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ACTUALITATECONOMIA

És el primer market place de l’Empordà, una xarxa de productors
de proximitat amb venda en línia a www.mola.cat. Mola és també
una botiga i un magatzem situats al passeig del Mar, 19, de l’Esca-
la, per a la venda al detall de productes de proximitat i l’organitza-
ció dels enviaments de les vendes en línia. El projecte també es
presenta com un cercador de talent: «La finalitat del cercador és
que el client geolocalitzi el talent que té a prop amb la idea d’aju-
dar a descobrir la rica xarxa productiva de Catalunya».

MOLA

SALVADOR ISERN

CANDIDATS AL PREMI EMPRENEDORS 2020

Aquest laboratori creatiu es presenta com un model per a un de-
senvolupament econòmic i social local. El LABCR aborda els pro-
blemes econòmics i socials des d’una òptica propositiva, desenvo-
lupant esquemes nous per trencar els cercles viciosos que atra-
pen la regió en el subdesenvolupament, formulant instruments de
canvi per sortir de l’endarreriment de la producció econòmica,
suggerint agendes alternatives de polítiques públiques per gene-
rar una nova institucionalitat d’acord amb les realitats.

LABCR (LABORATORI CREATIU CULTURAL DE ROSES)

MUSTAPHA ATTALIB BACHIR

Darrere de Tiffany’s hi ha la convicció que per fer exercici no cal
res més que una motivació. És per això que els esforços de Tif-
fany’s se centren en la creativitat de les classes, en els espais, en
la llibertat de moviments, en el sentiment d’equip, en la implicació
de totes les persones, que són el motor de les coses. Entre els ob-
jectius de Tiffany’s hi ha acostar l’entrenament funcional i el run-
ning a més persones, sobretot a aquelles que mai no han fet es-
port, i fer de l’entrenament rural una nova tendència.

TIFFANY’S. ENTRENAMENT RURAL
ANNA PUIGBERT AYMÀ

Tres projectes d’empresa for-
men les candidatures que concor -
ren a la dotzena edició dels Premis
Emprenedors Alt Empordà. Ca-
dascun d’aquests tres estan repre-
sentats per Salvador Isern, Mus-
tapha Attalib Bachir i Anna Puig-
bert Aymà. Aquests guardons van
néixer amb la voluntat de reconèi-
xer l’esforç dels joves de la comar-
ca a l’hora d’emprendre i fer reali-
tat els seus somnis. 

També han participat en
aquesta edició, en la categoria de
Millor Idea de Negoci, cinc pro-
jectes elaborats per alumnes
d’instituts de la comarca, que des-
glossem al costat d’aquest text. Di-
vendres i dissabte, 25 i 26 de se-
tembre, el jurat d’aquest certa-
men ha escoltat cadascun dels
projectes, en una sala de La Cate
de Figueres, de la veu dels seus
impulsors.

Dinamització socioeconòmica
Els noms dels guanyadors es do-
naran a conèixer el 23 d’octubre,

en un acte al Teatre Municipal de
Roses. Els Premis Emprenedors
tenen com a objectiu la dinamit-
zació i promoció de la iniciativa
emprenedora a la comarca i el re-
coneixement de l’aportació que

les noves iniciatives empresarials
tenen com a eina de dinamització
de l’activitat socioeconòmica i de
creació de llocs de treball.

Aquests premis estan organit-
zats per l’Associació d’Empresaris

i Emprenedors de Girona (AEEG),
els ajuntaments de Figueres i Ro-
ses, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, el SETMANARI DE L’ALT

EMPORDÀ i l’Associació Fòrum
Imagina.

MAIRENA RIVAS FIGUERES / ROSES

El jurat dels Premis Emprenedors 
ja valora els projectes presentats
El 23 d’octubre es coneixeran els guanyadors en un acte al Teatre Municipal de Roses

EMPORDÀ

El jurat, a La Cate, escoltant les iniciatives empresarials dels participants que s’han presentat als premis.

IDEES 
DE NEGOCI

GALA. El viver d'empreses
de Figueres  Soukaina Be-
kour J,  estudiant de l’Institut
Cendrassos de Figueres.

Projecte Intergeneracional
a la ciutat de Figueres 
Laura Corominas, Úrsula Rueda
i Jordi Vidal, estudiants de 
l’Institut Ramon Muntaner 
de Figueres.

Cucu’s. Cuiners i Cuineres
Sostenibles  Israel Picatoste
i Júlia Santiago, estudiants de
l’Institut Ramon Muntaner.

First Picture  Paula Cabezas
i Núria Ferrer, estudiants de
l’Institut Ramon Muntaner.

Cooperativa Somnis 
d’Arreu  Lídia García, Paola
Monrroy i Laia Rovira, estu-
diants de l’Institut Ramon Mun-
taner.

M Sports Events Pere
Montserrat Coll, estudiant de
l’Institut Ramon Muntaner.

L’Alt Empordà té 68 escoles amb
servei de menjador. A banda dels
37 menjadors gestionats pel Con-
sell Comarcal, n’hi ha 31 més, dels
quals, 22 són gestionats per les
AMPA, 4 pels ajuntaments i 1 que
gestiona el servei el propi centre
educatiu (els 4 menjadors restants
corresponen a escoles concerta-
des). El menjador escolar és una

necessitat social bàsica, fet pel
qual s’articula una beca de men-
jador, que també gestiona l’ens
comarcal.

Revisades pels tècnics
A falta del tancament definitiu de
les dades, s’han sol·licitat més de
3.200 beques (l’any passat se’n van
acabar concedint 3.009). Totes
elles es concedeixen per raons so-

cials i són revisades pels tècnics
de l’àrea per tal de determinar si
compleixen amb els barems esta-
blerts pel Departament d’Ense -
nyament, que acaba decidint si
atorga la beca. Així doncs, la Ge-
neralitat ha concedit 2.229 beques
i n’han denegat 314. Hi ha pen-
dents de resolució 138 sol·licituds
i n’hi ha  525 a l’espera de rebre do-
cumentació de la família.

REDACCIÓ FIGUERES

El Consell Comarcal coordina 
els menjadors de 37 centres educatius

La Direcció General de Turis-
me  de la Generalitat ha fet públic
el balanç d’ocupació turística a
Catalunya dels dos mesos d’estiu,
marcat per la situació d’excepcio-
nalitat causada per la crisi sani-
tària de la Covid-19. Segons cons-
ta en l’informe, la Costa Brava va
obrir un 91,96 per cent de les pla-
ces el mes de juliol i un 94,68 per
cent el mes d’agost, amb una ocu-

pació sobre aquesta oferta ope-
rativa bastant més inferior: del
36,3 per cent i el 43,1 per cent, res-
pectivament. 

Si es té en compte el total de
l’oferta turística habitual a la
zona, l’ocupació turística va ser
del 25,9 per cent al juliol i del 40,8
per cent a l’agost, amb les pernoc-
tacions baixant un 41,6 per cent i
un 42 per cent respecte als matei-
xos dos mesos de l’any passat.

REDACCIÓ ROSES

L’ocupació a la Costa Brava 
ha estat inferior aquest estiu


