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Josep Serra Pla aguantava amb
una mà la bombeta que simbo-
litza els Premis Emprenedors de
l’Alt Empordà 2015 quan va dir
que “cal entrebancar-se per
aprendre i millorar de forma hu-
mil”. El propietari del Celler *la-
Vinyeta de Mollet de Peralada va
ser guardonat amb el Premi Jove
Empresari, en el decurs d’un acte
que es va celebrar divendres de la
setmana passada a l’Auditori dels
Caputxins de Figueres. El jurat
ha volgut reconèixer la capacitat
de cooperació interempresarial
de Josep Serra, així com el caràc-
ter innovador de la seva empre-
sa en un sector tradicional i la
qualitat del seu equip directiu.

Una atenció molt específica
Les llàgrimes d’emoció van ves-
sar en els rostres de les guanya-
dores del 1r Premi Emprenedor,
Laura Cebrià Riu i Alba Pérez
Comamala, promotores de Tots
hi Som, una empresa que ofereix
serveis a les persones amb disca-
pacitat psíquica i a les seves fa-
mílies. “Aquest projecte ha nas-
cut des de dins, és una cosa que
ens han inculcat des de petites”,
van dir les dues emprenedores.
La dotació d’aquest premi és de
3.000 euros en metàl·lic. El ju-
rat ha tingut en compte l’atenció
que es dóna a les persones amb
discapacitat psíquica i la intro-
ducció de teràpies innovadores,
com la introducció d’una sala
d’estimulació multisensorial.

El segon Premi Emprenedor
–consisteix en publicitat al SET-
MANARI DE L’ALT EMPORDÀ per un
valor de 1.500 euros – va ser per
a Eva Ferrer Gifreu i Dolors Bru-
jats Barnés, creadores d’Activ-
pac. Es tracta de paquets adap-
tables amb materials educatius
pensats per treballar habilitats
motrius i de memòria per a per-
sones grans o persones amb difi-
cultats específiques. El jurat n’ha
destacat el grau d’innovació, l’o-
riginalitat del producte que es vol

oferir i la cura de la imatge.
L’estudiant de cicle formatiu

de l’Institut Cendrassos Jordi
Pont va ser l’encarregat de pujar
a l’escenari per recollir el Premi
a la Millor Idea de Negoci en
nom del seu grup de treball, que
ha creat el projecte Entre boscos
i prats. El jove va parlar davant
del públic del concepte de casa
rural que han ideat ell i els seus
companys. Els membres del ju-
rat n’han valorat el caràcter in-
novador dins el sector turístic,
així com l’adaptació del projecte
a l’entorn amb respecte i cura del
mediambient. 

Una necessitat detectada 
En la mateixa categoria, però en
aquest cas en l’àmbit d’ESO, el
premi ha estat per al projecte
M&Music, de Paula Correa Díaz,
Manal Dinhaji i Holly Louise
Froom, de l’Institut Alexandre
Deulofeu. Cap d’elles van poder
assistir a l’acte, però el públic va
tenir l’oportunitat de veure-les

com descrivien la seva idea de ne-
goci a través d’un vídeo. El jurat
ha apreciat la inquietud a l’hora

de generar una oportunitat de
negoci d’una necessitat detecta-
da per aquestes mateixes noies,
així com el desenvolupament de
la idea per tal de convertir-la en
un projecte viable des del punt de
vista empresarial.

Jurat i organització
Els integrants del jurat d’aques-
ta 7a edició dels Premis Empre-
nedors Alt Empordà han estat
Carme Capallera, David Carva-
jal, Lluís Zamorano, Sergi Ciste-
ró, Carles Ayats, Rafael Aguilera,
Isabel Artigas Xavi Abad, Ma-
riona Ferrer i Belén Cobos. 

Aquests reconeixements a
l’emprenedoria els impulsen  l’A-
JEG (Associació de Joves Empre-
saris de Girona), el SETMANARI DE

L’ALT EMPORDÀ, Fòrum Imagina,
l’Ajuntament de Figueres, el Con-
sell Comarcal de l’Alt Empordà,
Catalunya Emprèn i la Diputació
de Girona, amb l’objectiu de pro-
mocionar la iniciativa emprene-
dora a la comarca, la difusió de la

innovació i el reconeixement al
valor afegit que aporten les per-
sones que ho fan possible. 
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Els Premis han nomenat Josep Serra, de *laVinyeta, Jove Empresari, i ha reconegut la línia innovadora de StainOut�

Reconeixement a dos projectes de servei 
a les persones: «Tots hi Som» i «Activpac»

Premi Jove Empresari 
� Josep Serra Pla, de *laVinyeta
1r Premi Emprenedor 
� Laura Cebrià Riu i Alba Pérez
Comamala, per Tots hi Som 
2n Premi Emprenedor
� Eva Ferrer Gifreu i Dolors Brujats
Barnés, per la iniciativa Activpac
Millor idea de negoci (ESO)
� Paula Correa Díaz, Manal Dinhaji i
Holly Louise Froom, de l’Institut
Alexandre Deulofeu, per M&Music
Millor idea de negoci (CF)
� Ainoa Sánchez, Jordi Pont i
Jonathan Leonardo Rivera, de l’Ins
Cendrassos, per Entre boscos i prats
Premi a la línia de negoci
innovadora 
� Jordi Vàsquez Murtra i Lourdes
Costa Illa, per Stainout
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Representants de l’organització, els membres del jurat i els guardonats en els Premis Emprenedors 2015, a l’Auditori dels Caputxins. BORJA BALSERA

QUIM FELIP
VICEPRESIDENT ONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ

La varietat d’idees dels
projectes presentats

demostra que la inquietud és
més viva que mai»

MARTA FELIP
ALCALDESSA DE FIGUERES

Tots contribuïm al progrés i
riquesa de la ciutat i de la

comarca»

RAFAEL AGUILERA
ASSOCIACIÓ DE JOVES EMPRESARIS DE GIRONA

Aquests premis tenen un
objectiu formatiu i són una

mostra que les idees que tenim
al cap es poden tirar endavant,
amb risc però amb prudència»
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