
L’organització de la vuitena
edició dels Premis Emprenedors
de l’Alt Empordà donarà a co-
nèixer els seus guanyadors,
aquest divendres dia 15 d’abril,
en un acte que se celebrarà al
Convent dels Caputxins. Els pre-
mis estan impulsats per l’Ajun-
tament de Figueres, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, l’A-
JEG (Associació de Joves Em-
presaris de Girona),  Fòrum Ima-
gina i el SETMANARI DE L’ALT EM-
PORDÀ, amb la col·laboració de
Catalunya Emprèn i la Diputació
de Girona, amb l’objectiu de pro-
mocionar la iniciativa emprene-
dora a la comarca, la difusió de la
innovació i el reconeixement al
valor afegit que aporten les can-
didatures.

A través d’aquests guardons,
es pretén posar en relleu inicia-
tives empresarials  que acaben
sent eines de dinamització de
l’activitat so cioeconòmica de la
comarca i de creació de llocs de
treball.

Les novetats
En aquesta vuitena edició dels
Premis Emprenedors, destaca,
que gairebé s’ha doblat el nom-

bre de candidatures presenta-
des, passant de cinc a nou, men-
tre que també hi ha el notable in-
crement de participació dels ins-
tituts de la comarca, que han
mostrat la seva aposta per l’em-
prenedoria, amb la contribució
del Servei Educatiu de l’Alt Em-
pordà. Els organitzadors del cer-
tamen expressen la seva espe-
rança amb aquesta dada, que s’a-
fegeix a la qualitat dels projectes
presentats pels estudiants de se-
cundària.

Quatre categories
Els guardons que es concedeixen
enguany es distribueixen en qua-
tre categories: El Premi Jove
Empresari, que distingeix l’em-
presari empordanès menor de
42 anys que hagi tingut una tra-

jectòria empresarial més desta-
cada; el Premi Emprenedor, per
al projecte d’empresa més viable,
innovador i amb un potencial
més gran de creixement –amb
nou candidatures finalistes que
apareixen en aquesta mateixa
doble pàgina–; el Premi a la Mi-
llor Idea de Negoci: per a les
idees més creatives que disse -
nyen estudiants dels instituts de
la comarca (ESO, Cicles Forma-
tius i Batxillerat) i els joves me-
nors de 20 anys, i, finalment, el
premi a la Innovació, com a re-
coneixement a aquella empresa
que hagi estat capaç d’innovar en
producte, servei o processos.

Com a espai de trobada per
lliurar els premis, s’ha tornat a
escollir l’auditori del Convent
dels Caputxins de Figueres, es-
trenat l’any passat. Divendres
que ve, a partir de les 12 del mig-
dia, es farà públic el veredicte del
jurat, el qual està format per re-
presentants de l’AJEG, de l’A-
juntament de Figueres, del Con-
sell Comarcal de l’Alt Empordà,
del Fòrum Imagina i del SETMA-
NARI DE L’ALT EMPORDÀ, i, a més,
hi participen quatre empresaris
i professionals de prestigi reco-
negut. 
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Els instituts augmenten la participació en aquesta convocatòria, 
que es lliuren aquest divendres a l’auditori dels Caputxins de Figueres
�

Els Premis Emprenedors
doblen candidatures 

MILLOR IDEA DE NEGOCI ESO
Aquesta categoria premia les idees
més creatives d’ESO. Les Escolàpies 
i Alexandre Deulofeu, de Figueres,
han presentat dues candidatures,
mentre que l’Illa de Rodes i 
Cap Norfeu, de Roses, i l’Olivar Gran,
de Figueres, en tenen una cadascun.
Els tres primers de la llista són els
projectes finalistes:

ESCOLÀPIES
Look & Mind. 
Autors. Sara Ferreira, Kadidiatou

Balde i Júlia Roig.
It’s time to.
Autors. Juli Ruano, Jordi Barrera

i Martí Llach.

CAP NORFEU
Sasf-Els mega auriculars.
Autors. Salma Ben Amar, Adrià

Soler i Ferdaws Bendriss.

ALEXANDRE DEULOFEU
Seating App.
Autors. Marc Cardona, Lluís

Juanola, Arnau Llorente i Martí Mino-
bis.

Body’s Song.
Autors. 

Carme Frigola i Meritxell Avilés.
OLIVAR GRAN

Super ros. 
Autors. Lucia Luque, Bogdanka

Boneva i Maria Dolores Muñoz.

ILLA DE RODES
Pumm. 
Autors. María José Ortega, Alba

Lloret, Thais Pérez i Catalina Maria
Tuta.

