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ACTUALITAT   ECONOMIA

EMPORDÀ

n Aquest divendres, 21 de maig, 
es lliuren els Premis Emprenedors 
de l’Alt Empordà 2021, en una 
cerimònia al Teatre Municipal de 
Roses. La tretzena convocatòria 
d’aquests guardons ha estat molt 
concorreguda, amb vuit finalistes  
en la categoria Premi Emprene-
dor de l’Alt Empordà; dotze, a la 
de Millor Idea de Negoci; dos, a la 
d’Innovació, i una candidatura a 
la categoria d’Innovació Turística. 

L’Associació d’Empresaris i 
Emprenedors de Girona, el SET-

MANARI DE L’ALT EMPORDÀ, el Fò-
rum Imagina, el Consell Comar-
cal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament 
de Figueres i l’Ajuntament de Ro-
ses fan possible de forma conjun-
ta l’organització d’aquestes distin-
cions, que tenen com a objectiu la 
dinamització i promoció de la ini-
ciativa emprenedora a la comar-
ca i el reconeixement de l’aporta-
ció que les noves iniciatives em-
presarials fan com a eina de dina-
mització de l’activitat socioeconò-
mica i de creació de llocs de tre-
ball. Els organitzadors dels premis 
compten amb el suport, a més, del 
Departament d’Educació de la 
Generalitat, Catalunya Emprèn i 
el Fons Social Europeu. 

Cinc categories 
Els guardons es distribueixen en 
cinc categories. El Premi Empre-
nedor és un reconeixement al 
projecte d’empresa de l’Alt Em-
pordà més viable, innovador i 
amb un potencial més gran de 
creixement. Està dotat amb un 
primer premi de 3.000 euros en 
metàl·lic i la difusió en publicitat 
al SETMANARI L’ALT EMPORDÀ per un 
valor de 1.500 euros. Aquesta ca-
tegoria també consta d’un segon 
premi dotat amb 1.500 euros en 
metàl·lic. 

El Premi a la Millor Idea de Ne-
goci és per als projectes de nego-
ci més creatius dels estudiants 
dels instituts de la comarca de l’Alt 
Empordà. Aquesta categoria té 
dues modalitats de premis: una, 
per a alumnes d’ESO, i, una altra, 
per a alumnes de Batxillerat i Ci-
cles Formatius. Els membres de 
l’equip guanyador de cada cate-
goria rep de regal una mini taule-
ta digital. 

El Premi a la Innovació és per a 
aquella empresa amb seu social a 
l’Alt Empordà que hagi estat capaç 
d’innovar en producte, servei o 
processos. Aquesta categoria està 

dotada amb 1.500 euros en me-
tàl·lic. També hi ha el Premi a la 
Innovació Turística, que és un re-
coneixement a aquella empresa 
amb seu social a l’Alt Empordà 
que hagi estat capaç d’innovar en 
producte, servei o processos en 
aquest cas en l’àmbit del turisme. 

Igual que l’anterior, la dotació és 
de 1.500 euros en metàl·lic.  

Finalment, cada any s’atorga el 
Premi Jove Empresari, que distin-
geix l’empresari o empresària de 
comarca, menor de 42 anys, que 
hagi tingut una trajectòria em-
presarial més destacada. 

Aquests guardons van néixer 
ara fa tretze anys amb la voluntat 
dels organitzadors de donar su-
port a la promoció de la iniciativa 
emprenedora a la comarca altem-
pordanesa i a la difusió de la inno-
vació. Al mateix temps, tenen l’ob-
jectiu de fer un reconeixement al 
valor afegit que aporten les perso-
nes que els fan possible, tant des 

de la banda organitzativa com des 
de la participació. És indispensa-
ble per a les persones o empreses 
que concorren a aquesta convo-
catòria que el seu projecte o la 
seva activitat empresarial es du-
guin a terme dins l’àmbit territo-
rial de l’Alt Empordà.  

L’edició del 2020 
Els guanyadors de l’edició 2020 
dels Premis Emprenedors de l’Alt 
Empordà van ser Salvador Isern 
amb el seu projecte Mola (Premi 
Emprenedor), mentre que Anna 
Puigbert va assolir el segon lloc 
amb el seu projecte Tiffany’s Em-
pordà. El guardó a Millor Idea de 
Negoci va recaure sobre el projec-
te Cooperativa Somnis d’Arreu, de 
Lídia García, Paola Monrroy i Laia 
Rovira, estudiants de l’Institut Ra-
mon Muntaner de Figueres, men-
tre que el Premi Jove Empresari va 
ser per a Esteve Guerra, en repre-
sentació de l’empresa del Càm-
ping Bassegoda. 

