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Deu anys d’il·lusió, d’optimisme i de nervis
Els Premis Emprenedors Alt Empordà van celebrar, la setmana passada, que fa deu anys que donen oportunitats als «valents»
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E

ls altempordanesos
som gent amb talent.
Ho demostra la consolidació dels Premis Emprenedors Alt Empordà que,
amb l’edició d’enguany, arribarà
a la número deu. Un aniversari
rodó que ha estat possible per
iniciativa de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), el SETMANARI DE L’ALT
EMPORDÀ, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i el Fòrum Imagina,
però sobretot perquè hi han passat persones amb la il·lusió i la
valentia necessàries per superar
la por, amb ganes de fer coses noves sense saber on els portarà el
futur i amb una voluntat d’ajudar
la societat, encara que moltes vegades sigui de forma quasi desinteressada.
Per celebrar l’aniversari, emprenedors i organitzadors es van
trobar, dijous de la setmana passada, a l’auditori dels Caputxins

Premiats d’edicions anteriors que van explicar la seva experiènciai alguns membres del jurat i organització.

de Figueres, i van fer repàs d’algunes de les experiències viscudes
durant aquest temps.
Durant l’acte, es respirava un
ambient d’optimisme, d’energia i
de perseverança, però a la vegada
de nervis, aventura i cautela. Sobretot quan van pujar a l’escenari
alguns dels emprenedors que, grà-

cies a l’empenta dels Premis Emprenedors Alt Empordà, han pogut
tirar endavant els projectes. Una
empenta que moltes vegades és
econòmica –que va molt bé– però
que sovint permet obtenir un reconeixement que obre moltes portes per trobar un inversor, a donar
a conèixer el producte o adonar-

se que s’és capaç de fer-ho.
Van pujar Marc Barceló i la seva
moto elèctrica Volta, les dissenyadores Xènia Semis i Imma Serra,
Irina Arché i Enric Deusedas, amb
el projecte Nohakata Slide Boards,
en Pau Currius amb Renobat i Laura Cebrià amb el projecte per a
persones amb diversitat funcional

Tots hi som. Tots ells, però, van
coincidir en un aspecte: “A la universitat, això no t’ho ensenyen”, i
van fer saber la dificultat de convertir una idea en projecte.
Tots van donar testimoni de l’experiència viscuda als assistents,
entre els quals hi havia aquells
que s’han presentat en l’edició
d’aquest . La van explicar,
però, no com a emprenedors, sinó
com a empresaris, ja que van serho un cop van tirar endavant el
projecte –tot i que la majoria afirmaven que no se’n feien a la idea.
Premis pioners
Avui és habitual sentir a parlar de
l’emprenedoria, però el , quan
van engegar el projecte, era una
iniciativa innovadora i valenta, que
amb el temps s’ha vist que va ser
encertada, com van recordar alguns dels polítics presents en l’acte
com el director del Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat,
Pere Condom. Segurament, els
promotors dels premis, en certa
manera, també són uns emprenedors que, si en el seu moment haguessin tingut una catapulta semblant, ves a saber fins on haurien
arribat.

