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Dinou projectes
opten als Premis
Emprenedors 2019
L’entrega de guardons se celebrarà aquest

divendres al castell de Sant Ferran de Figueres
AIDA VILAR FIGUERES

Pocs dies abans de conèixer els
guanyadors de l’onzena edició
dels Premis Emprenedors Alt Empordà, els candidats ja es preparen
per si els toca pujar a l’escenari per
rebre un guardó. Aquests premis
varen néixer fa onze anys per promoure la iniciativa emprenedora
a la comarca, la difusió de la innovació i el reconeixement al valor
afegit que aporten les persones
que ho fan possible.
En total, aquest any s’han presentat dinou projectes, que han estat presentats en grup o individualment per una trentena de persones. Les quatre categories d’aquesta onzena edició són: Premi Emprenedor, Premi a la Millor Idea de
Negoci, Premi a la Innovació i el
Premi a la Innovació Turística.
Al Premi Emprenedor, que reconeix projectes que suposin la
creació d’una nova empresa, s’hi
han presentat deu projectes. En la
categoria de Millor Idea de Negoci,
proposada per estudiants dels instituts de la comarca, s’hi han presentat cinc propostes. Pel que fa a
les propostes d’Innovació, s’ha rebut un projecte. En Innovació Turística, una línia inaugurada enguany per distingir l’empresari capaç d’innovar en producte, servei

o processos en el sector turisme, hi
ha tres propostes.
Les persones premiades es reconeixeran en un acte públic que
se celebrarà aquest divendres 
de maig a partir de les dotze del
migdia al castell de Sant Ferran de
Figueres. En el mateix marc, el jurat integrat per les entitats organitzadores proposarà la candidatura
al Premi Jove Empresari, que reconeix iniciatives promogudes per
empordanesos menors de  anys.
Una amfitriona de luxe
La ponent convidada en aquesta
edició és la figuerenca Mariona
Serra, la cofundadora i CEO de
GoodGut. L’empresa va llençar al
mercat un kit mèdic que va rebre
el premi FIDEM  en la categoria d’innovació. Batejat amb el
nom de RAID-CRC, aquest senzill
test detecta a la femta una signatura bacteriana que és específica
del càncer colorectal. GoodGut és
una empresa biotecnològica que
es dedica a la recerca i el desenvolupament de sistemes no invasius
per al diagnòstic i tractament de
malalties digestives basats en la
microbiota intestinal com a factor
determinant.
Les candidatures al Premi Emprenedor i Línies Innovadores va-

Alguns candidats al premi van fer una preparació prèvia al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer.

ren participar en una jornada preparatòria per millorar la presentació en públic dels seus projectes,
dijous passat al Centre de Formació Integral Ferran Sunyer. Després de la formació, els candidats
van defensar el seu projecte a l’Escola d’Hostaleria de Figueres, divendres. La presentació, que es
feia davant d’un jurat, tenia una
durada de cinc minuts i podia anar
acompanyada d’un suport informàtic.
Els Premis Emprenedors Alt
Empordà estan organitzats pels
ajuntaments de Figueres i Roses,
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Associació d’Empresaris i
Emprenedors de Girona (AEEG),
el Fòrum Imagina i el SETMANARI DE
L’ALT EMPORDÀ. També tenen el suport de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Catalunya Emprèn, la UE Fons Social
Europeu i el Servei Educatiu de
l’Alt Empordà.

