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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. També hi han partici-
pat, en la categoria de Millor Idea
de Negoci, sis projectes dissenyats
i elaborats per alumnat d’instituts
de la comarca, i els desglossem al
costat d’aquest text.

Els noms dels guanyadors es
donen a conèixer aquest diven-
dres, 23 d’octubre, de forma vir-
tual. S’havia previst fer acte pre-
sencial al Teatre Municipal de Ro-
ses, però l’emergència sanitària
per Covid-19 ha obligat els orga-
nitzadors a replantejar-ne el for-
mat. Impulsen els guardons l’As-
sociació d’Empresaris i Emprene-
dors de Girona, els ajuntaments de
Figueres i Roses, el Consell Comar-
cal de l’Alt Empordà, el SETMANARI

DE L’ALT EMPORDÀ i l’Associació Fò-
rum Imagina. El dia 23, a les 12, els
perfils de xarxes socials de tots
aquests estaments faran públic un
vídeo que resumeix les onze edi-
cions anteriors i  en què s’hi afegi-
ran les imatges de l’entrega dels
premis d’aquest any, pre-gravades
al Teatre Municipal de Roses.

Els Premis Emprenedors tenen
com a objectiu la dinamització i
la promoció de la iniciativa em-

prenedora a la comarca i el reco-
neixement de l’aportació que les
noves iniciatives empresarials te-
nen com a eina de dinamització

de l’activitat socioeconòmica i de
creació de llocs de treball. L’ator-
gament dels guardons es fa amb
la voluntat de contribuir a la difu-

sió de la innovació i suposen, al-
hora, el reconeixement al valor
afegit que aporten les persones
que ho fan possible.

REDACCIÓ ROSES

Els Premis Emprenedors es donen 
a conèixer de forma virtual el dia 23
La 12a edició ha comptat amb tres projectes d’empresa i sis propostes a millor idea de negoci

Les entitats públiques locals
són les encarregades d’impulsar
els projectes d’especialització i
competitivitat territorial per a la
transformació econòmica del ter -
ritori (Pect), i que tenen un fort
component d’innovació. Aquests
contribueixen a les prioritats i als
objectius de la RIS3CAT (Estratè-
gia de Desenvolupament Intel·li-
gent de Catalunya) i del Programa
operatiu Feder de Catalunya
2014-2020, compten amb la par-
ticipació del teixit social i econò-
mic i tenen un impacte en la com-
petitivitat del territori. La Diputa-
ció de Girona va presentar cinc
propostes a la convocatòria dels
Pect. Tots cinc projectes van ser
acceptats i ja s’estan executant a
les comarques gironines.

REDACCIÓ GIRONA

La Diputació 
té cinc projectes
d’especialització 
i competitivitat
territorial

Breus

La campanya del suquet de peix
de Roses, que s’havia de celebrar
entre els dies 16 i 25 d’octubre, ha
quedat ajornada fins a nou avís.
Per la seva banda, la promoció
Anem a fer el vermut a Roses ha
prorrogat el termini per bescan-
viar els tiquets premiats amb ver-
muts fins a la reobertura de bars i
restaurants.

REDACCIÓ ROSES
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Ajornen la campanya
del suquet de peix

La sommelier Laura Masramon
proposa l’activitat Tast de mostos i
vins de l’Empordà. Els partici-
pants tastaran mostos que en un
futur seran vins de l’Empordà, el
26 d’octubre, 2/4 d’11 del matí, a
l’Espai Enoturístic Barri Vilartolí.
Els participants descobriran les
característiques de cada varietat
abans de la seva fermentació.

REDACCIÓ SANT CLIMENT SESCEBES
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Activitat per al tast 
de most i vi a Vilartolí

El Departament d’Educació ha
adoptat mesures per flexibilitzar
les pràctiques a les empreses de
l’alumnat dels ensenyaments pro-
fessionalitzadors, davant les difi-
cultats de disposar de  prou llocs
de pràctiques en determinats sec-
tors a causa de la Covid-19. L’ob-
jectiu és que l’alumnat pugui ob-
tenir el títol en finalitzar el curs.

REDACCIÓ FIGUERES
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Les pràctiques d’FP
adaptades a la Covid
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SALVADOR ISERN
Mola
 És el primer market place de
l’Empordà, una xarxa de produc-
tors de proximitat amb venda en
línia a www.mola.cat. Mola té una
botiga i un magatzem a l’Escala.

