


Més de la meitat dels catalans
nascuts entre el  i el  no
creuen que els seus ingressos els
permetin obtenir una bona pensió
quan es jubilin, segons es desprèn
de la VII Enquesta sobre l’Estalvi
de la Població Espanyola elabora-
da pel BBVA. Segons aquest infor-
me,  de cada  persones entre-
vistades consideren que té sentit
estalviar per a la jubilació. 

La setena enquesta de l’Institut
BBVA de Pensions té com a nove-
tat que tots els enquestats van néi-
xer entre el  i . 

Els baby boomers reconeixen
molt majoritàriament que la vida
que han tingut fins ara ha estat mi-
llor que la dels seus pares: així ho
pensa el , mentre que només
el  creu que ha estat pitjor. No
obstant això, la majoria va declarar
que li resulta difícil arribar a final
de mes, i el , que hi arriba just.
La majoria dels enquestats ()

van mostrar-se molt o bastant d’a-
cord amb que cada persona pugui
triar lliurement fins quan treballa,
fins i tot a costa de perdre part de
la seva pensió, de jubilar-se abans.
Ara bé, posats a triar, a la major

part dels entrevistats actius ()
els agradaria jubilar-se abans dels
 anys, i només al , més enllà
d’aquesta edat. L’edat mitjana de-
sitjada per la jubilació se situa al
voltant dels  anys, en línia amb
la mitjana nacional. 

66 anys
No obstant això, la mitjana d’edat
a la qual els entrevistats actius cre-
uen que podran jubilar-se és als 
anys. Aquestes preferències no
van acompanyades d’una gran
confiança en la capacitat de siste-
ma de la Seguretat Social de pro-
veir pensions suficients. De fet, a
la pregunta «Creu que cobrarà la
pensió des que es jubili fins al final
dels seus dies?», un terç dels en-
trevistats contesten negativament.

Dubtes sobre la pensió
El  dels futurs baby boomers
pensionistes de Catalunya creuen
que la seva pensió serà el seu únic
ingrés quan es jubilin (davant el
 de la mitjana nacional). Tot i
això, només un de cada quatre té
una idea aproximada del que co-
brarà de pensió quan es jubili
(). D’ells, el  s’ha informat
a través de consultes a la Seguretat
Social i el  ha utilitzat càlculs
propis. 

Pel que fa a la quantia de la pen-

sió, una àmplia majoria del 
dels enquestats afirma que el total
de la pensió que cobraran al llarg
de la seva vida de jubilat serà me-
nor a tot el cotitzat durant la seva
etapa laboral. Aquesta preocupa-
ció pot tenir a veure amb la seva
confiança moderada en què el sis-
tema de la Seguretat Social sigui
capaç de pagar pensions adequa-
des fins al final dels seus dies, però
també pot obeir al desconeixe-
ment sobre la relació actual entre
cotitzacions realitzades i pensions
percebudes.

L’habitatge com a actiu
Vuit de cada deu baby boomers
() compten amb habitatge en
propietat: d’ells, el  només té
un habittge, el , dos habitat-
ges, i el , més de dos. De tots els
propietaris d’habitatge, el 
està pagant en aquests moments
una hipoteca. El  de tots els en-
trevistats amb habitatge en pro-

pietat declaren la seva disposició
a usar-la com a font de finança-
ment si algun dia els fessin falta
més diners per viure. Les fórmules
que faria servir aquest col·lectiu
són variables: vendre l’habitatge i
anar-se’n a viure a una altra part és
el més esmentat, encara que una
part important també optaria per
hipotecar-se com a garantia d’una
renda vitalícia. 

Preguntats pel model de vida
del cohousing, a un  dels en-
trevistats els sembla una bona
idea. D’ells, gairebé nou de cada
deu constesten afirmativament a
la pregunta de si els agradaria viu-
re, quan siguin grans, en una
d’aquestes comunitats d’habitat-
ges específiques per a gent gran
amb accés a serveis apropiats a la
vellesa. 

En tot cas, un de cada tres ()
declara que si es trobés en una si-
tuació de dependència preferiria
viure en una residència. Tot i això,
l’opció que en major mesura pre-
fereixen els baby boomers és la de
viure a la pròpia casa sota la cura
de professionals (), si bé una
mica més d’una quarta part prefe-
ririen viure a casa d’un familiar.

