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ACTUALITAT   COMARCA

EMPORDÀ

PREMIS EMPRENEDORS 2021  u  PRIMER I SEGON PREMI

n Anna Parellada i Tony Ayuste són, junta-
ment amb Clara Ventura, veterinària i un 
pilar en el desenvolupament del Sappis-
core, la fórmula que utilitzen per analitzar 
els productes de la BBDD de Sappi, els im-
pulsors de Sappi App. A més de fundadora 
de Sappi, Parellada és experta en benestar 
animal i ha dedicat la seva vida a contribuir 
a la salut dels animals des d’Acupcan i ara 
Sappi. Ayuste és fundador de Sappi i res-
ponsable del desenvolupament de negoci 
i la gestió operativa , aportant la seva ex-
periència i visió estratègica. Adrià Mihí i Ly-
dia Ayuste són experts en dades i produc-
tes que completen l’equip.  A més, J. Ale-
jandro Cuevas, Gabriela Granja i J. A. Ro-
dríguez porten màrqueting i comunicació. 

 
Què és Sappi APP?  
Sappi és una aplicació (App) de benestar 
animal que permet als usuaris desxifrar 
l’etiquetatge de productes alimentaris per 
a gossos i gats i, al mateix temps, conèixer 
alternatives per a una alimentació més sa-
ludable. Hi ha una fórmula que hem creat 
que avalua diferents coses. Avaluem el 
processat de l’aliment, la composició ana-
lítica i la qualitat de la matèria primera. A 
més, la comunitat Sappi connecta profes-
sionals i responsables d’animals per a l’in-
tercanvi d’informació d’interès, serveis i 
productes. 
Quan van posar-ho en marxa tot això? 
El projecte sorgeix de la necessitat d’oferir 

als responsables d’animals un mitjà per 
entendre millor la qualitat nutricional dels 
aliments dels seus companys de quatre 
potes. L’estiu passat va néixer la nostra idea 
i ens vam posar a treballar amb la menta-
litat de tirar-ho endavant. Ens va semblar 
un projecte que portava un valor, ja que 
neix per descobrir noves alimentacions 
per a animals i, al final, ens vam anar for-
mant com a equip. Al mes de novembre, 
vam posar en marxa l’aplicació. 
En què destinaran els diners obtinguts en 
el Premi Emprenedors? 
A continuar avançant, aquesta és la veri-
tat. Per fer el llançament, estàvem esperant 
tenir l’aplicació Apple i ja estem invertint 
des del mes de novembre passat. Encara 
estem en un moment d’inversió. Això 
d’aquest premi ens ajudarà a tirar enda-
vant la inèrcia que té el projecte.  
Com els agradaria completar el projec-
te?  
La idea és oferir descomptes en alimenta-
ció. Dins de l’aplicació, hi haurà un curs de 
formació i d’introducció a l’alimentació 
natural, perquè la gent sàpiga què és i com 
funciona. Volem generar aquesta inquie-
tud, que hi ha altres maneres de fer. Volem 
que la compra es faci a través de Sappi. 
Dins de l’aplicació, es veurà on ho pots tro-
bar, a través d’un directori en línia. El se-
güent pas serà la internacionalització. Vo-
lem llençar-ho a països, tot i que encara 
està per definir. Farem l’aplicació en an-
glès i francès per poder entrar a d’altres pa-
ïsos. Comencem fort aquí, perquè creiem 
que pot funcionar.  
El futur més immediat com el tenen ori-
entat? 
Es tracta de traspassar el missatge per fo-
mentar la idea del benestar animal. Tam-
bé es tracta de generar un moviment.

«Sappi App tracta  
de fomentar la idea  
del benestar animal»

Anna Parellada i Tony Ayuste
  PRIMER PREMI EMPRENEDOR ALT EMPORDÀ 2021 AMB «SAPPI APP»

MARC TESTART. VENTALLÓ

u «El premi ens ajudarà a tirar 
endavant la inèrcia que té  
el projecte», diuen els impulsors  
de l’aplicació

Anna Parellada i Toni Ayuste, amb els premis BORJA BALSERA

n El jove emprenedor Isaac Parras (Roses, 
2003) és l’ànima de Twine Clothes, una mar-
ca de roba sostenible, sensible amb el medi 
ambient, tant pel que fa a l’elaboració com 
als materials. La seva idea emprenedora, més 
enllà d’un concepte de moda, és un movi-
ment jove que sent la natura i la seva màgia. 