MUSTAPHA ATTALIB BACHIR
LABCR (Laboratori Creatiu 
Cultural de Roses)
 Aquest laboratori creatiu es
presenta com un model per a un
desenvolupament econòmic i so-
cial local. 

EMPORDÀ

ANNA PUIGBERT AYMÀ
Tiffany's. Entrenament rural
 Tiffany's se centra en la creati-
vitat de les classes, en els espais,
en la llibertat de moviments, en el
sentiment d’equip i en la implica-
ció de totes les persones.

CANDIDATURES AL PREMI EMPRENEDORS 

FINALISTES A LA MILLOR IDEA DE NEGOCI
GALA. El viver d'empreses de Figueres
Un projecte de Soukaina Bekour Jebban, estudiant de l’Insti-
tut Cendrassos de Figueres.
Projecte Intergeneracional a la ciutat de Figueres
Un projecte de Laura Corominas, Úrsula Rueda i Jordi Vidal,
estudiants de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres.
 Cucu’s. Cuiners i Cuineres Sostenibles
Un projecte d’Israel Picatoste i Júlia Santiago, estudiants de
l’Institut Ramon Muntaner de Figueres. 

 First Picture
Un projecte de Paula Cabezas i Núria Ferrer, estudiants de
l’Institut Ramon Muntaner de Figueres.
 Cooperativa Somnis d'Arreu
Un projecte de Lídia García, Paola Monrroy i Laia Rovira, es-
tudiants de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres. 
M Sports Events
Un projecte de Pere Montserrat Coll, estudiant de l’Institut
Ramon Muntaner de Figueres.

L’Associació per al Desenvolu-
pament Rural Integral de la zona
Nord-Oriental de Catalunya
(Adrinoc) ha obert el període de

sol·licitud dels Ajuts Leader, que
tenen per objectiu ajudar a finan-
çar inversions per a la creació, am-
pliació o millora de negocis a la
zona nord-oriental de Catalunya:
Garrotxa en la seva totalitat i part
de l’Alt Empordà, Pla de l’Estany,
Gironès, Selva i Osona.

La convocatòria està oberta
fins al 30 de novembre i aquelles
empreses que vulguin rebre as-
sessorament poden escriure al

correu info@adrinoc.cat o trucar
al 972 503 088. Al web d’Adrinoc
hi ha l’enllaç a la gravació de la
sessió informativa que es va fer el
14 d’octubre de manera telemàti-
ca i tota la documentació neces-
sària per a la tramitació de l’ajut.

La dotació total dels ajuts és de
668.642 euros i la intenció
d’aquest programa és fomentar
les inversions al territori, per tal
d’ajudar al desenvolupament ru-

ral i a la diversificació econòmica
del territori. Els tècnics d’Adrinoc
acompanyen en la gestió de la
subvenció, amb la finalitat que la
inversió sigui positiva per a l’em-
presa, alhora que dinamitza i es-
timula el territori.

El finançament dels ajuts prové
del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat i estan cofinan-
çats pels fons europeus Feader.

REDACCIÓ FIGUERES

Els ajuts Leader tenen una dotació de 668.642 euros
per a la creació, millora o ampliació d’empreses
El període per presentar
sol·licituds a aquestes
subvencions està obert 
fins al 30 de novembre

BASILI GIRONÈS

Al voltant de la parada de castanyes, sempre hi ha molta gent.

Ja és tradició, i des de fa més de
35 anys, que la segona setmana
d’octubre comenci la venda de
castanyes a la Riba de l’Escala. El
Centre Esportiu i Recreatiu (CER)
s’encarrega de la parada. Cada
cap de setmana se solen coure
uns 150 kg de castanyes, des de les
6 de la tarda fins a les 9 del vespre.

Tot depèn del temps que faci. Es
formen llargues cues de gent de
totes les edats, que pot adquirir
una bossa amb 12 castanyes pel
preu de 3 euros.  L’olor de romaní
impregna part del nucli antic. Hi
seran  cada cap de setmana fins al
pont de la Constitució, aquest any
amb la novetat de la venda de mo-
niatos i l’animació de música.

BASILI GIRONÈS L’ESCALA

La parada de castanyes causa
sensació a la Riba de l’Escala


