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PREMIS EMPRENEDORS ALT EMPORDÀ 2014MILLOR LÍNIA INNOVADORA DE NEGOCI

Guillem Peralba
PRESIDENT DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GARRIGUELLA

«Creiem en el que
fem i veiem la llum
al final del túnel»
Guillem Peralba representa una nova generació al
capdavant de la Cooperativa Agrícola de Garriguella,
que acaba de celebrar el cinquantè aniversari. La
cooperativa també ha fet una aposta ferma per
l’enoturisme
Als sisens Premis Emprenedors
2014, el títol de Millor Línia Innovadora de Negoci va ser per a la
Cooperativa Agrícola de Garriguella. Aquests premis són promoguts per l’Ajuntament de Figueres, l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG), el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, Fòrum Imagina i el SETMANARI DE L’ALT
EMPORDÀ.
FIGUERES | MARC TESTART

Aquest premi que els han atorgat és un impuls al projecte de reestructuració de la Cooperativa
P

«Els Premis Emprenedor
ens ajuden a tirar
endavant i ens diuen que
anem ben encaminats»
«A la DO Empordà,
s’estan fent molt bé
les coses per donar-se
a conèixer al món»
agrícola de Garriguella?

Guillem Peralba, a la dreta, va rebre el premi de mans del vicepresident del Consell, Quim Felip. ROGER LLEIXÀ
R Sí, perquè ens ajuden a tirar endavant i alhora ens diuen que
anem ben encaminats. Després
de la celebració del cinquantè
aniversari, l’any passat, això és la
culminació.
P Van fer un esforç important per
rentar la cara de la cooperativa i ara
els ho premien. Això demostra que
la gent hi creu?

I tant. El més bonic de tot és
que això s’ha fet amb un projecte
conjunt amb molts de socis i han
R

calgut molts diners per tirar endavant la cooperativa agrícola de
Garriguella. Tothom està molt
content del que estem fent els que
actualment treballem per desenvolupar el projecte de la cooperativa.
P Quan a l’Empordà s’està parlant
de l’enoturisme, vostès fa temps
que van apostar per adaptar la cooperativa a aquesta oferta, ja tenen
els deures fets…
R

Sí. Ja era hora que a l’Empordà

es promocionés l’enoturisme i
també els seus vins, perquè hi ha
moltes infraestructures que han
invertit molt per fer vi de molta
qualitat i no tenim res a envejar a
altres denominacions d’origen.
Crec que, a la DO Empordà, s’estan fent molt bé les coses per donar-se a conèixer al món.
P Quin és l’estat d’ànim del sector
vitivinícola empordanès?
R Creiem en el que fem i veiem la
llum al final del túnel.

FALGUÉS FOTOGRAFIA

EMPORDÀ

Breus
PROMOCIÓ

Obren la convocatòria
per optar al segell
«Girona Excel·lent»

Agullana L’Asil Gomis visita les instal·lacions de Clàssics Agullana
® El Centre de Serveis per a la Gent Gran d’Agullana va visitar, recentment, l’exposició privada de cotxes antics Clàssics
Agullana. Les instal·lacions compten amb una vintena de cotxes que han estat restaurats i alguna motocicleta. Els avis
van tenir la possibilitat de fer un passeig amb els vehicles d’època que més els hi va cridar l’atenció.

Completar l’abonament

Les empreses, artesans, associacions i gremis que elaboren
productes agroalimentaris que
vulguin optar al segell de qualitat
Girona Excel·lent ja poden presentar-se al concurs per obtenirlo, que organitza la Diputació de
Girona, la Cambra de Comerç i la
Generalitat. La convocatòria està
oberta fins al 29 d’agost i s’hi poden presentar les entitats que elaborin productes en algun dels
vuit sectors del concurs: foie gras,
fesols de Santa Pau, arròs de Pals,
poma de Girona, galetes, anxoves
de l’Escala, vi de la DO Empordà
i oli de la DOP Empordà. El segell s’haurà de renovar cada any.
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Experiència =
SOLUCIONS!
Ctra. Nacional, km 1,4
17771 SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA
Tel. 972 671 999 - Fax 972 670 047
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A començaments d’estiu
és una bona època per tal
de completar el programa
d’abonament de coberta
ric en potasi, per les
plantes que floreixen a
l’estiu i la tardor. A finals
d’estiu caldrà abonar els
rosers i les plantes que
serveixen per entapissar.

EMPRESES

Nova convocatòria d’ajuts
Leader al món rural
El Govern de la Generalitat ha
aprovat una nova convocatòria
d’ajuts Leader per a les zones rurals dotada amb 3,2 milions d’euros. L’objectiu és impulsar la diversificació econòmica. REDACCIÓ |
BARCELONA

A BRUSSEL·LES

El Consell, a la cloenda
del projecte Award
Una delegació del Consell Comarcal ha participat en la conferència final de Brussel·les del
projecte internacional Awareness Raising and Education for
Development and Culture
(Award), del qual forma part juntament amb sis administracions
més d’arreu d’Europa. Al mig de
la foto, el gerent del Consell, Josep Maria Marcè. REDACCIÓ | FIGUERES
PALAFRUGELL

La DO Empordà, a l’Escola
d’Estiu Jordi Comas
El president de la comissió de
Promoció del Consell Regulador
de la DO Empordà, Xavier Albertí, participarà, aquest dimecres a la tarda, en la tercera Escola d’Estiu Jordi Comas, al Museu del Suro de Palafrugell. La
DO Empordà ha estat escollida
com un cas d’èxit empresarial
pels organitzadors de l’escola
d’estiu, la patronal gironina
FOEG. L’escola és aquest dimarts
i dimecres. REDACCIÓ | PALAFRUGELL

