
Anna Espelt s’ha convertit en la
millor Jove Empresària de l’any de
la comarca, segons el jurat dels
premis que es van lliurar diven-
dres passat.

Els Premis Emprenedors han re-
conegut, en dos anys, dos viticul-
tors. Això vol dir que aquest sector
està de moda?

Des de fa uns anys, ens hem
anat activant i, de mica en mica,
el sector s’està posant al seu lloc.
Crec que els vins de l’Empordà
estan pujant molt la seva quali-
tat, el públic local els està apre-
ciant i s’està escampant com una
taca d’oli aquesta apreciació pels
vins de l’Empordà.

Què representa per a vostè
aquest reconeixement com a millor
jove empresària de la comarca?

Em fa molta il·lusió. Tenim la
sensació d’haver anat fent la fei-
na de mica en mica i això és un re-
coneixement a l’esforç de molts
anys. M’ha agradat molt que en
aquests Premis Emprenedors s’hi
presentés molta gent jove i vull
poder-los ajudar a fer possible
moltes coses, si és necessari.

Fa cinc anys que es va posar al
capdavant de l’empresa familiar.
Què la va impulsar a fer-ho?

De fet, va ser una progressió
gradual. Primer, vaig començar
tenint responsabilitats petites en
viticultura; després, vaig seguir
amb enologia i el pas següent va
ser agafar la direcció.

Què la fa llevar cada matí per ti-
rar endavant l’empresa?

Tenim ganes de fer un món mi-
llor, de tenir sòls bons i, per fer
això, cuidem les vinyes d’una de-
terminada manera. L’altra gran
cosa que ens fa aixecar amb il·lu-
sió cada matí és aconseguir fer
uns vins profundament empor-
danesos, que tinguin una part fi-
losòfica molt important i que ens
permetin ensenyar el vi de l’Em-
pordà a tot el món, no només al
mercat local, sinó poder estar en
un nivell molt elevat al món. Sa-
bem que això és un procés llarg i
que tot just estem a les becero-
les, però nosaltres caminem cap
allà.

Que sovint s’anunciï a través de
la premsa que hi ha vins de l’Em-
pordà guardonats per crítics o con-
cursos arreu del món, ha de fer per-
dre el cap als elaboradors?

Sempre s’han de tenir els peus
a terra perquè les crítiques, si són
constructives, sempre són bones,
però, per altra banda, els premis
són molt relatius. Fan il·lusió, òb-
viament, però no hem de deixar

de treballar ni de tenir els peus a
terra perquè, llavors, ens ofusca-
ríem i no tindria cap sentit. En el
nostre sector, hem de pensar
sempre a molt llarg termini i no
podem perdre el cap amb coses
que poden dependre de modes.

La DO Empordà aposta fort per l’e-
noturisme, però des del celler Espelt
ja fa temps que hi creuen...

Sí, l’any 2002, quan vam fer el
celler de Vilajuïga, ja vam apos-
tar fort per l’enoturisme, quan
molt poca gent ensenyava els ce-

llers. Des que el Patronat de Tu-
risme Costa Brava Girona ha im-
pulsat la Ruta del Vi de l’Empor-
dà, s’està fent molt professional,
treballant en equip i la feina que
s’està fent és espectacular. Això és
una mostra que quan tots treba-
llem conjuntament les coses co-
mencen a funcionar.

Com els va el projecte Ceps del
Cap de Creus, creat conjuntament
amb Mas Estela i Martín Faixó?

Aquest és un projecte a llarg
termini de tres cellers que treba-
llen amb ecològic dins del Parc
Natural de Cap de Creus. D’una
banda, volem aprendre i, de l’al-
tra, volem explicar al món la re-
lació entre la vinya i el parc natu-
ral. Ens està permetent entendre
que la viticultura és bona per al
parc natural.

Quin és l’horitzó d’Anna Espelt?
El meu futur està molt lligat al

celler. El món del vi ha de ser una
excusa per millorar l’ecosistema i
el paisatge que tenim, a més de la
integració de la dona en el món
laboral. 
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Anna Espelt rebia el premi de mans de Jordi Vasquez. CONXI MOLONS

Seguiu  l’actualitat a través de la nostra web
Informació actualitzada diàriament 24/7

www.emporda.info 

COMUNICACIÓ

Anna Espelt ENÒLOGA I PREMI JOVE EMPRESÀRIA DE L’ANY

«El vi ha de ser una excusa
per millorar l’ecosistema»

PERE CONDOM
DIRECTOR «CATALUNYA EMPRÈN» GENERALITAT

Puc dir que la gent de
l’Empordà és

tremendament activa amb les
startups. El nostre 
repte és fer atractiu el nostre
territori»

RAFAEL AGUILERA
FÒRUM IMAGINA

Només de veure la il·lusió
dels joves participants en

aquests premis, ja n’hi ha prou.
La inspiració és important, ara és
moment de somiar»

MARTA FELIP
ALCALDESSA DE FIGUERES

Aquests premis són un bon
exemple de col·laboració

público-privada en favor de
l’emprenedoria. L’emprenedoria
no ha de tenir por al fracàs. Els
fracassos han d’estimular a anar
a més»«

«

«

DECLARACIONS

Com a novetat, es van presentar uns nous trofeus del Premi Emprenedors.
Partint del premi concebut per Dizaina, van crear amb una impressora 3D,
gràcies als dissenys elaborats pels alumnes del Curs de Disseny en 3D
organitzat per Sistemes informàtics ICON en el marc de la Garantia Juvenil
(cofinançat pel SOC de la Generalitat de Catalunya i el FSE).

➤

Els guardons Dissenyats amb impressores 3D

CONXI MOLONS

«La meva il·lusió 

és arribar a fer uns 

vins profundament

empordanesos»

«Quan tots treballem

conjuntament, 

les coses comencen 

a funcionar»
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BECKY 
PROJECTES EDUCATIUS
I DE LLEURE

- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
Anglès, ball esportiu, cuina, etc.

- MONITORATGE DE MENJADORS ESCOLARS
- CASALS D’ESTIU I MOLT MÉS...

646 655 139 · beckyprojectes11@gmail.com
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