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 PREMIS EMPRENEDORS 2018
BORJA BALSERA

Els guanyadors de totes les modalitats dels Premis Emprenedors d’aquesta edició.

Marc Barceló, Can Tuies, Adrià Giner i Joieria
Creativa són els Premis Emprenedors 2018
Els guardons també han distingit dos projectes realitzats per estudiants, un de l’Institut Illa de Rodes i un altre del Cendrassos
BORJA BALSERA FIGUERES

L’Auditori dels Caputxins de Figueres va acollir, el divendres dia
, l’entrega dels Premis Emprenedors de l’Alt Empordà .
Aquests premis estan impulsats
per l’Ajuntament de Figueres, l’Associació d’Empresaris i emprenedors de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el SETMANARI
DE L’ALT EMPORDÀ i l’Associació Fòrum Imagina.
Aquesta edició ha estat especial
perquè els guardons arriben a la
seva desena edició amb molta vitalitat i havent vist créixer molts
projectes. Els Premis Emprenedors de l’Alt Empordà s’han convertit en un referent, ja que reconeixen l’esforç dels joves de la comarca amb idees de negoci fresques i innovadores.
L’únic premi que és ha propos-

ta del jurat és el de jove empresari
que, en aquesta desena edició,
s’ha endut el gerent de Volta, Marc
Barceló. El seu projecte va ser reconegut amb un segon premi a la
primera edició dels premis emprenedors i aquesta distinció vol
lloar la trajectòria d’aquesta companyia que fabrica motos elèctriques. Barceló explica que es reconeix com a empresari, però encara més com a emprenedor, perquè encara té moltes idees per desenvolupar i nous objectius per
fer créixer l’empresa.
Premi Emprenedor
El primer Premi Emprenedor ha
recaigut en el rosinc Adrià Giner,
que ha creat una empresa que es
dedica a llogar i vendre cabines
sanitàries respectuoses amb el
medi ambient que funcionen

El gerent de Volta ha guanyat
el Premi Jove Empresari
per la seva la trajectòria
personal i de la seva empresa
El Premi Emprenedor l’han
atorgat al projecte d’una
empresa que fa sanitaris
respectuosos amb el medi
amb serradures. En el parlament,
ha agraït la confiança que li ha fet
tot el seu entorn, fins i tot a “aquella professora que va dir que no seria res a la vida”, ha dit sarcàsticament. De fet, en diferents parlaments han volgut destacar que,
malgrat no guanyar un dels premis, els joves emprenedors no
han de defallir i fer tot el possible
per fer realitat les seves idees.

El segon Premi Emprenedor ha
reconegut la proposta de Roser
Martínez. Les seves joies “expressen sentiments, són petites obres
d’art”, va indicar.
Línia de negoci innovadora
Aquest premi valora els esforços
de l’emprenedora Carmen Díaz
que ha innovat en el camp de les
melmelades. El Rebost de l’Empordanet ofereix aquest producte
en presentacions innovadores
com els Spheeros, un caviar amb
gustos tan peculiars com llimona,
mango, roses, violetes o whisky de
malta. Innoven també en els gustos i s’atreveixen a fer realitat els
maridatges que proposa el client.
Millor idea
El premi a la millor idea tenia dues
categories: la d’ESO i la de batxi-

llerats i cicles formatius. Els estudiants de la comarca elaboren un
petit projecte amb productes o
idees innovadores.
El premi a la millor idea presentada pels estudiants de secundària, l’ha guanyat un grup d’alumnes de l’Institut Illa de Rodes de
Roses. Han conceptualitzat un
projecte que vol millorar els nostres mars amb un vaixell que recull les deixalles de plàstic que
malmeten el mar.
La categoria destinada a batxillerat i cicles l’han guanyat alumnes de l’Institut Cendrassos que
han pensat en una jaqueta calefactada. Permet portar jaquetes fines fins i tot a l’hivern.
Els trofeus dels premis que
s’han entregat, disseny concebut
per Dizaina, han estat creats amb
una impressora D.

LES DISTINCIONS ATORGADES
JOVE EMPRESARI

1R PREMI EMPRENEDOR

2N PREMI EMPRENEDOR

MARC BARCELÓ

ADRIÀ GINER

ROSER MARTÍNEZ

 Guanyador de la primera
edició dels Premis emprenedors, la seva empresa Volta
Motorbikes ha tingut una trajectòria notable, situant les seves motos –fabricades a Figueres– al mercat internacional.

 Ekko WC és una empresa
especialitzada en lavabos secs
ecològics, respectuosos amb el
medi ambient. Venen i lloguen
cabines sanitàries, fetes a Roses, que funcionen amb serradures de fusta.

 La proposta de Joieria Creativa vol oferir joies amb dissenys únics. Són històries, sensacions i art convertides en
joies. També planegen una
masia creativa a Vilacolum per
exposar les obres.

NEGOCI INNOVADOR

MILLOR IDEA (ESO)

MILLOR IDEA (BATX/CICLES)

CARMEN DÍAZ

J. CAMARA, S. RIBAS, N. LÓPEZ

M. CAMPAYO, H. FROOM, V. MEZA

 A can Tuies, El Rebost de
l’Empordanet són experts en
melmelades. Assaborir els
seus productes és viure una
petita experiència. Han innovat en un camp on pocs s’han
atrevit a experimentar.

I J. VIÑALES

I A. MOURAFIQ

 Aquest grup de joves de
l’Illa de Rodes de Roses ha
ideat un vaixell de recollida de
brossa que pot recollir les illes
de plàstic que floten en els
nostres mars.

 El projecte Komfy, d’aquests
joves de l’Institut Cendrassos,
proposa un sistema de calefactors perquè permetria poder
portar jaquetes fines a l’hivern.