LAURA AUBERT/ ACN  BARCELONA

El 56% dels «baby boomers»
catalans pateixen per 
la pensió de jubilació

Segons un informe del BBVA, els catalans
nascuts entre 1957 i 1977 no creuen que els
ingressos els permetin viure sense dificultats
durant la vellesa A la majoria els agradaria
jubilar-se als 65 anys o fins i tot abans




Mercedes Ayuso, Luís Vadillo i
Xavier Linares, en la presentació
de l’estudi. BBVA

El 63% dels
enquestats 
propietaris 
d’habitatges 
es declaren
disposats 
a usar-los 
com a font 
de finançament

LAURA AUBERT GIRONA

La Diputació de Girona va con-
vocar, mitjançant el Servei de Pro-
moció i Desenvolupament Eco-
nòmic Local, la primera edició
dels Premis Projecta’t, una inicia-
tiva de suport a les empreses que
s’emmarca en el programa d’em-
prenedoria Co-Creix i que rep el
finançament del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (Fe-
der). El Servei de Promoció Eco-
nòmica té previst convocar-ne la
segona edició al llarg del primer
trimestre del . 

En aquesta primera convoca-
tòria s’han premiat deu empreses
gironines constituïdes en els dar-
rers tres anys. Les empreses són:
Sücs; De Pis en Pis; Troncsijocs-
Estructures de Fusta; Videogir

Agència de Comunicació Audio-
visual; Ligh-Think Lab; Imbrica;
Roser Martínez, Joieria Creativa;
Pineda Visuals; La Malla-Consul-
toria Social, i NIUDA, Psicologia
per a la Salut Emocional. 

Els Premis Projecta’t s’han diri-

git a empreses i treballadors autò-
noms amb una antiguitat màxima
de tres anys, amb domicili fiscal i
centre de treball a la demarcació
de Girona i amb un alt potencial
de creixement. L’objectiu és im-
pulsar-los. La finalitat de Projec-

ta’t és impulsar els projectes em-
presarials de la demarcació de Gi-
rona posant a l’abast dels equips
guanyadors un ventall d’experts
que els ofereixin suport i assesso-
rament personalitzat i donant vi-
sibilitat i reconeixement als pro-
jectes empresarials participants.

Els premis que es lliuren con-
sisteixen en sis mesos d’assesso-
rament personalitzat a cada em-
presa guanyadora, per part d’un
mentor o mentora acreditat per
l’agència de competitivitat de la
Generalitat Acció. 

Compartir experiències
En acabar els sis mesos d’assesso-
rament, es farà una jornada de tre-
ball en xarxa (networking) a la
qual assistiran tots els partici-
pants del programa i diverses en-
titats col·laboradores. Aquesta
sessió servirà perquè els partici-
pants puguin compartir experièn-
cies. Miquel Noguer, president de
la Diputació de Girona, va expli-
car que «aquest és un premi que,

a la inversa que la majoria, un cop
rebut implica que s’ha de comen-
çar a treballar de valent per justi-
ficar-lo. És hora, doncs, que tots
ens posem a treballar –encara
més- perquè l’any vinent, quan
convoquem la segona edició dels
Premis Projecta’t, tots hàgim po-
gut fer realitat els nostres objecti-
us i anhels». Va afegir que «Cata-
lunya és un país de tradició i vo-
cació emprenedora». 

Impulsar l’emprenedoria
Al llarg de la nostra història hem
comptat amb homes i dones ca-
paços de generar nous negocis en
tots els sectors, que han contribuït
al desenvolupament econòmic
del país fins a convertir-lo en un
dels territoris més dinàmics del
sud d'Europa».

La finalitat d’aquests guardons
és impulsar la formació, la men-
toria i la tutorització per als em-
prenedors de les comarques de
Girona posant al seu abast eines
que els puguin ajudar.

Deu empreses gironines reben els Premis Projecta’t
d’impuls a la formació de la Diputació de Girona 
Els guardons afavoreixen
projectes empresarials i
posen a l’abast dels premiats
experts que els assessoren 

Els guardonats dels Premis Projecta’t. DIPUTACIÓ DE GIRONA
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L’Ajuntament de Cassà de
la Selva va aprovar en l’úl-
tim ple les ordenances fis-
cals per a l’any vinent,
amb les quals hi ha “la vo-
luntat expressa de rebai-
xar la pressió fiscal”. En
aquest sentit, s’aposta per
abaixar l’IBI un 5%. El con-
sistori, governat amb un
pacte entre Junts i el PSC,
calcula que aquesta rebai-
xa representarà no ingres-
sar uns 100.000 euros.
L’IBI representa, segons
destaca l’Ajuntament, el
53% dels impostos i taxes
del pressupost municipal.

