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ACTUALITATECONOMIA

La desena edició dels Premis Emprenedors
Alt Empordà rep vint-i-dues candidatures
Destaquen els projectes relacionats amb medi ambient i sostenibilitat, productes de territori i propostes creatives i artístiques
AIDA VILAR FIGUERES

L’Alt Empordà és terra d’emprenedors. Per reconèixer els mèrits
d’aquesta gent amb iniciativa, van
néixer ara fa deu anys els Premis
Emprenedors Alt Empordà.
“Aquests premis ajuden els emprenedors a pensar i estructurar
el seu projecte. És un estímul que
els obliga a plantejar una idea que
sigui atractiva i que tingui tots els
matisos”, apunta David Carvajal,
de l’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Figueres, una
de les entitats organitzadores juntament amb el Consell Comarcal,
l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), el
SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ i el Fòrum Imagina.
Aquesta desena edició ha rebut
vint-i-dues candidatures a les tres
categories dels Premis: el Premi
Emprenedor, el Premi a la Millor
Idea de Negoci i el Premi a la Innovació. El jurat també atorga
anualment el premi Jove Empresari a un professional que destaqui per la seva trajectòria. De totes
les propostes presentades, que
són multidisciplinàries, destaquen les relacionades amb tres
àmbits temàtics: el medi ambient
i sostenibilitat; els productes del
territori, i la creació artística.
La categoria del Premi Emprenedor/a premia aquells projectes
que suposin la creació d’una nova
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Es coneixeran els guanyadors
d’aquesta desena edició
L’Auditori dels Caputxins acull,
aquest divendres, l’acte de lliurament
de la desena edició dels Premis Emprenedors Alt Empordà que han rebut vint-i-dues candidatures.

empresa. Aquesta categoria és
l’única que serà premiada amb
una dotació econòmica. Els candidats s’estan jugant un primer
premi de . euros i . euros
en publicitat al SETMANARI DE L’ALT
EMPORDÀ , i un segon premi de
. euros.
La categoria de Línia de Negoci
innovadora premia els empresaris que hagin iniciat una línia de
negoci d’aquestes característiques en els darrers tres anys.
Projecte d’èxit entre estudiants
La categoria de Premi a la Millor
Idea de Negoci està reservada a
alumnat de la comarca. En concret, hi ha dues subcategories: la
centrada en estudiants d’ESO, i la
que és per Batxillerat i Cicles Formatius. Val a dir que aquesta ca-

tegoria ha anat creixent en les últimes edicions, augmentant el
nombre de candidatures. “La idea
és que els nois i les noies joves
aportin idees de negoci fresques i
diferents”, apunta Carvajal.
L’última categoria d’aquests
premis és la que guardona el Jove
Empresari/a tenint en compte les
iniciatives que han promogut
persones empordaneses menors
de  anys. En aquesta categoria,
no hi ha inscripcions i és el jurat
qui decideix quina persona ha de
guanyar el mèrit en cada edició.
Al llarg dels deu anys dels premis, s’ha constatat l’augment de
persones interessades a posar en
marxa nous projectes. L’organització dels Premis Emprenedors
explica que la categoria que ha
agafat més força amb els anys és
la d’innovació.
Desè aniversari
Els Premis Emprenedors Alt Empordà van celebrar, el  de març
passat, el seu desè aniversari amb
un acte a l’Auditori de Caputxins
de Figueres. Hi van assistir guanyadors i finalistes d’aquests deu
anys, i tots van coincidir que el seu
pas per aquests guardons anuals
els havia servit per rebre reconeixement i poder assolir més trajectòria. “En actes d’aquesta mena,
t’adones que, des del començament, aquests premis han acon-

Llançà inaugura un tanatori
d’Àltima de 238 metres quadrats
EMPORDÀ

L’equipament està ubicat
a la carretera de Portbou,
al costat del Cementiri
Municipal dels Ximblars

NOM

EMPRESA

POBLACIÓ

CATEGORIA DE MILLOR EMPRENADOR
Mariona Alabau Peyra

Elixsea Beverages Sl

Roser Martínez Cabrera

Roser Martínez Joieria Creativa

Ribes de Freser
Vilacolum

Ramon Sala Saguer

La Fulla Voladora

Figueres

Adrià Giner Puigdomènech

Ekko Wc

Roses

Regina Plaza Molinos

Arc De Sant Martí

Fortià

Tanja Lutteropp

Personimals

Figueres

Maria del Mar Bru, Sau Martinez

Remolc Bici

Ariadna Itzel de León Alvarez

Estudio Diseño Estrategico Emp

Figueres

Bernat Ruiz Cros

Game Center

Avinyonet P.

