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La Cambra de Sant Feliu de Guíxols distingeix dotze
empresaris
>

Nosaltres.Com

Els premiats són dels sectors de l'exportació, el comerç, el turisme, la indústria
i els serveis
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols va
premiar divendres dotze empresaris de la demarcació que durant el 2003 s'han
distingit en els sectors de l'exportació, el comerç, el turisme, la indústria i els
serveis.
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IMMA BOSCH S'Agaró

Els premis al comerç exterior van ser, en l'apartat de dinamisme
exportador, per a Huurre Ibérica SA, una empresa de Cassà de la Selva
dedicada a la fabricació industrial de panells aïllants d'acer i poliuretà per
a la construcció industrial, i en tradició exportadora, per a Narcís
Mercader, una empresa també de Cassà que opera en el sector de les
manufactures del suro. El premi d'indústria de l'apartat d'innovació va ser
per a Industrias Plásticas Cassà, Inplacsa, dedicada a la fabricació i
impressió d'embalatges flexibles, i en l'apartat de tradició, per a Jovanet
SL, de Vidreres i que fa 115 anys que es dedica a la preparació de suro.
Pel que fa al comerç, l'empresa Can Lloverons de Platja d'Aro va ser
reconeguda en l'apartat de dinamisme, ja que va ser el primer
establiment que es va obrir a la població; en l'apartat de tradició, es va
premiar Can Solés i Ca l'Arxer, que són de Sant Feliu i que compleixen 75
anys i 100 anys, respectivament, i Maria Rosa Salvadó, de Cassà, que fa
72 anys.
En el sector del turisme, l'hotel Barcarola de Sant Pol de Sant Feliu va
rebre el premi pel dinamisme per la inversió que va fer per ampliar
l'establiment, i l'Hotel Costa Brava-Restaurant Can Poldo, de Platja d'Aro,
per tradició, ja que està en actiu des del 1929.
Pel que fa als serveis, es va premiar Cereals i Fertilitzants Viñas de
Llagostera, dedicada a la producció i comercialització de pinsos i
fertilitzants, i la Funerària Juanals de Sant Feliu de Guíxols pel seu esperit
emprenedor.
Els premis els van presidir el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal; el president de la Cambra, Joan Puig; la
delegada del govern de la Generalitat, Pia Bosch, i la delegada de
Comerç, Turisme i Consum, Dolors Batallé.
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