PREMIS EMPRENEDORS 2019
NOM

PROJECTE

POBLACIÓ

PREMI EMPRENADOR
Tanja Lutteropp

Personimals

Figueres

Daniel Strohecker

Meiro

Portbou

Aleix Arderiu

Aromes d’Empordà Food Truck

Figueres

Víctor Morales

Immo 34

Garriguella

Nancy Fernandez

Sala Polivalent la Banana

Elvira Montserrat

Àuria

Figueres
Sant Pere Pescador

Natàlia Bautista

La Colmena

Figueres

Campmol i Ricart

Dermavision Solutions

Roses

Mustapha Attalib Bachir

Laboratori Creatiu Cultural de Roses

Roses

Tardio, Mallol i Santana

Qecola

Roses

PREMI A LA MILLOR IDEA DE NEGOCI
Cobo, Balde i Garcia

Car-Elect

Figueres

Rodriguez i Lopez

Eco-Explore

Figueres

Torrent, Coll, Dominguez, Khamar i Romera

La cua del bar

Àfrica Santeliz

Letteralt

Ortiz i Zahra el Kouch

Ezquistop

Figueres
Castelló d’Empúries
Roses

PREMI A LES LÍNIES INNOVADORES
Marc Bosch

Ebikes Tramuntana

Xavier Abad

BIM Consultors

Maçanet de Cabrenys

Edgar Tarres

Mindfulkit

Roses

David Batlle

Batlle Arquitectura

Figueres

Roses

Font: Premis Emprenedors 2019

La XEC visibilitza les experiències
professionals de tres dones valentes

Després de vuit setmanes pujant,
la gasolina arriba al màxim anual

AIDA VILAR FIGUERES

El preu de la gasolina s’ha encarit per vuitena setmana consecutiva fins a arribar a una mitjana
d’, euros el litre, mentre que
el del gasoil ha encadenat quatre
setmanes de creixements fins a
l’, euros, de manera que tots
dos carburants marquen el preu
més alt des de principi d’any.
En l’última setmana, el preu de

La Xarxa d’Emprenedores
Competents (XEC) ha organitzat
un nou matí especial i inspirador.
La jornada es titula De professió:
valenta!, i es farà aquest divendres
 de maig al Rocòdrom Top
Climb de la plaça Europa (Recinte
Firal) de Figueres. Començarà a
dos quarts de nou amb un esmor-

zar, i a les nou hi haurà la xerrada.
En l’acte es comptarà amb la
participació de tres dones valentes que han decidit que el risc i el
servei als altres formin part de la
seva vida. La primera ponent serà
Laura Pou Batlle, Bombera de la
Generalitat de Catalunya. El segon torn de paraula serà per a
Maite Torres Ledesma, mare i

Agent dels Mossos d’Esquadra a
l’Àrea Policial de Figueres. La tercera dona, que tancarà la jornada,
serà la doctora Aurora Fontova
Almató, professora a la Universitat
de Girona i Infermera assistencial
del servei d’urgències de l’Hospital de Figueres i de la unitat medicalitzada del SEM amb base a
l’Hospital de Figueres.

REDACCIÓ FIGUERES

la gasolina s’ha incrementat un
,, mentre que el del gasoil ho
ha fet un ,. Amb aquestes dades, omplir un dipòsit mitjà de gasolina de  litres costa, aquesta
setmana, prop de  euros i fer-ho
amb gasoil al voltant de .
Des de començaments d’any, el
preu de la gasolina és un  superior, mentre que el del gasoil
s’ha incrementat un .

Figueres, Roses i Castelló segueixen
sent les poblacions amb més aturats
AIDA VILAR FIGUERES

La Llei de la Segona Oportunitat és una norma legal dissenyada per aquelles persones que estan
aclaparades pels seus deutes i, que per circumstàncies personals o de feina com empresaris, s'han
endeutat fins al punt que no poden pagar els seus deutes.
Aquesta Llei permet als particulars i autònoms sobre endeutats cancel·lar els seus deutes i començar
de nou. Aquests deutes poden ser bancàries, tributàries, i de proveïdors, és a dir, de tota mena.
Abans es rescataven als Bancs, ara amb aquesta Llei es rescata a les Persones.

La xifra d’aturats a l’Alt Empordà s’ha situat en . persones al
mes d’abril, segons un informe
publicat per l’Observatori de Treball de la Generalitat. Aquesta
dada suposa una disminució de
 persones respecte al nombre
de desocupats del mes de març.
Per municipis, aquells on hi ha
registrats més treballadors a l’atur

són: Figueres, amb . persones
sense feina; Roses, amb ; Castelló d’Empúries, amb ; l’Escala, amb ; Vilafant, amb ; i la
Jonquera, amb  persones. Tot
i ser els municipis amb més aturats, tots ells han aconseguit reduir la xifra de persones sense feina respecte al mes anterior.
A l’altra banda, s’hi situen els
municipis de l’Alt Empordà amb

menys aturats, que són: Siurana i
Vilamaniscle, amb dos aturats;
Palau de Santa Eulàlia i Vilaür,
amb quatre; Boadella i les Escaules, Mollet de Peralada, Riumors i
Vilanant, amb cinc aturats.
Pel que fa a les comarques gironines, l’abril es va tancar amb
. aturats, una xifra que representa un descens de . treballadors.

