
El teatre Kursaal de Manresa va
ser escenari, ahir al matí, del lliu-
rament de la quarta edició dels
premis Talent+Empresa i del con-
curs Idees Joves, dos guardons
convocats per la Cambra de Co-
merç, Althaia i la Generalitat, el
primer, i per l’Ajuntament de
Manresa, l’altre, que volen pro-
moure l’emprenedoria entre els
estudiants. L’acte es va celebrar en
la primera edició de la Setmana
de l’Emprenedoria a Manresa. 

En el cas de Talent+Empresa,
sis projectes desenvolupats per
estudiants de formació professio-
nal van ser reconeguts ahir amb
un premi que suposa l’acompa-
nyament expert per convertir-los
en negocis reals. La quarta edició
d’aquests guardons ha tingut un
destacat accent tecnològic, amb
propostes que fan ús de les TIC en
benefici de la salut, la qualitat de
vida de les persones amb discapa-
citat o l’aprenentatge.

Els treballs guardonats en
aquesta edició han estat, en
l’apartat de cicles formatius de
grau mitjà, «Drinks for all», de Me-
dina Olivares, Álvarez Almendros
i Caelles Rodríguez, de l’Escola Jo-
viat; «+Tempssemàfor», d’Isa
Sánchez, de l’Escola Montserrat;
i «ELAC», de Laura Pujol, Anna
Escobar, Esther Codina i Cristina
Martínez, de l’Escola Montserrat.
En l’apartat de cicles formatius de
grau superior, van ser premiats
«SED4», de Gemma Navarrete, de
l’INS Quercus; «Run to win»,
d’Àlex Ollé i Ferran Rovira, de
l’INS Lacetània; i «Familyhort»,
de Zhor Khazzame i Zineb El
Hghitni, de l’INS Guillem Catà. 

Els projectes guardonats van
ser dotats econòmicament per
CaixaBank i la Patronal Metal·lúr-
gica del Bages. A més, els de grau
superior estan premiats amb
2.500 euros en concepte de beca
d’estudis a la UManresa-FUB. A
banda d’això, els sis projectes te-
nen a la seva disposició 2.500 eu-
ros per a les despeses de la posada
en marxa del negoci, gentilesa
d’ICL Iberia i Grup Taelus.

L’Idees Joves, adreçat a joves de
batxillerat i cicles formatius, va
premiar «Innova Lignum», de
Joan Puigdellivol i Albert Romero,

de l’IES Guillem Catà (millor idea
empresarial); «Dentalmobil», de
Margarita Pérez, de la FUB (accès-
sit a millor idea empresarial); «VR
Creation System», d’Abel Rosado
i Núria Casas, de l’IES Pius Font i

Quer (millor pla de viabilitat);
«Foodfilm», de Maria Casas i Mar-
tí Roura , de l’IES Pius Font i Quer
(accèssit a millor pla de viabilitat);
«Run to win», d’Àlex Ollé i Ferran
Rovira, de l’IES Lacetània (premi

especial al projecte més innova-
dor); «Food 35», de Paula Gutiér-
rez i Paula Aymerich, de l’IES Pius
Font i Quer (premi especial al pro-
jecte més ben treballat); «Me’l
Cuides?», de Miquel Àngel López,

de la Joviat (premi especial al pro-
jecte amb més impacte positiu); i
«Midas», d’Oriol Martín, Cristian
Jover i Isaac Garcia, de l’IES Lace-
tània (premi especial al projecte
més cooperatiu).
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Manresa reconeix l’esperit emprenedor dels
alumnes de batxillerat i formació professional
El Kursaal acull el lliurament dels premis Talent+Empresa i Idees Joves, en la 1a Setmana de l’Emprenedoria de Manresa
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Els estudiants guardonats a l’Idees Joves celebren els respectius premis
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Els alumnes premiats al concurs Talent+Empresa per a estudiants de formació professional
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ECONOMIA

 La Generalitat potenciarà les
indústries del futur a Catalunya,
que agrupen aquelles que
promouen tècniques de
fabricació avançades, amb un
pressupost de 16,5 milions en
un termini de tres anys.

16,5
ELS MILIONS PER
PROMOURE LA

INDÚSTRIA DEL FUTUR

EL RESULTATLA COMPANYIALA XIFRA

Marcadors

 L'aerolínia de bitllets barats
easyJet va registrar unes
pèrdues netes de 61 milions
d'euros en el semestre fins al
31 de març, però va augmentar
en tres milions el nombre de
passatgers.

easyJet
PERD 61 MILIONS

D’EUROS EL DARRER
SEMESTRE

 Les vendes mundials de
l'empresa automobilística
txeca Skoda van créixer el
10,1% l'abril, en comparació
amb el mateix període de
l'exercici anterior, fins a
totalitzar 107.100 unitats

Skoda
AUGMENTA LES
SEVES VENDES

MUNDIALS EL 10,1%

L’EMPRENEDORIA TÉ PREMIL’Ajuntament de Manresa, per una banda, i la Cambra de Comerç, Althaia i la Generalitat de Catalunya, per
l’altra, van lliurar ahir sengles guardons destinats a promoure l’esperit emprenedor entre els joves de Manresa i l’entorn
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