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L’Associació de Joves Empre-
saris de Girona i la seva delegació
a la comarca (AJEG), l’Ajunta-
ment de Figueres, el Consell Co-
marcal i el Setmanari de l’Alt
EMPORDÀ s’han unit per crear
els Premis per a Emprenedors de
l’Alt Empordà. Aquests premis,
que es lliuraran el proper 29 de
maig al castell de Sant Ferran de
Figueres, tenen l’objectiu de di-
namitzar i promocionar la inicia-
tiva emprenedora de la comarca
i el reconeixement de l’aportació
que les noves iniciatives empre-
sarials fan com a eina de dina-
mització de l’activitat socioeco-
nòmica i de creació de llocs de tre-
ball. 

Els premis tenen una dotació
material –un diploma i una es-
cultura per al millor jove empre-
sari i un ordinador portàtil per  a
la millor idea de negoci– però

també econòmic –3.000 i 1.500
euros per als dos millors empre-
nedors. 

El termini de presentació de
candidatures –es poden presen-
tar als registres de l’Ajuntament
de Figueres o del Consell Comar-
cal– s’obrirà aquest dimarts 17 de
març i finalitzarà el 30 d’abril. El
jurat estarà format, entre d’altres

persones, per l’empresari Dídac
Lee. “Es tracta de posar un gra-
net de sorra perquè les empreses
prosperin i donin fruits”, va ma-
nifestar el regidor d’Hisenda de
l’Ajuntament de Figueres, Albert
Ollé, que divendres passat va ser
a la presentació dels Premis Em-
prenedors. 

Inicidir a escoles i instituts
Per al vicepresident del Consell
Comarcal, Joan Vilahú, “no solu-
cionarem res en el context de cri-
si en què ens trobem, però incen-
tivarem la gent. Hem de sortir
–va afegir Vilahú– d’aquest atzu-

cac en què ens trobem i amb
aquestes iniciatives és possible”.

Un altre dels objectius que per-
segueixen aquests primers pre-
mis és “crear pedagogia a les es-
coles i instituts de la comarca”, se-
gons el representant de l’AJEG,
Ricard Carbonell, el qual ha re-
cordat “l’empenta que se li ha do-
nat a la proposta des de la dele-
gació que presideix Rafa Aguile-
ra a l’Alt Empordà amb el suport
de les institucions”. 

Els promotors dels premis te-
nen interès que l’any vinent la do-
tació econòmica sigui més alta i
es puguin repetir.
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Premiaran amb
4.500 € els millors
emprenedors
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Els Premis Emprenedors han estat convocats 
per l’AJEG, el Consell Comarcal, l’Ajuntament 
de Figueres i el Setmanari de l’Alt EMPORDÀ
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Ricard Carbonell, Joan Vilahú i Albert Ollé, divendres passat, durant la presentació dels premis. SANTI COLL

Els promotors volen incentivar
les empreses i estudiants 
dels instituts en el context 
socioeconòmic actual

PREMIS EMPRENEDORS

Premi jove empresari
Premiarà a l’empresari empor-
danès menor de 42 anys que

hagi tingut una trajectòria empresa-
rial més destacada.El premi consistirà
en un diploma i una escultura com-
memorativa.
Premi emprenedor

Premiarà el projecte d’empre-
sa més viable, innovador i

amb major potencial de creixement.
El primer premi és de 3.000 euros i
el segon, de 1.500.

Premi a la millor idea de negoci
Premiarà les idees de negoci
més creatives dels estudiants

dels IES de la comarca. El premi serà
un ordinador portàtil.
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