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DECLARACIONS

FERRAN ROQUER
PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL

Aquesta comarca té molts
emprenedors i una gran
capacitat per millorar. No obstant
això, tenim gairebé dos punts
més d’aturats que la mitjana
catalana. El 35% dels aturats que
hi ha a la comarca només tenen
estudis fins a segon d’ESO. Això
ens hauria de fer reflexionar a
tots»

«

MANEL TORO

l’emprenedoria de la nostra
comarca. Ho fem tot pels
emprenedors»

JORDI MARGALL
JOVE EMPRESARI 2016

Vam començar amb
l’empresa en plena crisi i
ens satisfà molt haver arribat
fins aquí»

«

CRISTINA BRUGUÉS
PROJECTE IMAGINA KIDS (PRIMER PREMI)

Entre tots, hem d’ajudar a
donar un cop de mà per
capgirar aquesta situació»

Som un equip de persones
que volem que els nens
emprenguin en la
metodologia educativa del segle
XXI»

RAFEL AGUILERA

VICENÇ ASENSIO

FÒRUM IMAGINA

VISUAL 13 (MILLOR LÍNIA INNOVADORA DE NEGOCI)

REGIDOR PROMOCIÓ ECONÒMICA DE FIGUERES

«

«

Això ja s’ha convertit en
una festa de

«

«

Intentem que la innovació
estigui en el nostre ADN»
Marc Barceló va pronunciar la lliçó magistral durant la gala dels Premis Emprenedors. BORJA BALSERA

Els premiats , organitzadors
i autoritats després dels
Premis Emprenedors,
a l’Auditori dels Caputxins
de Figueres. BORJA BALSERA

«D’emprenedors, n’hi ha hagut
sempre, no és una moda»
® L’enginyer figuerenc Marc Barceló, promotor de la moto
elèctrica Volta, que va obtenir el segon premi en la primera
convocatòria dels Premis Emprenedors, va pronunciar,
divendres, la lliçó magistral.
FIGUERES | M. T.



El Premi Jove Empresari 2016 ha recaigut en Jordi Margall i Sònia Faixó, de l’empresa Gastrònoms, que té la central al polígon industrial
El Pla de Castelló d’Empúries. Margall, que va recollir el guardó de mans de
Jordi Vázquez, de l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG), no va
poder amagar la seva il·lusió pel reconeixement, ja que “vam començar
l’empresa en plena crisi i ens satisfà molt haver arribat fins aquí”. Aquesta
parella d’empresaris del sector de l’hostaleria s’afegeixen a la llista de Joves Empresaris de la comarca, on l’any passat els va precedir l’enòleg
i també propietari del celler *lavinyeta, Josep Serra, del municipi de Mollet
de Peralada.

Jugar a la loteria
Davant del gran nombre d’estudiants d’institut que hi havia a
l’Auditori dels Caputxins seguint
atentament la gala de lliurament
dels Premis Emprenedors, l’enginyer figuerenc va deixar anar
un consell: “Si voleu fer-vos rics
amb una empresa, millor que jugueu a la loteria”. Segons Marc

Marc Barceló va recomanar
que “si un es vol fer ric
amb una empresa, milor
que jugui a la loteria”

Barceló, en el món de l’emprenedoria, “hem d’aprendre a equivocar-nos i a deixar-nos assessorar”.
Els assistents a l’acte dels Caputxins es van quedar amb les ganes, però, de poder provar les
motos Volta, perquè havien de
ser a la fira Motoh! de Barcelona,
que es tornava a celebrar a la capital catalana el cap de setmana
passat. Volta Motorbikes ha demostrat, per tant, que des de la
ciutat de Figueres pot arribar a
tot el país.

Marc Testart
redaccio@emporda.info

ELS ÒSCARS DE
L’EMPRENEDORIA
ecordo que el primer
any que es van començar a lliurar aquests
Premis Emprenedors poca
gent posava atenció en aquests
guardons. Només quatre frikis del món empresarial s’hi
fixaven. Amb els anys, però,
s’ha girat la truita i cada cop
són més els candidats a obtenir un guardó que dóna prestigi a escala comarcal. Els Premis Emprenedors han rebut
adeptes amb el pas del temps.
La veritat és que l’Empordà
està ple de potencial per deixar de pensar que no tenim futur empresarial.
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Margall i Faixó, de Gastrònoms, Joves Empresaris

El nom de l’enginyer figuerenc,
Marc Barceló, s’associa als Premis Emprenedors, concretament a la primera edició, l’any
2009. No va guanyar, però el segon lloc obtingut va ser dolç per
a ell, ja que el projecte que promocionava, la moto elèctrica Volta, es va acabar fent realitat. Barceló va recordar aquesta dada i va
qualificar els Premis Emprenedors com un esdeveniment “pioner” en un camp que ara està
molt estès. El gerent-fundador
de Volta Motorbikes és una de les
persones més indicades per parlar d’emprenedoria a la comarca,
i per això va ser l’escollit per pronunciar la lliçó magistral en la
gala de lliurament dels premis
d’enguany.
Marc Barceló va tirar enrere
en el temps i va recordar que “fa
vuit anys, ningú parlava gaire de
l’emprenedoria, tot i que, d’emprenedors, n’hi ha hagut sempre;
no és una moda”. Segons Barceló, l’emprenedoria “és una actitud”.
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TRUCA’NS

Descarrega gratis
per a iPhone
i Android

MANERA VIGILANT
detecta MOVIMENT
i li ALERTA al seu MÒBIL

Amb els nostres sistemes
d’alarmes pots controlar
la teva LLAR /el teu NEGOCI
i gestionar els salts
d’alarma

