
Els vuitens Premis Emprene-
dors 2016, una iniciativa conjun-
ta de l’Ajuntament de Figueres,
el Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà, el SETMANARI DE l’ALT EM-
PORDÀ, l’AJEG i el Fòrum Imagi-
na passaran a la història com els
de l’eclosió dels estudiants que
han concorregut a la convocatò-
ria de les categories d’instituts
d’enguany. Divendres passat, es
van lliurar els premis, en un Au-
ditori dels Caputxins de Figueres
ple a vessar.  La convocatòria
d’enguany ha doblat el nombre
de candidatures, un fet especial-
ment destacable en la categoria
d’instituts. Dos projectes de les
Escolàpies de Figueres
(Look&Mind i It’s time to) i un
de l’Institut Cap Norfeu de Roses
(Sasf Mega auriculars) van ser
els finalistes d’ESO. El primer
premi va correspondre al projec-
te It’s time to de Juli Ruano, Jor-
di Barrera i Martí Llach. El pre-
mi va ser lliurat pel regidor de
Promoció Econòmica de Figue-
res, Manel Toro.

En la categoria de Batxillerat i
cicles formatiu, va guanyar el
projecte Istrap, de l’Institut Cap
Norfeu de Roses, presentat per
Airald Molas, Sergi Lagresa, Da-
vid Coufal i Nil Díaz. Els projec-
tes finalistes van ser TTVR, de
l’Institut Illa de Rodes, també de
Roses, i Minijobs, del Cendras-
sos de Figueres. Rafael Aguilera,
del Fòrum Imagina, va lliurar el
premi.

En la categoria de millor línia
innovadora de negoci, va guany-
ar l’empresa Visual 13, de Vilaju-
ïga, representada per Vicenç
Asensio i Marta Puigsegur. Asen-
sio va recollir el guardó de mans
del president del Consell Comar-
cal de l’Alt Empordà, Ferran Ro-
quer. En la categoria Emprene-
dors, el segon premi va recaure
en el projecte Ecoturisme Em-
pordà, mentre que el primer va
ser per a Imagina Kids. Carles

Ayats, director editorial del SET-
MANARI DE L’ALT EMPORDÀ; Pere
Casellas, tinent d’alcalde de l’A-
juntament de Figueres, i Santi
Coll, director del periòdic, van ser
els encarregats de donar les dis-
tincions als guardonats.

Preocupació per l’atur
La dada més negativa de la gala
dels Premis Emprenedors la van
posar els representants de les ins-
titucions, que van posar de ma-
nifest la greu situació laboral que
encara hi ha a la comarca. El pre-

sident del Consell Comarcal, Fer-
ran Roquer, va posar sobre la tau-
la els quasi dos punts de més d’a-
tur que arrossega l’Alt Empordà
respecte a la mitjana catalana.
Roquer també va indicar que el
35% dels aturats que hi ha a la co-
marca només tenen estudis fins
a segon d’ESO, mentre que al
conjunt de Catalunya aquesta
dada només arriba al 15%. “Això
ens ho hem de fer mirar entre tots
i aplicar polítiques”, va manifes-
tar el president de l’ens comarcal
de l’Alt Empordà.
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El jurat dels premis, lliurats divendres passat a l’Auditori dels
Caputxins, constaten la bona salut de l’emprenedoria a l’Alt Empordà 

Les institucions expressen la seva preocupació per la taxa d’atur que
hi ha encara a la comarca, més alta que la mitjana catalana
�
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Els Premis Emprenedors
creen un planter entre els
estudiants de la comarca 

APOSTA PER L’EMPRENEDORIA Visual 13, Imagina Kids, Ecoturisme Empordà
i Gastrònoms es van endur els guardons amb la brillantor especial dels projectes
d’instituts  de la comarca, amb Cap Norfeu de Roses i Escolàpies de Figueres al
capdavant
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