Taxa d’escombraries
De les ordenances fiscals
destaca l’increment d’un
2,5% de la taxa de les es-
combraries i d’un 50% de
l’IBI en el cas dels pisos
buits. L’Ajuntament argu-
menta que “hi ha un pro-
blema d’habitatge i els
grans tenidors es veuran
castigats amb aquest im-
post”. “Hi ha molts habi-
tatges buits a Cassà i per
contra hi ha una demanda
més que evident de pisos

de lloguer o compra”, re-
marca el consistori. Pel
que fa a la taxa d’escom-
braries, l’Ajuntament cas-
sanenc recorda que “hi ha
feina a fer” per complir
amb la normativa europea
que demana el 50% de re-
collida selectiva. L’Ajunta-
ment xifra en un 40,3% la
recollida selectiva bruta i

en un 37,6% la recollida
selectiva neta.

ERC es va abstenir en la
votació de les ordenances
fiscals. Pel que fa a l’incre-
ment de la taxa de recolli-
da d’escombraries, els re-
publicans van argumen-
tar falta de planificació a
l’hora de millorar el siste-
ma. ERC considera la re-

baixa “significativa” de
l’IBI de “mesura cosmèti-
ca, dirigida únicament a
aconseguir un titular de
premsa”. ERC calcula que
suposarà una rebaixa de
com a molt 12 euros de
mitjana cada any en els re-
buts de l’IBI, que se situen
entre els 350 i els 700 eu-
ros anuals. ■

Cassà abaixa l’IBI un 5% i
l’apuja en els pisos buits
a L’Ajuntament destaca la congelació de la majoria d’impostos i taxes municipals i l’ampliació de les
bonificacions a ERC s’absté perquè els qualifica de “mediàtics, poc efectius i socialment poc justos”

G. Busquets Ros
CASSÀ DE LA SELVA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

El ple d’aprovació de les ordenances fiscals ■ AJUNTAMENT DE CASSÀ

100.000
euros és el que calcula que
deixarà d’ingressar l’Ajunta-
ment de Cassà a causa de la
rebaixa.

Els republicans van denun-
ciar la “manca d’informació i
rigor en la gestió dels recur-
sos” per part de l’equip de go-
vern. La crítica es produeix
després que ERC votés en
contra de la proposta del go-
vern de destinar 400.000 eu-
ros a una actuació urbanísti-
ca adduint que “no es dispo-
sa dels projectes ni d’una
taxació d’un acord de com-
pra, i que es desconeix quin
ús se li donarà i quin cost tin-
drà”. Pels republicans cal “to-
ta la informació” i no “infor-
mar de manera verbal tres
dies abans del ple”.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ERC critica
la falta
d’informació

Amb motiu del Dia sense
Alcohol, que es commemo-
ra anualment el 15 de no-
vembre, els professionals
de la Xarxa Pública de Cen-
tres d’Atenció i Seguiment
a les Drogodependències
(CAS) de l’Institut d’Assis-
tència Sanitària (IAS) in-
sisteixen en la magnitud
del problema. I en aquest
sentit recorden que l’alco-
hol és la droga més consu-
mida i acceptada a la nos-

tra societat i una de les que
generen més càrrega sani-
tària, social i econòmica.
Problemes laborals, fami-
liars o econòmics, de ca-
ràcter legal, a més dels pro-
blemes de salut, són els
motius pels quals es dema-
na tractament en els CAS
gironins. I fonts de l’IAS
destaquen que a la regió sa-
nitària de Girona la taxa
d’inici de tractament per
alcohol se situa en 9,3 ca-
sos per cada 10.000 habi-
tants, més alta que la mit-
jana de Catalunya, amb 7,8
casos per cada 10.000 ha-
bitants.

Segons les dades regis-
trades el 2018 als centres
d’atenció a les drogodepen-
dències de la demarcació,

el 48% dels pacients atesos
per primera vegada
(1.345) van iniciar el trac-
tament per problemes
d’addicció a l’alcohol.
Aquesta dependència és el
diagnòstic més prevalent
en un 33,6% dels casos,
percentatge que equival a
1.251 casos. El tractament
genera una mitjana de
6,69 visites a l’any. Altres
drogues que generen de-
manda de tractament són
la cocaïna, en un 26% dels
casos nous, seguida del
cànnabis (12%) i l’heroïna
(6%). L’any 2018 els CAS
de la demarcació de Girona
van atendre un total de
4.456 pacients.

