material on aparegui el logotip i
la imatge corporativa de l’em-
presa.

Èxit de participació
El Premi Emprenedors Alt Em-
pordà ha arribat enguany a la
seva segona edició amb un nota-
ble èxit de participació que s’ha
concretat amb un total de 25
candidats que han presentat el
seu projecte. La mostra va néi-
xer  l’any passat amb l’objectiu de
dinamitzar i promocionar la ini-
ciativa emprenedora a la comar-
ca. Els premis estan organitzats
per l’Associació de Joves Em-
presaris de Girona (AJEG), l’A-
juntament de Figueres, el Con-
sell Comarcal de l’Alt Empordà
i el SETMANARI EMPORDÀ.

El Premi Emprenedors inclou
quatre categories diferents: Em-
prenedor, Millor Idea de Nego-
ci, Línia Innovadora de Negoci i
Jove Empresari. En tots els ca-
sos hi poden participar les per-
sones amb domicili a l’Alt Em-
pordà i que vulguin impulsar o
consolidar projectes a la comar-
ca. En cap cas s’accepta la parti-
cipació de fundacions ni asso-
ciacions.

A l’hora de valorar els candi-
dats es tenen en compte diversos
aspectes com la creació de llocs
de treball, la qualitat de l’equip
directiu, el potencial de creixe-
ment 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 adminis-
tracions que formen part de l’or-
ganització i també s’hi inclouen
cinc empresaris o professionals
de reconeguda vàlua.
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Els joves empresaris irrompen amb força
Un total de sis candidats, de perfils ben diferents però tots ells d’èxit, opten al premi a la categoria de Jove Empresari�

Espelt Viticultors SL va crear el seu propi celler l’any 2000, va llençar la seva
pròpia marca l’any 2004 i a partir del 2005 va iniciar el seu procés
d’internacionalització. L’empresa destaca per la creativitat i per la qualitat dels
seus productes. El Celles Espelt juga un important paper de dinamització
territorial i té una destacada activitat en els camps cultural i social.
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Anna Espelt Un celler innovador i ambiciós

EMPORDÀ

Dàlia Serveis Horeca SL és una empresa creada l’any 1998 que té com a
objectiu oferir solucions per a restaurants i hotels basant-se en la qualitat i el
disseny. A l’hora de descriure la seva activitat professional cal dir que
comercialitza, entre d’altres articles, uniformes per a restaurants i productes
d’acollida per a hotels.
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Sergi Cisteró Solucions per a restaurants i hotels

ROGER LLEIXÀ

IN-OUT Seguretat SL és una empresa que treballa en el sector dels
sistemes de seguretat i que té com a premissa bàsica oferir als clients la
màxima qualitat dels seus productes. En el seu punt de venda combina la
venda de productes de seguretat amb la d’equips d’imatge i so d’alta
gamma.
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Jordi Fontecha Sistemes de seguretat de qualitat

R. LL.

Prada Nargesa SL és una empresa dedicada a la fabricació de maquinària
industrial: plegadores, cisalles, punxonadores, corbadores de perfil... Ha
evolucionat des d’una societat tradicional enfocada als agricultors cap a una
empresa innovadora que adapta els seus productes a les demandes dels
clients de petites dimensions. 
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David Prada Fabricació de maquinària industrial

R. LL.

Terramar Natura i Cultura SL és una empresa que es dedica a la gestió i
dinamització del patrimoni cultural, a l’organització d’activitats per a escoles i
per a famílies, exposicions, gestió de centres d’informació i de botigues...
Treballen entre d’altres llocs a Sant Pere de Rodes, al Parc Natural dels
Aiguamolls, a Vilabertran i a Empúries.
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Xavier Camps Gestió del patrimoni cultural
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Visual 13 és una innovadora productora audiovisual que treballa en els
sectors de la publicitat, la televisió, els serveis corporatius per a empreses i
institucions o el cinema d’alta definició. L’empresa destaca, entre d’altres
feines, pels documentals que va elaborar per a televisió sobre el restaurant El
Bulli.
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Vicenç Asensio A l’avantguarda de l’audiovisual
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