CATEGORIA DE LÍNIA DE NEGOCI INNOVADORA
Sergio Prieto Ortega

Top Climb S.C

Jordi Llach Colom

117 Social Marketing, Sl

Figueres

Carmen Diaz

Can Tuies, Sl

Figueres

Hostel Figueres Sc

Figueres

Armando López Sánchez

Figueres

CATEGORIA DE MILLOR IDEA DE NEGOCI
J. Camara, S. Ribas, N. López, J. Viñales

Vaixell Recollida Brossa

Roses

A. Somoza, G. Mellina, Y. Chargui

Roba original

Roses

Hasel Izaguirre Zuniga

Fastmaki

Figueres

L. Marés, S. Fontes, M. Bassons

Mitjolight

Roses

Marta Pérez, Paula Miranda

Eyepro

Roses

Maria Blanca Alonso Jimenez

Mengi Bé

Figueres

A. Gallego Àlvarez, P. Arenas, L. Téllez

Hotel Surrealism

Figueres

Maria Campayo Garcia

Komfy

Vilamacolum

Eva Llopart Romero (Institut Cendrassos)

Super-Maps

Figueres

Font: Organització Premis Emprenedors 2018

seguit reunir propostes molt interessants”, diu Carvajal. Ara bé, en
èpoques de crisi forta es va detectar que va baixar el ritme de propostes. Fa tres anys, però, el ritme
s’ha tornat a accelerar i ja es tornen a sumar més projectes a la iniciativa.

Aquest dilluns,  maig, el jurat,
format per les entitats organitzadores i empresaris externs, es va
reunir per escoltar la defensa pública dels projectes per part dels
emprenedors. Els guanyadors finals es faran públics divendres dia
 de maig als Caputxins.

Breus
SE’LS OBLIGA A TREBALLAR MÉS

El sector gironí concentra 1.600 falsos
autònoms que cobren fins a un 50% menys
REDACCIÓ FIGUERES

El sindicat UGT ha denunciat que les empreses càrnies gironines
concentren fins a . falsos autònoms. De mitjana, són un de cada
quatre treballadors del sector. Es tracta d’empleats als quals, generalment, per aconseguir feina, se’ls obliga a donar-se d’alta a una cooperativa que, a l’hora de la veritat, no compleix la llei. La UGT critica que
aquests treballadors arriben a cobrar fins a la meitat del salari que percep un treballador contractat per l’empresa i que, per contra, se’ls obliga
a treballar més hores. El sindicat ha engegat una ofensiva per fer aflorar
aquests fraus.

REDACCIÓ LLANÇÀ

L’empresaÀltima Serveis Funeraris ja ha finalitzat les obres del
seu nou tanatori de Llançà, situat
a la carretera de Portbou número
, al costat del Cementiri Municipal dels Ximblars. Les instal·lacions, de  metres quadrats,
disposen d’una sala de vetlla, un
oratori multiconfessional amb capacitat per a  persones i un
aparcament interior per a onze
vehicles. La partida destinada a
aquest equipament funerari ha
estat de . euros, i al llarg
d’aquesta setmana ja entrarà en
funcionament.
La jornada de portes obertes
del dissabte  de maig va servir per
donar a conèixer les dependències i les prestacions del tanatori a
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L’ATUR SUMA 7.748 INSCRITS

La jornada de portes obertes es va fer el dissabte 5 de maig.

tots els llançanencs i llançanenques. A l’acte, hi va assistir Pere
Vila, alcalde de Llançà i president
de la Diputació de Girona; Jordi
Viñas, director general d’Obres i
Expansió d’Àltima, i altres integrants del consistori i directius de
l’empresa funerària. A les portes
obertes, també hi va assistir Paco

Muñoz, gerent de la companyia a
l’Alt Empordà, que apuntava que
“aquest servei serà molt positiu
per a la gent de Llançà. Ja no hauran de fer els tràmits a Figueres,
sinó que podran estar al costat de
casa, i aquest és un dels objectius
d’Àltima: apropar els serveis funeraris a totes les zones de població”.

L’Alt Empordà registra un descens de
550 persones a l’atur durant el mes d’abril
REDACCIÓ FIGUERES

El nombre de persones registrades a l’abril al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) a l’Alt Empordà s’ha situat en . persones. Aquesta
xifra suposa  persones menys, i una variació del , respecte al
mes de març. Als municipis on hi ha més aturats registrats són Figueres,
amb . inscrits; Roses, amb ., i Castelló d’Empúries, amb .
A l’altra banda se situen els municipis on s’ha registrat menys aturats,
que són Palau de Santa Eulàlia i Masarac, amb  aturats; Rabós, Siurana
i Vilamaniscle, amb , i Vilaür, amb només  aturat.

