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LES DISTINCIONS ATORGADES

NEGOCI INNOVADOR
DAVID BATLLE

 Batlle arquitectura ofereix
un servei que projecta les
obres en  3D en unes ulleres de
realitat virtual a través d’una
app gratuïta que es pot
descar regar en un dispositiu
mòbil.

1R PREMI EMPRENEDOR
ENRIC CAMPMOL I NARCÍS RICART

 Dermavision és un disposi-
tiu especialitzat capaç de cap-
turar imatges clíniques i dema-
toscòpiques de forma automa-
titzada. Facilita la detecció i el
seguiment ràpid i eficient dels
melanomes i càncer de la pell.

MILLOR IDEA (ESO)
ELIANA CAROLINA I FATIMA ZAHRA

 L’aplicació Ezquistop vol
ajudar a totes aquelles perso-
nes amb una malaltia com l’es-
quizofrènia. L’app, que aques-
tes joves han ideat, facilita la
comunicació de l’estat emocio-
nal de les persones.

2N PREMI EMPRENEDOR
ELVIRA MONTSERRAT

 El Centre psicopedagògic
Àuria està especialitzat en
l’etapa de 0 a 3 anys i prenatal.
El projecte engloba espais fa-
miliars, espai nadons i l’asses-
sorament i orientació especia-
litzat.

MILLOR IDEA (BATX/CICLES)
A. TORRENT, J. COLL, J. DOMÍNGUEZ, H.

KHAMAR I J. ROMERA

 El projecte La cua del bar és
un aplicatiu informàtic que ha
dissenyat amb l’objectiu de
gestionar les cues dels establi-
ments i reduir el temps d’espe-
ra dels usuaris.

INNOVACIÓ SECT. TURÍSTIC
XAVIER ABAD

 Han creat un programari
per millorar la gestió turística
de l’accessibilitat i la inclusió
social. Els operadors poden
veure si les destinacions estan
adaptades i per a quin tipus de
discapacitat.

El castell de Sant Ferran de Fi-
gueres ha acollit l’onzena edició
dels Premis Emprenedors que
impulsa l’Ajuntament de Figue-
res, l’Ajuntament de Roses, l’Asso-
ciació d’Empresaris i emprene-
dors de Girona, el Consell Comar-
cal de l’Alt Empordà, el SETMANARI

DE L’ALT EMPORDÀ i l’Associació Fò-
rum Imagina.

Aquests guardons volen reco-
nèixer l’esforç dels joves de la co-
marca a l’hora d’emprendre i fer
realitat els seus somnis. Precisa-
ment la cofundadora de l’empre-
sa GoodGut, Mariona Serra, va
posar l’accent en l’educació i l’es-
cola com a element principal i
precursor de l’emprenedoria en la
ponència d’obertura de l’acte: «Els
joves han de tenir les eines per
canviar les coses del seu voltant».

Considera també que «hem de
poder preparar els joves per les fu-
tures professions», ja que, profes-
sions com el data scientist o la
bioinformàtica han nascut de
«gent que s’ha preguntat com po-
dia ajudar la seva societat».

Serra va acabar la seva inter-
venció apel·lant les administra-
cions públiques, Ensenyament i
l’empresariat a «provocar» aquest
canvi perquè cada cop hi hagi més
emprenedors.

Premis
Tots els guardonats van presentar
els seus projectes a la convocatò-
ria a excepció del premi Jove Em-
presari que ha recaigut en Miguel
Vilchez per la seva trajectòria al
capdavant de l’empresa VIMAT
Ignifugats S.L. El jurat l’ha triat
perquè el recorregut del projecte

ha estat exemplar, ja que s’ha estès
per tot el territori oferint solucions
en el camp de la protecció passiva
contra el foc.

En total, s’han presentat dinou
projectes; cinc per a la Millor idea
de negoci, deu per al Premi Em-
prenedor, un per a propostes d’In-
novació i tres per a la categoria
d’Innovació Turística.

Els premis més identificatius
de la convocatòria són el primer i
segon premi emprenedor. Enric
Campmol i Narcís Ricart han re-
but un reconeixement pel seu
projecte Dermavision que està

creant un dispositiu capaç de cap-
tar imatges clíniques i dermatos-
còpiques que facilitin la detecció
de melanomes. També han pre-
miat Elvira Montserrat pel projec-
te Àuria, un centre especialitzat
centrat en l’educació i el creixe-
ment de la petita infància.

Enguany han estrenat un reco-
neixement: el premi a la innova-
ció del sector turístic. El guardó ha

anat a parar a Bim Consultors, un
equip de professionals que ha
creat una base de dades per als
operadors turístics que especifica
l’accessibilitat de diversos punts
d’interès turístic tot facilitant la
programació de viatges per a les
persones que tenen algun reque-
riment especial.

Els projectes de joves que estu-
dien secundària, batxillerat i ci-
cles formatius també tenen cabu-
da en els premis, ja que s’atorguen
dues distincions. En la categoria
d’ESO han reconegut l’esforç
d’Eliana Carolina i Fatima Zahra
en el projecte Ezquistop. De bat-
xillerat i cicles, han premiat a Alba
Torrent, Joana Coll, Judit Domin-
guez, Hajar Khamar i Judit Rome-
ra per un projecte d’una eina que
vol eliminar les cues en els esta-
bliments.

BORJA BALSERA FIGUERES

BORJA BALSERA

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

Dermavision, Àuria, Batlle Arquitectura i Bim
Consultors són els Premis Emprenedors 2019
Miguel Vilchez s’endú el premi jove empresari per la seva trajectòria al capdavant de VIMAT Ignifugats S.L.

Vam començar
treballant tan 

sols amb el meu germà
i avui som un equip 
de trenta persones»

MIGUEL VILCHEZ
PREMI JOVE EMPRESARI

La ponent Mariona Serra va
parlar de la importància
d’incentivar els valors
emprenedors en els joves
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