Un total de 23 projectes opten als 
Premis Emprenedors de l’Alt Empordà
u Els guardons van néixer fa tretze anys amb l’objectiu de donar suport a la promoció de la iniciativa emprenedora a la 
comarca i a la difusió de la innovació, i alhora fer un reconeixement al valor afegit que aporten les persones que ho fan possible
MAIRENA RIVAS. ROSES FINALISTES PREMI EMPRENEDOR

TRAMUNTANA TV

Lleure.net és una web on pots ges-
tionar i crear còmodament qualse-
vol activitat de lleure. Un dels pro-
blemes principals d’organitzar cor-
rectament una activitat de lleure és 
la falta de formació o experiència 
adient. Lleure.net d’ajuda a crear 
una activitat d’èxit.

LLEURE.NET 
Manel Planas, Xavi Giró,  
Nil Roig i Carles Buixó

TRAMUNTANA TV

És una App de benestar animal que 
permet als usuaris desxifrar l’etique-
tatge de productes alimentaris per a 
gossos i gats i conèixer alternatives 
per a una alimentació més saludable. 
Connecta professionals i responsa-
bles d’animals per l’intercanvi d’infor-
mació d’interès, serveis i productes.

SAPPI APP: ANIMAL NUTRITION 
FACTS Anna Parellada Martin  
i Toni Ayuste Jáñez

TRAMUNTANA TV

AdicTIC és una aplicació de mòbil 
destinada a la prevenció, la detec-
ció precoç i l’assessorament de les 
addiccions a les noves tecnologies. 
Entre els objectius, hi ha abastir 
d’eines i recursos pràctics i útils per 
a la població general que contribu-
eixin a la cura de la salut mental.

ADICTIC 
Yvonne Bommes,  
Oriol Masferrer i Roc Ribera

TRAMUNTANA TV

És una marca que representa un 
moviment social i sensibilitzador 
en matèria de sostenibilitat i que 
per això comercialitza peces de 
roba i complements, principalment 
samarretes, dessuadores i bosses 
d’un caire juvenil, tot i que està 
obert a qualsevol edat.

TWINE CLOTHES 
Isaac Parras Oriol

TRAMUNTANA TV

Es tracta d’un centre multidiscipli-
nari amb serveis de nutrició, fisio-
teràpia, psicologia, entrenament 
funcional, readaptació, prevenció 
de lesions i classes dirigides. Serà 
un centre on tots els serveis es 
retroalimenten: entrenament, 
nutrició, psicologia i fisioteràpia.

DIAITA BASCARA 
Sergi Poch Brugué, Marçal Saenz 
Batllori i Pau Saenz Batllori

TRAMUNTANA TV

Es tracta d’una plataforma-directo-
ri que mostra principalment espais 
de treball, sales de reunions i 
espais de coworking als hotels. 
L’objectiu és mostrar als professio-
nals tots aquells hotels disponibles 
i als quals es pot accedir per treba-
llar o per mantenir una reunió.

HOTELS & COWORKING 
Laia Carreras Barceló

TRAMUNTANA TV

És un espai que potencia l’envelli-
ment actiu de les persones majors 
de 60 anys. Ofereix quatre activi-
tats diferents, per a ajudar a 
aquest col·lectiu a tenir una millor 
qualitat de vida i una vida digna. Es 
treballa sobretot la memòria i 
l’estimulació cognitiva.

ESPAI ATENEA 
Marta Coll Rigall

TRAMUNTANA TV

La plataforma digital (www.empoo-
dy.com) sorgeix de la idea de digi-
talitzar la venda i promoció de pro-
ductes d’alimentació gourmet, de 
la zona Empordà-Costa Brava, i 
facilita el procés de recerca, selec-
ció i compra de productes de km0 
produïts a l’Empordà.

EMPOODY 
Pol Llorens Espinet  
i Glòria Casellas Fernández

L’emprenedor que es 
proclama guanyador 
obté 3.000 euros en 
metàl·lic i publicitat per 
valor de 1.500 euros

Cada any s’atorga el 
Premi Jove Empresari 
per reconèixer una 
trajectòria empresarial 
destacada a la comarca


