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ACTUALITAT
DIMARTS, 27 DE MAIG DEL 2014 | EMPORDÀ

Imma Serra i Xènia Semis
s’han proclamat guanyadores,
amb el seu projecte de moda fe-
menina Rita Row, del primer pre-
mi categoria «Emprenedors»,
dotat de 3.000 euros en metàl·lic
i 1.500 euros en publicitat al SET-
MANARI EMPORDÀ. Les dues dis-
senyadores van recollir el premi
divendres passat, en la sisena edi-
ció dels Premis Emprenedors Alt
Empordà, que es va celebrar a
l’Escola d’Hostaleria. L’objectiu
d’aquesta convocatòria és dina-
mitzar i promocionar la iniciati-
va emprenedora a la comarca i re-
conèixer l’aportació que les noves
iniciatives empresarials propor-
cionen com a eina de dinamitza-
ció de l’activitat socioeconòmica
i de creació de llocs de treball.

Així com les artífexs de Rita

Row van guanyar el primer pre-
mi Emprenedors, Glòria Baños i
Marta Rubau van ser guardona-
des amb el segon premi d’aques-
ta mateixa categoria, dotat de
1.500 euros, pel seu projecte Sabó
de vi de l’Empordà.

En l’apartat «Idea de negoci»
va resultar premiada la iniciativa
de quatre alumnes de l’Institut
Olivar Gran de fer un bar sota el
mar, anomenat Poseidon’s Bar.
En la categoria «Línia innovado-
ra de negoci», va guanyar la co-
operativa agrícola de Garriguella. 

En l’acte, també es va fer un re-
coneixement a Anna Reixach i
Frederic Carbó, responsables de
la firma Picaunamica, com a Jo-
ves Empresaris 2014. Tots els pre-
miats van ser obsequiats amb una
estatueta Dizaina, novetat d’a-
questa sisena edició.
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L’emprenedoria juga fort en
la dinamització econòmica

VI PREMIS EMPRENEDORS ALT EMPORDÀ 2014

Les dissenyadores de Rita Row han rebut el Premi Emprenedors 2014�

a sisena edició dels
Premis Emprenedors
de l’Alt Empordà ha
demostrat que el cer-

tamen està totalment consolidat
i, el que és més important enca-
ra, que el nivell dels projectes
presentats no decau. Tot el con-
trari. Després de sis temporades
la quantitat de candidatures és
estable, però sorprèn la seva
creixent qualitat i, enguany,
aquesta sorpresa ha estat espe-
cialment positiva amb una sèrie
d’emprenedors amb projectes
molt ambiciosos sota el braç.
Reconèixer aquest grup de joves

és un primer pas per situar al
capdavant de l’Empordà algu-
nes de les persones que han de
liderar el desenvolupament eco-
nòmic de la nostra comarca amb
vista als propers anys. Seria un
greu error desaprofitar aquest
talent i, per evitar-ho, des de l’A-
juntament de Figueres, treba-
llem colze a colze amb el Consell
Comarcal, el SETMANARI DE L’ALT

EMPORDÀ, l’Associació de Joves
Empresaris de Girona (AJEG) i
el Fòrum Imagina en l’organit-
zació dels Premis Emprenedors.
La bona salut del concurs és un
bon reflex de la lloable feina que

s’està duent a terme a la nostra
comarca. Sense cap mena de
dubte, hi ha aspectes millorables
en tot el procés formatiu i la pos-
terior etapa de transició al món
laboral però, no siguem injustos
amb nosaltres mateixos, i valo-
rem les qualitats professionals i
l’atreviment per a triomfar que
s’obren pas al nostre entorn.
Conscients d’aquesta potenciali-
tat, des de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de
Figueres cada vegada estem més
convençuts que a l’Empordà
comptem amb tots els ingre-
dients per ser un exemple a se-
guir i, amb l’empenta que ens
atorga aquesta convicció, apos-
tem per donar suport a les ac-
cions que s’impulsen des dels ei-
xos de l’emprenedoria, el  dis -
seny, la innovació i, per des-
comptat, la comarca, l’Empordà.
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OPINIÓ

MANUEL
TORO
Primer tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Figueres

Emprenedors en la ciutat del
què diran. Genís Matabosch, re-
ferent de l’emprenedoria figue-
renca, va titular amb aquesta fra-
se la conferència de l’acte, i va
desenvolupar el sentit de les pa-
raules que, per a ell, estan asso-
ciades a l’emprenedor: el fracàs,
l’enveja, la por, l’equip... El di-
rector del Festival Internacional
del Circ Ciutat de Figueres va en-

coratjar els joves emprenedors i va
dir-los que el treball en equip i la

curiositat són dos companys de
viatge d’una persona que vol em-
prendre un projecte. 

També va parlar de la seva ex-
periència personal alhora que do-
nava unes pautes als emprenedors
sobre què és el més important per
tirar endavant. Va citar “les tres P”
que quadren en les regles de l’èxit:
Paciència, prudència i perseve-
rança i en va afegir una quarta de
collita pròpia: la passió.
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«Emprenedors en la ciutat del què diran»
GENÍS

MATABOSCH
director del
Festival
Internacional 
del Circ Ciutat 
de Figueres
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MARTA FELIP
ALCALDESSA DE FIGUERES

L’ànim de la gent fa que es
comenci a veure algun brot

verd. La gent s’ha cansat de
viure angoixada»

JOAQUIM FELIP
VICEPRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL

L’emprenedoria ha estat
des de sempre un objectiu

del Consell Comarcal»

RAFEL AGUILERA
FÒRUM IMAGINA

Aquests són els premis del
possible, sempre els hem

vist com un motor per
dinamitzar la comarca»
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