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ACTUALITAT ROSES
PREMIS EMPRENEDORS ALT EMPORDÀ 2021

IDEA DE NEGOCI CICLES I BATX.

EMPRENEDOR 2021
SAPPI APP
ANNA PARELLADA I TONI AYUSTE
MARC TESTART. ROSES

Parellada i Ayuste amb Lladó i Ayats

BORJA BALSERA

n El projecte vinculat als animals va fer que Parellada i Ayuste diguessin que s’agafen aquest premi
«amb molta il·lusió, perquè això fa ser una mica valent i s’agraeix moltíssim el suport rebut». És un
projecte diferent, que posa el focus en els animals.
Van començar fa uns vuit o nou mesos, desenvolupant el projecte. «Tenim ganes de fer soroll, som
optimistes i amb moltes idees, comentava Parellada, segons la qual «ho tenim molt ben encaminat
i amb ganes de créixer».

DALUMA PROPERTIES S.L.
DANIEL COUFAL, MIQUEL MARTÍNEZ I L. WILTSHIER
M.T.. ROSES

BORJA BALSERA

BORJA BALSERA

ASSOCIACIÓ JUVENIL ARRELS DE L’EMPORDÀ
PAULA ESTEVE I ANAÏS ZURITA, INSTITUT MUNTANER
REDACCIÓ. ROSES

INNOVACIÓ TURÍSTICA

Fèlix Llorens amb l’equip Daluma

Sònia Martínez va lliurar el premi

n La idea del premi en Innovació Turística va sorgir entre tres amics de Palau-saverdera l’estiu del
2017. «Treballem en el lloguer de propietats turístiques, conjuntament amb els propietaris, amb
una comissió fixa», expliquen Dani, Luke i Martínez, els quals sempre es cuiden de l’Empordà,
«que és el que, al final, ens permet dedicar-nos al
turisme». Es mostren sorpresos i contents de com
els ha anat fins ara, ja que aquesta és la quarta temporada que afronten i han crescut. La Covid els ha
fet adonar de les seves fortaleses.

n Aquest jove equip de l’Institut Ramon Muntaner fornat per Paula Esteve i Anaïs Zurita ha guanyat el Premi a la Millor Idea de Negoci de Cicles i Batxillerat amb un projecte educatiu i cultural que
té com a finalitat disminuir la brossa als paratges naturals de Roses. El missatge es dona a través d’un espectacle a càrrec del Grup
de Teatre de Roses. Després de l’obra, es programa una sortida per
anar a recollir escombraries i un taller de confecció d’objectes amb
material recuperat. «Ens ha fet il·lusió guanyar i pensem que el
projecte és viable», expliquen.

IDEA DE NEGOCI ESO

INNOVACIÓ
EMPOODY
GLÒRIA CASELLAS I POL LLORENS

Els alumnes i la seva tutora amb Sònia Martínez

BORJA BALSERA

REDACCIÓ. ROSES

Pol Llorens va recollir el guardó

BORJ BALSERA

n El projecte Empoody ha estat el guayador d’enguany del Premi a la Innovació. A través d’aquesta
plataforma digital, els seus promotors connecten
l’oferta i la demanda posant totes les facilitats a disposició de l’usuari, perquè pugui realitzar la compra de forma àgil, automàtica i segura. Empoody
facilita el procés de recerca, selecció i compra de
productes de km0 produïts a l’Empordà, a través
de la pàgina web. «Estem segurs que existeix un
mercat per aquesta plataforma», diu Pol Llorens.

JOVE EMPRESARI
ALEIX DALMAU
CAN GARÚS
REDACCIÓ. ROSES

Aleix Dalmau, premi Jove Empresari

BORJA BALSERA

n Can Garús és una empresa agrícola ubicada a
Llers, que va ser pionera a la Península en especialitzar-se fa vint anys en el conreu de microbrots,
microverdures i flors comestibles. La seva dilatada experiència li ha permès explorar el món dels
microgreens en repetides ocasions, creant noves
gammes i productes delicatessen per a totes les
cuines. Al capdavant de l’empresa hi ha Aleix Dalmau. «El Premi Jove Empresari és una empenta
important per a nosaltres, ja que sempre és important rebre suport des de casa mateix.

HERBSNATURE
KHARBACH, CANO, PRIETO, LÓPEZ I PLA, INSTITUT CENDRASSOS
REDACCIÓ. ROSES

n Abir Kharbach, Dayana Cano, Nadia Prieto, Paola López, Andrea
Pla, alumnes d’ESO de l’Institut Cendrassos de Figueres, han guanyat el Premi a la Millor Idea de Negoci amb el projecte Herbsnature. Es tracta d’un aparell que expulsa espores fetes amb herbes
naturals que ajuden a la concentració. El producte està pensat per
a persones amb dificultats per concentrar-se, com per exemple estudiants o persones que passen moltes hores tancades en una oficina. És una idea de millora psicològica. Els guanyadors valoren
el Premi «com a resultat d’haver treballat en equip».

