
11
EMPORDÀ | DIMARTS, 25 DE MAIG DEL 2010

FIGUERES�ACTUALITAT

PREMI EMPRENEDORS 2010�ELS CANDIDATS AL PREMI EMPRENEDOR

Màrius Fàbrega ha basat la seva
candidatura en un projecte que
consisteix en un portal web 
que serà un punt de trobada entre
ofertants i demandants de transport,
a través d’un sistema de subhasta a
la baixa. BIDQUO SL és un projecte
innovador aquí però que ja funciona
amb èxit en altres països, sobretot,
d’Europa.

�

BIDQUO SL
Venda de material
de darrera generació

EMPORDÀ

L’emprenedor Carlos Seijó s’ha
basat en un bon coneixement del
mercat, per tal de posar en marxa
una empresa dedicada a la venda
online de productes de càmping,
caravanes i piscines. A l’hora de
dissenyar el projecte, Seijó ha
pensat, especialment, en el mercat 
de tot l’Estat espanyol. La utilització
d’Internet és l’eina clau per poder
engegar un projecte d’aquest 
tipus.

�

Muchocamping.com
Venda de productes
«online» de càmping

EMPORDÀ

L’emprenedora Laura Algueró
ofereix el seus serveis com a
personal shopper, adreçats tant a
particulars com a empresaris. 
Sota un concepte  
d’slow-shopping, poc estès a la
comarca, l’empresa oferirà
informació i acompanyament als
seus clients en temes com compres,
rebaixes, restaurants, espectacles 
o indumentària.

�

Laura Personal Shopper 
Aconsellar i
acompanyar a comprar

EMPORDÀ

Montse Carmona ha preparat un
projecte amb l’objectiu de posar en
marxa una nova acadèmia
d’idiomes, en principi d’anglès i
francès. La metodologia pedagògica
sòlida i innovadora i la incorporació
del teatre com a instrument per a
l’aprenentatge d’idiomes són les
dues característiques principals de la
candidatura presentada per aquesta
emprenedora.

�

Idiomes Smile
Aprendre idiomes
utilitzant el teatre

S. C.

Per reserves:
C/ Magre, 7 · 17600 FFIGUERES · Tel. 972 50 20 36

www.catamor.com
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Q u è  e t  
s e m b l a ?

Sopar i acabar amb un MOJITO
per només 18€ i gaudir després 

d’un ambient-jazz fins a les 02.00 h

MENÚ JAZZ
Amanida del Cèsar

Brandada de bacallà
Sopa de peix

Musclos de Bouchot al vapor
Assortiment d'embotits catalans

Filet de bou amb salsa de 3 pebres
Emperador amb salsa bearnesa

Confit d’ànec
Vieires al forn amb porros i pastanagues

Mojito especial  o Postres del dia
Copa vi i cafè
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INAUGURACIÓ
PERRUQUERIA

Dia 29 de maig a les 19 hores
C/ Frederic Mistral, 9

OBERTURA DIA 1 DE JUNY
Promoció d’obertura primer mes:

per rentar, assecar i tenyir “EL TALLAT ÉS GRATIS”

DES DE 1939

AIRE CONDICIONAT

Servei tècnic propi • Instal·lació • Reparació • Manteniment
FINANÇAMENT A MIDA

Tel. 972 505 895 · Fax 972 547 192 · info@instalburgas.com
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GAUDEIX L’ESTIU!

Minicampaments

Campaments

Camps de treball als aiguamolls

Ruta per Menorca

Camp de treball a l’Albera

Diferents edats i dates de juny a setembre.

CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS col·labora29
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tel. 635 413 255
www.cexcursionistaempordanes.org/activitatsdestiu


