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Participants i jurat durant
l’entrega dels premis a
l’Escola d’Hostaleria.

PREMI EMPRENEDORS ALT EMPORDA 2013ELS GUANYADORS

ROGER LLEIXÀ

Empornatura S’imposa a la categria Emprenedor
® Idea impulsada per Antoni Armengol, Montse Clarós, Jordi Bonal i
Susanna Martín. Es tracta d’un projecte basat en la construcció d’una petita
planta productora de briquetes com a combustible, a Peralada.

posten per innovar

GER LLEIXÀ

Candy Cafè Vencedor a la Millor Idea de Negoci

llet i, a partir d’aquí, impulsar l’elaboració del recuit de l’Empordà, producte tradicional de la
zona.
Els organitzadors dels premis
són el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, l’Ajuntament de Figueres, l’Associació de Joves
Empresaris de Girona, el SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ i el
Fòrum Imagina.
Durant els parlaments, l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va felicitar els participants:
“emprendre, en el context actual, és molt difícil. A l’Empordà hi
ha energia, hi ha talent. Cal més
suport de les administracions”,
va dir.
El vicepresident del Consell,
Quim Felip, considera els Premis “consolidats i referent més
enllà de la comarca”. Rafael
Aguilera, del Fòrum Imagina, va

avisar que “el premi és el camí.
Després, potser arribarà l’èxit”.

XAVIER PASQUAL

CELIA VELA

DAVID PRADA

PROMOARTS MUSIC

CELIA VELA

PRADA NARGESA

Quan tens una idea, l’has
« de
tirar endavant sigui com
sigui. En el meu cas tinc la sort que,
a més a més, la música és la meva
passió»

A banda de tenir clar
« que
has d’innovar, també
resulta clau comptar amb un
producte potent que es pugui
comercialitzar»

Has d’intentar de fer el que
els altres no fan. La clau
és diferenciar-se i fabricar o oferir
serveis que no hi ha més gent
que ho faci»

Has de tenir clar que hi
hauràs de dedicar moltes
hores i fer molts sacrificis,
sobretot, en el context en el qual
ens trobem a hores d’ara»

No has d’oblidar el mercat
extern ja que, com ens ha
passat a nosaltres, a vegades
aconsegueixes més resultats
que a casa»

En el nostre sector,
la competència ha disminuït
molt i, aquesta situació, a la nostra
empresa ens ofereix
i genera noves oportunitats»

Enguany la categoria Línia
Innovadora de Negoci ha
quedat, per primera vegada,
sense guanyador
consumir a l’establiment com
per emportar, (to take away).
Les creadores del projecte són
les estudiants de l’institut figuerenc Eva Buixeda, Estefania Chirinos, Natàlia Gómez, Raquel
Garcia, Anna Macau, Martina
Pujolràs.
Jove Empresari
El guanyador de la categoria
Jove Empresari ha anat a parar
a Nàtalia Rich de Mas Marcè.
Aquesta empresa, situada a Siurana d’Empordà, ha apostat per
la recuperació de l’ovella de raça
ripollesa com a productora de

DECLARACIONS

ANTONI ARMENGOL

® Impulsat per alumnes de l’Olivar Gran. Es tracta d’una cafeteria
especialitzada en dolços (customized sweets), especialment cupcakes. Els
productes seran tant per consumir a l’establiment com per emportar.

EMPORNATURA

Estem en una zona on hi ha
molta biomassa. Falten més
empreses que netegin el bosc»

«

INS OLIVAR GRAN
CANDY CAFÈ

Al principi totes teníem
una idea diferent i no ens
esperàvem guanyar el premi»

«

NATÀLIA RICH
MAS MARCÈ

Estem aquí pels carnissers,
botigues o restauradors
que ens donen suport»

«

Nàtalia Rich Guardonada com a Jove Empresària
® Un dels secrets més ben guardats del certamen, el del guanyador de Jove
Empresari, va recaure, en aquesta cinquena edició, en Natàlia Rich de
l’empresa Mas Marcè.
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