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EMPORDÀ

ACTUALITATROSES

Entrevista Adrià Giner
Emprenedor. Aquest rosinc fabrica cabines sanitàries
respectuoses amb el medi ambient amb la marca Ekko
WC. Ja n’han instal·lat en diversos festivals de renom.

«El premi és una
empenta molt forta
per seguir endavant»
Les cabines sanitàries estan fabricades

íntegrament a Roses de manera artesanal
Borja Balsera
FIGUERES

Els Premis Emprenedors de
l’Alt Empordà han guardonat
Adrià Giner amb el Premi Emprenedor.

Un grup d’alumnes de
l’Institut Illa de Rodes té
la millor idea de negoci
BORJA BALSERA

Els joves de l’Institut Illa de Rodes amb premi a la millor idea de negoci.
REDACCIÓ FIGUERES

Els premis emprenedors de l’Alt
Empordà també incentiven la
participació d’alumnes de secundària i de batxillera i cicles formatius. En la categoria d’ESO, el jurat
dels premis va considerar que la
millor idea de negoci era la presentada per Jose Cámara, Sergi Ribas, Noa López i Joel Viñales, de
l'Institut Illa de Rodes de Roses.
El projecte presentat portava
per títol Vaixell de recollida de
brossa i consistia en una embar-

cació capaç de recollir brossa del
mar, contribuint en el medi ambient i evitant el perjudici que provoquen els residus que s’aboquen
al mar, afectant la flora i la fauna
del medi aquàtic.
Els premis es van entregar el dia
 de maig i, aquest grup d’alumnes de l’institut rosinc, va saber
defensar el seu projecte per davant de tots els finalistes. Aquests
guardons volen encoratjar el jovent perquè sigui proactiu desenvolupant noves idees.

Em sostinc
molt amb
la gent que tinc
al voltant, sobretot
amb els amics
i la família»
Sempre
he sigut
una persona amb
moltes inquietuds
i ganes de muntar
coses»

Adrià Giner
amb el Premi
Emprenedor.
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P Aquest reconeixement és una
empenta per seguir amb el projecte?
R És un honor rebre aquest premi, i és una empenta molt forta
per seguir endavant amb el projecte i impulsar-ne de nous en relació amb aquest. Veure que el

que estàs fent té reconeixement és
una gran ajuda.
P En què consisteix el projecte?
R Hem donat una volta a les cabines sanitàries de barraques i
festes majors. Com que a vegades
fan una mica d’angúnia, fem que
siguin més espaioses, més boniques i traiem les olors de químic
fent-les ecològiques, estalviant aigua i amb l’ús de serradures.
P Com neix aquest projecte?
R Neix fa quatre o cinc anys. Em
vaig informar sobre els lavabos
secs i vaig desenvolupar la idea a
partir del record que tenia quan al
col·legi tiraven serradures a terra
per netejar i treure alguna mala

olor.
P Com va començar?
R Vaig fer quatre cabines
i a hores d’ara les lloguem,
però també les venem.
N’hem venut una trentena.
P I són fetes aquí?
R Sí, són fetes a Roses per
un fuster, de manera artesanal i cuidant molt els detalls.
P Quines perspectives de
futur teniu?
R Augmentar la venda a
tot l’estat espanyol i obrir
mercat al sud de França.
P Se sent emprenedor?
R Sí, evidentment, i després de rebre el premi més
que mai. Sempre he sigut
una persona amb moltes ganes de muntar coses i amb
moltes inquietuds.
P Se sent acompanyat en el procés de crear l’empresa?
R Si perquè em sostinc molt amb
la gent que tinc al voltant, amics i
família. Si tinc un company, per
exemple, que és un crac en màrqueting digital, doncs me’n refio i
em deixo assessorar per ell.

