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PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Auditori Caputxins de Fi-
gueres va acollir, divendres pas-
sat, el lliurament de la novena
edició dels Premis Emprenedors
de l’Alt Empordà 2017, impul-
sats per l’Ajuntament de Figue-
res, l’Associació d’Empresaris i
Emprenedors de Girona, el Con-
sell Comarcal de l’Alt Empordà,
el SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ
i l’Associació Fòrum Imagina, i
que tenen com a objectiu pro-
moure la iniciativa emprenedo-
ra a la comarca, a més de reco-
nèixer l’aportació que les noves
iniciatives empresarials fan com
a eina de dinamització de l’acti-
vitat socioeconòmica i de creació
de llocs de treball. 

El jurat, format per represen-
tants de les entitats organitza-
dores i per empresaris i empre-
sàries de la comarca, van pre-
miar, en la categoria de Millor
idea de negoci (Categoria ESO),
el projecte Ardupaper (Illa de
Rodes de Roses), de Paulo Bylo,
Melissa Cambre, Júlia Pau, Mar-
garita Tatiana, i Paula Rodrígu-
ez, i (categoria Batxillerat i Ci-
cles) el projecte Nea (de l’Insti-
tut El Pedró de l’Escala), d’Es-
trella Fernández, Neus Rojas i
Alèxia Pallarès; en la categoria
Innovació, l’empresa Ca la Ma-
rutxi de Cantallops (de Norma

Servé); com a accèssit d’Innova-
ció, l’empresa Ceres Roura SA de
Figueres (amb Xavier Roura);
en la categoria Emprenedors,
primer premi Emprenedor per
al projecte Nohakota, d’Irina
Arché Clemente i Enric Deuse-
das; i segon premi per al projec-
te El Bosc d’Alí Babà, d’Eduard
Tolos; en la categoria de Jove
empresari o empresària, Anna
Espelt (del Celler Espelt de Vila-
juïga) es va endur el reconeixe-
ment –vegeu entrevista a la pà-
gina següent.

Un bon planter
En representació del Govern de
la Generalitat, va assistir a la gala
dels Premis Emprenedors de
l’Alt Empordà el siuranenc Pere
Condom, que és el director del
programa Catalunya Emprèn.
Com a coneixedor del territori,
Condom va prendre’s la llicència

d’afirmar: “La gent de l’Empor-
dà és tremendament activa amb
les startups. El nostre repte és
fer atractiu el nostre territori”, va
manifestar Condom, afegint que
“som un dels llocs més actius del
món en emprenedoria”.

El lliurament dels Premis Em-
prenedors es va convertir en un
al·legat a l’emprenedoria, on les
diferents parts que promovien
aquests premis, que l’any vinent
compliran una dècada de vida,
van exalçar la importància d’a-
postar per la creació de projectes
entre els estudiants. “L’empre-
nedoria no ha de tenir por al fra-
càs. Els fracassos han d’estimu-
lar a anar a més”, va manifestar
l’alcaldessa de Figueres, Marta
Felip, que va cloure la gala dels
Premis Emprenedors.

Rafael Aguilera, del Fòrum
Imagina, associació que va im-
pulsar aquests premis des del
principi, llegia la “il·lusió” dels
joves estudiants que participa-
ven en la categoria d’ESO i bat-
xillerat i cicles. “Amb aquesta
il·lusió, ja n’hi ha prou”, va con-
fessar Aguilera, segons el qual “la
inspiració és important i ara és
el moment de somniar”. La gala
dels Premis Emprenedors ja es
prepara per a l’edició del 2018,
amb noves idees d’adolescents i
també d’adults de la comarca.

FIGUERES  | MARC TESTART

La 9a edició dels Premis Emprenedors va guardonar els instituts Illa de
Rodes i el Pedró, a més del projecte Nohakota, Ca la Marutxi i Ceres Roura
➤

Els premis de
l’emprenedoria
mostren l’empenta 
de la comarca 

Com a pròleg del lliurament
dels Premis Emprenedors 2017,
hi va haver una ponència a càrrec
de dos joves altempordanesos,
que estan triomfant en el sector
de l’emprenedoria. La castelloni-
na Sílvia Osuna, Premi de la Fun-
dació Princesa de Girona a la Re-
cerca Científica, i el rosinc Mo-
hammed El Amrani,  creador de
la Xarxa de Convivència de Ro-
ses. 

Ambdós van mantenir una
conversa distesa per donar a en-
tendre als joves que assistien al
lliurament dels Premis Empre-
nedors que “la creativitat és im-
portant, però treballar molt, en-
cara ho és més”, segons Osuna.

Falten referents
El Amrani va apuntar el fet que
“l’èxit no és el més important,
sinó que l’objectiu és que impac-
ti a la societat”. “Un projecte, pri-

mer, te l’has de creure”, va afegir
Osuna, segons la qual “el fet de ser
dona pot generar una certa pro-
blemàtica”.

El jove emprenedor rosinc va
reivindicar referents per a les no-
ves generacions i va afegir que “en
aquesta comarca encara hi ha fei-
na a fer, a part de queixar-se.
Hem de passar de la crítica a l’ac-
ció i no caure en el pessimisme i
en la negativitat de l’entorn”.
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Conversa distesa entre
dos joves amb molta il·lusió

Sílvia Osuna i Mohammed El Amrani. CONXI MOLONS

L’Auditori Caputxins es va omplir de públic. CONXI MOLONS

Els Premis Emprenedors 
es van lliurar divendres passat
a l’Auditori dels Caputxins 
de Figueres

Pere Condom, del programa
«Catalunya Emprèn», 
va destacar la capacitat
emprenedora de la comarca

Els prermiats als Premis
Emprenedors 2017 amb les
autoritats. CONXI MOLONS

La castellonina Sílvia Osuna 
i el rosinc Mohammed 
El Amrani van obrir la gala 
dels Premis Emprenedors
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