A Catalunya, segons
l’informe de l’Agència de

Salut Pública del 2018, l’al-
cohol és en un 42,2% el mo-
tiu d’inici de tractament
en els CAS. Aquest percen-
tatge correspon a 5.879 ca-
sos sobre un total de
13.944, al davant de la co-
caïna (23,9%), el cànnabis
(13,8%), l’heroïna (11,5%)

o el tabac (3,7%). Del total
de persones ateses, un
74,3% són homes i és en un
65,9% la droga que motiva
la demanda entre la franja
d’edat dels 51 als 60 anys.
L’edat mitjana se situa en-
tre els 47 i 48 anys. El ma-
teix informe diu que la in-

toxicació per alcohol re-
presenta el 42,6% del total
d’ingressos a urgències per
drogues a Catalunya
(17.477), un total de 7.443
casos. La franja d’edat de
18 a 25 anys és la més nom-
brosa: 913 homes (57,7%)
i 726 dones (44,3%). ■

a La taxa d’inici de
tractament a la regió
és de 9,3, més alta que
la de Catalunya

N.A.
GIRONA

L’abús d’alcohol, el més
diagnosticat

Centre d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) de Girona ■ IAS

La primera edició dels pre-
mis Projecta’t, impulsats
per la Diputació de Giro-
na, es van lliurar ahir al
vespre en un acte a la Casa
de la Cultura de Girona. La
finalitat d’aquests guar-
dons és impulsar la forma-
ció, la mentoria i la tutorit-
zació per a emprenedors
de les comarques gironi-
nes. Així, els premis volen
remarcar projectes em-
presarials de la demarca-
ció posant a l’abast dels
equips guanyadors un
ventall d’experts que els
ofereixin suport i assesso-
rament personalitzat i do-
nant visibilitat i reconei-
xement als projectes em-
presarials participants.
Aquest cop es van premiar
deu empreses gironines
constituïdes els darrers
tres anys: Sücs, De Pis en
Pis, Troncsijocs-Estructu-
res de Fusta, Videogir
Agència de Comunicació
Audiovisual, Ligh-Think
Lab, Imbrica, Roser Martí-
nez, joieria creativa, Pine-
da Visuals, La Malla-Con-
sultoria Social i Niuda, psi-
cologia per a la salut emo-
cional. El president, Mi-
quel Noguer, i el vicepresi-
dent, Pau Presas, van as-
sistir al lliurament dels
premis ■

Deu empreses
reben el premi
Projecta’t de
la Diputació

E. Robres
GIRONA
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 PRESENTEN ELS
VINS  DE LA DO EM-
PORDÀ coincidint
amb Sant Martí.  
El vi novell és un vi
més que jove. Només
s’embotella a l’inici
de cada campanya i
és el primer tast de la
collita  La carinye-
na blanca  és una va-
rietat identitària que
es troba plantada
tradicionalment a la
zona de l’Empordà i
el sud del  Rosselló.

1

2

EMPORDÀ
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Fent honor a la dita popular
«Per Sant Martí, mata el porc i en-
ceta el vi», els nou cellers que ela-
boren Vi Novell a Catalunya han
presentat els vins d’aquesta tem-
porada durant la tercera edició de

la Festa del Vi Novell. Enguany, la
celebració ha tingut un caràcter
solidari, i és que tots aquells que
han participat en la compra de les
seves degustacions han col·labo-
rat amb el Celler Rendé Masdeu,
afectat greument per les riuades

del passat  d’octubre a l’Espluga
de Francolí.

També la carinyena blanca es
va presentar, a Barcelona, de la mà
d’en Josep Pitu Roca i els set ce-
llers de l’Empordà que la pro-
mouen. «Surt des de l’Empordà

per mostrar-se al món amb orgull,
amb rauxa, amb trempera. Neix
alegal i lliure. És una varietat blan-
ca vestida de nervi» ha afirmat el
prestigiós sommelier. Per tot això,
la carinyena blanca s’ha batejat
com «la rebel de l’Empordà».

REDACCIÓ FIGUERES

La DO Empordà fa gala dels seus productes a
Barcelona, presentant carinyena blanca i vi novell La Festa del Vi Novell es va 

celebrar per Sant Martí
 El dissabte 16 de novembre va ser la
data escollida per celebrar, a Barcelo-
na, la Festa del Vi Novell, presentant
així, els vins d’aquesta temporada. A
més, va comptar amb una acció solidà-
ria per al celler Rendé Masdeu.

