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Plaça de l’Ajuntament, 12 - 17600 Figueres

IInformació

JORNADES D’INNOVACIÓ PEL SECTOR COMERÇ I TURISME

Dia: 12 d’abril  de 18h a 21h.
Comunicació i Innovació: eixos de competitivitat, Sr. Christian Martinell – Director de
comunicació Saatchi & Saatchi Barcelona.

Som botiguers, som catalans i la pela és la pela. Sr.Ramón Cobos – Director General
de Trumedia

Lloc: Teatre Municipal el Jardí 17600 Figueres
Inscripció gratuita prèvia reserva de plaça a info@ciefigueres.com
Places limitades.

CENTRE D’INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Concepte Terminis d’ingrés
Taxa mercats municipals 14.03.2011 – 20.04.2011
Impost vehicles tracció mecànica 01.03.2011 – 05.05.2011
Taxa cementiris 01.03.2011 – 05.05.2011

Forma de pagament
1. Per poder efectuar el pagament cal la presentació de tríptic o avís de
pagament a qualsevol entitat financera col·laboradora de Figueres.
2. Si no es disposa de l’avís de pagament es pot obtenir un duplicat a les
oficines de l’entitat financera Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la
Caixa, accedint per cognoms i nom del contribuent, o bé pel DNI.
3. Es poden pagar els tributs a qualsevol oficina de Figueres de les entitats
financeres col·laboradores següents :

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona - Unim - Catalunya Caixa - Caja de Ahorros Mediterràneo Caja
Mar - Caixa Laietana - Caixa del Penedès - Caja Madrid - Banc Bilbao Vizcaya Argentaria- Banc Popular
Español - Banc Sabadell Atlàntico - Barclays Bank - Banc Santander Central Hispano Banco Español de
Crèdito - Banc Popular Hipotecario - Banco Pastor

4. També es pot pagar a les oficines de “la Caixa” de qualsevol municipi, a tots
els terminals de Servicaixa durant les 24 hores, i per internet :
http://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.htmladients. 

COBRAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS 2011

A partir del dilluns 18 d'abril els horaris de l'OMAC seran els següents:
· Dilluns, dimecres i divendres: de 8.30 a 14 h
· Dimarts i dijous:  de 9.00 a 17.30 h

NOUS HORARIS OMAC (Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà)

Divendres 15 d’abril
21.30 h: Reugenio amb l’espectacle Con todos mis respetos
23.30 h: Cabaret Còmic

Dissabte 16 d’abril:
20.30 h: Paul Wildbaum amb l’espectacle I Clown
22 h:      Futbol de Cine amb el Madrid - Barça
23.55 h: Cabaret Còmic

Diumenge 17 d’abril
18 h: Clown Action Productions presenta Aga-boom

Dijous 21 d’abril
21.30 h: Cia. Sala Apolo presenta Taboo Burlesque
23.30 h: Cabaret Còmic

Divendres 22 d’abril
21.30 h: Joseph Collard amb l’espectacle Zic-Zag
23.30h: Cabaret Còmic

Diumenge 23 d’abril
21.30 h: Cia. Alba Sarraute presenta Cabaret Ambulant
23.30 h: Gala final del Cabaret Còmic

FESTIVAL CÒMIC DE FIGUERES 2011 – TEATRE MUNICIPAL EL JARDÍ

Tens de 18 a 25 anys, et trobes a l'atur i no tens el Graduat d'ESO ?
Apunta't al programa SUMA'T d'orientació, formació i acompanyament a la inserció laboral de
joves (places de reserva).
Cal que t'inscriguis el més aviat possible al Servei d'Ocupació de Catalunya i demanis pel SUMA'T.
Més informació a: SMIO C/Nou, 53, tel. 972 67 42 61, smio@figueres.org
Programa subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu (Ordre
TRE/500/2010).

