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PREMIS EMPRENEDORS ALT EMPORDÀ 2015PRIMER PREMI
Laura Cebrià i Alba Pérez,
amb l’alcaldessa de
Figueres, Marta Felip. BORJA

Laura Cebrià
i Alba Pérez

BALSERA

AUTORES DEL PROJECTE «TOTS HI SOM»

«El Premi Emprenedors
ajudarà moltíssim
a pagar les despeses
de la sala multisensorial»
«Hem agafat tot allò
bo que vam aprendre
i ho hem aplicat on som
ara. Volem crear escola»
«Nosaltres hem vist
les mancances que
té una família amb un
membre amb discapacitat»
hem d’ensenyar-los com millorar
amb els seus fills i com estimular-los. També, hem creat una
sala d’integració multisensorial,
on volem que tothom hi tingui
accés. Volem afegir aquest valor
a Figueres.
P

On s’ubicaria?

A. P.: Ara mateix, estem ubicades al carrer Peralada, 63, i el nou
espai, on tindrem la sala multisensorial, serà al carrer Hortes,
31 de Figueres.
R

«El nostre gran mirall
són les nostres famílies»
Els Premis Emprenedors, que impulsen l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG), el SETMANARI DE
L’ALT EMPORDÀ, Fòrum Imagina, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Catalunya
Emprèn i la Diputació de Girona, van guardonar, el 17 d’abril passat, Laura Cebrià i Riu i Alba Pérez i
Comamala amb el primer premi, amb el projecte Tots hi som
ENTREVISTA
Marc Testart
FIGUERES

Laura Cebrià i Alba Pérez són
dues joves emprenedores amb
molta il·lusió, després de guanyar
3.000 euros, gràcies als Premis
Emprenedors 2015, que els permetran continuar engreixant el
projecte Tots hi som.

P

Per què aquest projecte?

ALBA PÉREZ.: De fet, les dues
tenim familiars amb problemes
i, per tant, aquest projecte ha
nascut de dins. És una cosa que
ens han inculcat des que érem
petites. Un dia, la Laura em va
explicar la seva idea i em va agradar de seguida.
R

P

Quan va ser això?

R LAURA
CEBRIÀ: D’això,
aquest mes de desembre farà un
any. Poc després d’haver-li explicat la idea, ella va dir-me que en-

«Les dues tenim familiars
amb problemes i, per
tant, aquest projecte
ha nascut de dins»
«Quan s’ajunten dues
persones amb moltes
inquietuds, sense por ni
límits, els resultats són bons»

davant i, al cap de poc temps, ja
teníem l’empresa muntada. Quan
s’ajunten dues persones amb moltes inquietuds i sense por ni límits, els resultats són molt bons.
A més, no hem anat a crear una
necessitat, sinó que anem a donar
un valor afegit.
P

Què proposen?

L.C.: Primerament, el servei de
tu a tu a les famílies. Les famílies
no s’han d’adaptar als nostres horaris, sinó que hem d’atendre la
seva demanda. A partir d’aquí,
R

La Càtedra de Viticultura i
Enologia Narcís Fages de Romà
va portar, dimarts de la setmana
passada, a la ciutat Figueres, el
francès Nicolas Joly, un viticultor reconegut i referent internacional de la viticultura biodinàmica. La seva presència va ser en
el marc de la jornada sobre El
cultiu de la vinya avui, que va
tenir lloc al Centre de Formació

Integrat Ferran Sunyer i Balaguer, situat al recinte firal figuerenc.
La jornada tècnica va tractar
sobre els diferents tipus de conreu de la vinya: integrada, ecològica o biodinàmica. Entre els
ponents de la jornada, també hi
havia representants de cellers
del Penedès, com ara Albet i
Noya o Recaredo, que van exposar els seus plantejaments.

R L.C.: Ajudarà moltíssim a pagar les despeses de la sala multisensorial. Les famílies ja ens han
ajudat un munt econòmicament
i nosaltres els hem d’estar molt
agraïdes.
P S’han emmirallat en algun projecte?
R L.C.: No, dins de la nostra experiència professional, hem agafat tot allò bo que vam aprendre
i ho hem aplicat on som ara. El
nostre gran mirall són les nostres
famílies, que és on hem vist les
mancances que té una família
que té un membre amb discapacitat. Hem dit que no volem que
això mateix ho passin altres famílies. Arran d’aquí, s’ha creat la
xarxa interdisciplinària de professionals i creiem que serà un
gran què a la zona
P

L’objectiu és crear escola, doncs?

A.P.: Això és el que intentem
nosaltres. Amb el projecte Tots hi
som, volem que no s’hagi d’anar
a voltar a diferents llocs, sinó que
et trobis a tots els professionals
junts.
R

DISSABTE

Un referent de la viticultura
biodinàmica, a Figueres
FIGUERES | M. T.

P Què els representa el Premi Emprenedors que els han atorgat recentment?

Celebren una
Esquilada a Lladó
El proper dissabte dia 9 de
maig tindrà lloc, de dos quarts
de deu del matí a la una del migdia, l’Esquilada a Lladó, organitzada per la Família Coll de
Goma. El punt de trobada serà a
la plaça de l’Església lladonenca,
a partir de les 9.30 hores. Les
inscripcions es fan a: montsecufi.auladelssentits@gmail.com.
Els adults han de pagar 15 euros
i els nens (2-10 anys), 7 euros. REUn moment de la jornada sobre la vinya. M. T.
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