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ACTUALITAT
EMPORNATURA S’EMPORTA EL PREMI
EMPRENEDORS PER UN PROJECTE SOBRE UNA
PLANTA DE PRODUCCCIÓ DE BIOCOMBUSTIBLE


ALUMNES DE L’OLIVAR GRAN GUANYEN EL
PREMI MILLOR IDEA DE NEGOCI I, NATÀLIA
RICH, DE MAS MARCÈ, EL DE JOVE EMPRESARI


Els emprenedors ap
FIGUERES | DÍDAC MORENO

Projectes il·lusionants, empreses consolidades i iniciatives innovadores. Un any més, durant
l’entrega dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà, es va poder copsar que a la comarca continuen apareixent, any rere any,
empresaris amb talent i moltes
ganes de treballar. L’acte es va
dur a terme com en els darrers
anys a l’Escola d’Hostaleria de
l’Alt Empordà el divendres 24 de
maig.
Un dels grans triomfadors de
la jornada va ser l’equip format
per Antoni Armengol, Montse
Clarós, Jordi Bonal i Susanna
Martín que, amb el seu projecte
Empornatura, es van imposar en
la categoria Emprenedors.
Aquest projecte es basa en la
construcció d’una petita planta
productora de briquetes com a
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Guanyador categoria Emprenedors
També es va emportar 1.500 euros
en publicitat a l’EMPORDÀ i l’assessorament de TAX. Les estudiants guanyadores de la categoria Idea de Negoci van guanyar una tauleta.

combustible que, en aquest cas,
se situaria a Peralada. Un dels
seus impulsors, Antoni Armengol, afirma que “estem en un
zona on hi ha molta biomassa i
cal que hi hagi més empreses i
administracions que apostin per
la neteja dels boscos”.
El producte es dirigeix tant a
públic domèstic com a la petita

indústria. Els guanyadors s’emporten 3.000 euros en metàl·lic,
1.500 euros en publicitat al SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ i l’assessorament empresarial de
TAX.
En segona posició d’aquesta
categoria ha quedat La Diseñería, un projecte impulsat per Núria Aguilar que es basa en una
botiga que combina la venda tradicional amb la que es realitzar
a través d’Internet.
D’altra banda, pel que fa a la
categoria Millor Idea de Negoci,
el guanyador ha estat el projecte Candy Cafè Figueres. Aquesta iniciativa, liderada per un
grup d’estudiants de 4t d’ESO
de l’INS Olivar Gran, consisteix
en la creació d’una cafeteria especialitzada en dolços (customized sweets), especialment cupcakes. Els productes seran tant per

L’experiència dels casos d’èxit
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Una de les novetats de la cerimònia dels guardons dels Premis
Emprenedors 2013 va ser la taula rodona que van dur a terme
tres dels quatre guanyadors al
Premi Jove empresari que s’han
atorgat fins ara.
David Prada, Xavi Pasqual i
Celia Vela van repassar, durant
vint minuts, la seva trajectòria, i
van analitzar les que creuen que
són les claus de l’èxit per engegar
un nou projecte empresarial.

Els tres protagonistes van coincidir en el fet que, ara més que
mai, cal creure en les idees pròpies i, sobretot, intentar que siguin diferents, innovadores i allunyades del que ofereix la competència.
En aquesta línia, David Prada,
de l’empresa Prada Nargesa, va
explicar que un dels efectes positius de la crisi que s’ha trobat és
que “en aquests moments, hi ha
menys competència. Tot i això
continua sent clau ser diferent”.

Els protagonistes amb el periodista Carles Pujol. ROG