Tallers recerca de feina: 
1- Com buscar feina ? (3h)
2- Prepara un bon currículum (3h)
3- Prepara't per a l'entrevista (3h)
4- Coneix el teu perfil (4h)
Consulta d'ofertes laborals a http://www.figueres.cat/smio

SMIO
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ACTUALITAT�FIGUERES

Una edició més, dins la catego-
ria de Línia Innovadora de Ne-
goci, s’han presentat propostes ja
consolidades al territori i que en-
guany se centren en la domòtica,
la fabricació de cotxes artesanals
i la transformació del bacallà. Al-
bert Font, Teresa Cumbriu i Juli
Planas lideren aquests casos d’è-
xit.

A l’hora de valorar els candi-
dats es tenen en compte diversos
aspectes com, per exemple, que
hagin posat en marxa un servei o
producte inexistent al territori,
que hagin creat llocs de treball i,
sobretot, el caràcter innovador de
la proposta. També, com en la
resta de categories, es valora que
s’hagin dut a termes accions per
la normalització lingüística del
català, la prevenció de riscos la-
borals o el respecte al medi am-

bient.
El premi consistirà en el lliu-

rament d’un diploma i d’una es-
cultura commemorativa. L’em-
presari guanyador també gaudi-
rà d’un important grau de reper-
cussió mediàtica en els mitjans
de comunicació.

Suport públic i privat
La tercera edició del Premi Em-
prenedors ha aconseguit con-
centrar enguany setze candidats
entre les diverses categories que
formen part d’aquest prestigiós
guardó. Està previst que, durant

les properes setmanes, el jurat
del premi faci la darrera tria per
tal d’establir quins projectes ar-
riben a la final i opten als premis
que s’atorguen.

Aquests guardons que orga-
nitzen l’Associació de Joves Em-
presaris de Girona  (AJEG), l’A-
juntament de Figueres, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, la
Diputació de Girona, el Progra-
ma Inicia del Departament
d’Empresa i Ocupació - Fons So-
cial Europeu i l’EMPORDÀ ja s’ha
posat en marxa. 

El període per presentar les
candidatures va finalitzar el 15 de
març i el veredicte es donarà a co-
nèixer el 28 d’abril. Hi ha quatre
categories diferents: Premi jove
empresari, Premi emprenedor,
Premi a la millor idea de negoci i
Premi a la línia de negoci inno-
vadora. 

FIGUERES | DÍDAC MORENO

Els candidats presenten propostes que van des de la domòtica, a la
fabricació de cotxes artesanals i sostenibles o a la transformació del bacallà
�

Tres projectes líders 
i innovadors a la comarca

PREMI EMPRENEDORS 2011�ELS CANDIDATS AL PREMI LÍNIA DE NEGOCI INNOVADOR

Font va obrir el 2003 un
establiment dedicat a la instal·lació
de telecomunicacions. El 2005 va
obrir una nova línia de negoci
centrada en la domòtica. La
domòtica integra les instal·lacions
que tradicionalment han estat
separades (llum, calefacció i
automatització) en un mateix circuit 
per aconseguir un estalvi energètic. 

�

Albert Font
Una aposta 
per la domòtica

ROGER LLEIXÀ

Cobra Cars va inicar la seva
activitat com a constructor de
vehicles el 1993, d'una manera
totalment artesanal, i ràpidament es
va especialitzar en la recreació de
dos vehicles com el Lotus Seven i Ac
Cobra. Amb vista al futur vol apostar
per un nou projecte d’empresa més
sostenible i, en concret, vol
transformar el model Garbí en un
vehicle de zero emissions mitjançant
la instal·lació d’un motor elèctric. 

�

Juli Planas
Fabricació de cotxes
artesanals

EMPORDÀ

Cumbriu representa la tercera
generació d'empresaris arrelats a la
comarca i, durant els darrers anys,
ha obert noves vies a l’empresa, des
de la importació de bacallà 
d’Islàndia fins a l'exportació de pesca
salada a França, Itàlia o la República
Xeca. És l’únic establiment de les
comarques gironines que transforma
el bacallà salat a la manera
tradicional. 

�

Teresa Cumbriu
Pioners a la província
en tractar el bacallà

R. LL.

Per valorar els candidats es
tenen en compte diversos
aspectes però, sobretot, 
el seu càracter innovador