 
Com analitza aquest segon lloc en el Premi 
Emprenedor?  
Per a mi, és un èxit, perquè, amb 18 anys, és 
la primera vegada que em  presento en uns 
premis com aquests i obtenir una segona 
posició davant de totes les altres persones 
que, també, han lluitat per aquest segon lloc 
i que han fet un esforç igual que jo, donant 
el seu màxim, entenc que al jurat li ha agra-
dat la idea.  
En què destinaran aquests 1.500 euros que 
van guanyar? 
A la marca. Ara mateix, estem en un dels mi-
llors punts, per la publicitat que ens dona el 
boca-boca i la bona feina que estem fent per 
a publicitat. Això ens està ajudant a vendre 
al ritme que ens pensàvem que vendríem. 
Al principi, va ser més el boom, però està se-
guint un bon ritme i això ens està agradant.  
El fet d’estar en un municipi turístic, tam-
bé, deu anar bé... 
Ens podem fixar en la zona on som, ja que, 
aquí, a Roses i a la Costa Brava, hem de fo-
mentar el turisme. Tot el contingut que cre-
em, ho destinem a xarxes i ho relacionem 
amb l’Alt Empordà. Que algun d’aquests se-

guidors sàpiga on trobar-ho. 
En què basen aquesta introducció a l’em-
prenedoria? 
Jo no paro amb el cap, des que tenia set o vuit 
anys. Sempre feia manualitat i coses per ven-
dre als pares i, a poc a poc, vaig anar-me in-
troduint en el món del disseny. Anava fent 
petits projectes com a capricis. Amb cator-
ze o quinze anys, vaig despertar aquesta àni-
ma emprenedora, enfocant-la més a l’em-
presa en si, creant un projecte i tirant-lo en-
davant. Fins que ens va sortir la idea de cre-
ar una marca de roba. Va ser molt compli-
cat, perquè, amb la roba, hi ha moltíssima 
competència per diferenciar-se, però està 
agradant. 
Li ve de família, això? 
No, el meu pare sí que és ambiciós, però té 
la seva feina.  
La pandèmia els ha anat en contra? 
Sincerament, no en puc donar un resultat 
molt clar, perquè nosaltres hem començat a 
potenciar la marca ara i abans de la pandè-
mia estàvem de proves. Sí que és veritat que 
ens agradaria fer moltes coses, ara mateix, i 
degut a la pandèmia ho hem de fer diferent. 
Si fos en un moment normal, ens ajudaria a 
potenciar el medi ambient. 
Què més li agradaria emprendre, ara? 
No m’agradaria estancar-me en aquest pro-
jecte, només, sinó tirar endavant aquest pro-
jecte, rehabilitar-lo una mica i anar a per al-
tres coses. El que no paro de fer és formar-
me. Acabo de fer segon de Batxillerat i ani-
ré a la universitat. La millor manera d’em-
prendre és equivocant-te.  
El seu entorn, què li aconsella?  
Els familiars i la gent del meu costat estan 
orgullosos i els agrada que vagi fent això i els 
que no són tant de l’entorn m’aconsellen i 
em diuen que ells a la meva edat estaven fent 
de tot menys el que estic fent jo.

«La millor manera 
d’emprendre un projecte 
és equivocant-te»

Isaac Parras
  SEGON PREMI EMPRENEDOR ALT EMPORDÀ 2021 AMB «TWINE CLOTHES»

M.T. ROSES

u «Molta gent gran em diuen que 
ells, a la meva edat, feien de tot 
menys el que estic fent jo»,  
confessa el jove emprenedor

Isaac Parras ha finalitzat 2n de Batxillerat, té 18 anys i és de Roses BORJA BALSERA