MILLOR IDEA DE NEGOCI
BATXILLERAT I CICLES
La categoria a la millor idea de nego-
ci premia les idees més creatives
d’estudiants de Batxillerat i Cicles
Formatius. Els institut Cendrassos, de
Figueres, i Cap Norfeu, de Roses, han
presentat tres candidatures; el Pedró,
de l’Escala, i l’Alexandre Deulofeu,
de Figueres, en tenen dues cadas-
cun, mentre que l’Illa de Rodes, de
Roses, en té una. Els tres primers de
la llista són els projectes finalistes:

ILLA DE RODES
TTVR. 
Autors. Mar Abad i Kathia Cer-

vantes.

CAP NORFEU
Istrap, «charge your life». 
Autors. Airald Molas, Sergi La-

gresa, Dani Coufal i Nil Diaz.

CENDRASSOS
Minijobs. Estudiants. Maria
Cristina Latino, Queralt Pratcoro-

na, Mohamed Lalou i Eric Marco.

EL PEDRÓ
Espai jove. Medinyà. Autors.
Jana Coll i Elsa Dasilva.
Montgó experience. Autors.
Manuel Navarro, Nil Turró i Laia

Plaja.

CAP NORFEU
Barret vigilant. Autors. Ibtis-
sam Harmach, Soukaina Ala,

Soumaya Afia i Amina Agharbi.
Sleepy. Autors. Oaula Llanet,
Marta Martínez i Alejandro Sán-

chez.

CENDRASSOS
Style. Autors. Aina Bover i Alba
Morollón.
Earthcam. Autors. Maria Mesa,
Adrià Vallmajó, Jordi Ayala i Isam

Nakmouch.

ALEXANDRE DEULOFEU
Net pluja. 
Autors. Georgina Pou i Irene

Muñoz.
Assecador. Autors. Maria Masó
i Lluïsa Mitjà.
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CANDIDATURES PRESENTADES EN LA CATEGORIA INSTITUTS

PREMI EMPRENEDORS ALT EMPORDA 2016�ELS CANDIDATS
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Els Premis Emprenedors
pretenen posar de relleu
iniciatives empresarials 
per dinamitzar la comarca

Els guardons que 
es concedeixen per vuitè any
consecutiu es distribueixen 
en quatre categories

Dos grups de participants dels instituts de la comarca. ERNEST ALDA
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El dia 4 d’abril de 2016 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres  va aprovar inicialment el projecte

d’obra municipal ordinària denominat “Projecte de cobriment de pista a l’escola Joaquim Cusí”.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la

publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest

finalitzarà el dia hàbil següent. 

L’expedient queda exposat per a la seva consulta al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament, situat a l’Av.

Salvador Dalí, 107, 2n pis, per tal que s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients. 

Figueres, 6 d’abril de 2016

L'alcaldessa presidenta,

Marta Felip Torres 

Anunci d'informació pública d’obra menor a l’avinguda Vilallonga, número 5
El senyor José Munt Bosch, en representació de l’entitat Banc de Sabadell, SA, ha sol·licitat llicència municipal

d'obra menor per adequació i pintat del vestíbul i l’escala comunitaris i canvis muntants elèctrics fins a la segona

planta a l’immoble situat a l’avinguda Vilallonga, número 5 de Figueres; de conformitat amb allò que disposa

l’article 18 de les Normes urbanístiques del Pla especial del Centre Històric/Catàleg d’edificis, l'expedient de

concessió d’aquesta llicència resta exposat a informació pública a l’Àrea de Gestió 3.3 (edifici de serveis

municipals, avinguda Salvador Dalí, número 107, segona planta) durant un termini de 10 dies hàbils, comptats

a partir del dia següent hàbil al de l’última publicació d’aquest anunci a la premsa local de Figueres, a l’efecte

de presentar al·legacions durant el termini indicat

Figueres, 8 d’abril de 2016

L'alcaldessa presidenta,

Marta Felip Torres 

AG1.4 JSV/ahb

Exp. 11/2016

L’Ajuntament de Figueres ha aprovat les bases que han de regir per a la designació d’un lloc de treball de

director/a d’urbanisme, en règim de personal directiu.

Les persones  interessades a presentar-se a les proves trobaran les bases de selecció del concurs oposició a la

pàgina web de l’Ajuntament (www.figueresciutat.com), a l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania  (planta

baixa de l’edifici municipal de serveis, av. Salvador Dalí, 107 ) i a l’Oficina d’Informació de la Casa Consistorial

(plaça de l’Ajuntament, 12) de Figueres.

El termini de presentació d’instàncies començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat, i per un termini de 20 dies naturals.

Figueres, 7 d’abril  de 2016

L’alcaldessa presidenta

Marta Felip Torres

anuncis