LA CLAU

CELEBRACIÓ

Empordàlia presenta l’oli de Pau nou enmig
de la seva festa i una jornada de portes obertes

El celler Empordàlia celebrarà, diumenge  de novembre al matí,
la seva festa de l’oli a l’exterior del celler de Vilajuïga. La jornada ha estat
batejada com la Festa d’Empordàlia: presentació de l’Oli de Pau nou.
Està oberta a tothom i té l’objectiu d’atreure l’atenció sobre el món de
l’oli per tal de satisfer les inquietuds dels més curiosos. L’acte inclourà
un tast d’oli, un esmorzar popular maridat amb els vins del celler, mú-
sica en directe amb ball swing , l’actuació dels gegants de Vilajuïga, es
podrà pujar al Trenet de Roses per gaudir d’una ruta gratuïta i una visita
al celler d’Empordàlia a Pau per veure el molí d’Oli.

REDACCIÓ VILAJUÏGA

EMPORDÀ

Les empreses tindran suport d’experts per impulsar-se.

La Diputació de Girona ha re-
alitzat la primera edició dels Pre-
mis Projecta’t, una iniciativa de
suport a les empreses en el pro-
grama d’emprenedoria Co-Creix
i que rep el finançament del Fons
Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER). En aquesta
primera convocatòria, s’han pre-
miat deu empreses gironines

constituïdes en els darrers tres
anys, entre les quals figura l’em-
pordanesa Roser Martínez, Joieria
Creativa. La finalitat és impulsar
projectes empresarials gironins,
facilitant un ventall d’experts, du-
rant sis mesos, que els ofereixin
suport i assessorament persona-
litzat i donant visibilitat i reconei-
xement als projectes empresa-
rials.

REDACCIÓ FIGUERES

Els Premis Projecta’t donen
suport a l’emprenedoria

Diputació de Girona
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AUTÒNOMS

Tronsijoc guanya un dels Premis 
Projecta’t de la Diputació de Girona
L'empresa garrotxina, junt amb nou empreses més , gaudirà de sis 
mesos d’assessorament personalitzat 

per Redacció, Girona, 18 de novembre de 2019 a les 08:32 | 

(https://www.naciodigital.cat/garrotxa/pdf.php?id=21386)

Foto de família dels premiats en aquesta primera edició d'aquests guardons. | DDGI/E. Kelele.

La Diputació de Girona convoca, mitjançant el Servei de Promoció i 

Desenvolupament Econòmic Local, la primera edició dels Premis Projecta’t, 

una iniciativa de suport a les empreses que s’emmarca en el programa 

d’emprenedoria Co-Creix i que rep el finançament del Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER). El Servei de Promoció Econòmica, té 





previst convocar-ne la segona edició al llarg del primer trimestre de 2020.

En aquesta primera convocatòria s’ha premiat deu empreses gironines 

constituïdes en els darrers tres anys. Les empreses són: Troncsijocs-

Estructures de Fusta; Sücs; De Pis en Pis; Videogir Agència de Comunicació 

Audiovisual; Ligh-Think Lab; Imbrica; Roser Martínez, Joieria Creativa; 

Pineda Visuals; La Malla-Consultoria Social, i NIUDA, Psicologia per a la Salut 

Emocional.

A l’acte de lliurament, celebrat aquest passat dijous, hi han assistit el 

president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el vicepresident Pau 

Presas; el diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, 

Jordi Camps, i la cap del Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de 

Girona, Helga Nuell. També hi han assistit Martí Terés, regidor de 

Sostenibilitat i Participació de l’Ajuntament de Girona; Immaculada Colom, 

alcaldessa de Tossa de Mar; Sílvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís 

Social; Gemma Coll, tresorera de la Cambra de Comerç de Girona i sòcia 

directora de CINC; Ferran Rodero, delegat d’ACCIÓ a Girona de la Generalitat de 

Catalunya; Xavier Casas, secretari general de la UGT a les comarques 

gironines, a més dels premiats.

Els Premis Projecta’t s’han dirigit a empreses i treballadors autònoms amb 

una antiguitat màxima de tres anys, amb domicili fiscal i centre de treball a la 

demarcació de Girona i amb un alt potencial de creixement. S’han premiat un 

màxim de deu projectes empresarials.

La finalitat de Projecta’t és impulsar els projectes empresarials de la 

demarcació de Girona, posant a l’abast dels equips guanyadors un ventall 

d’experts que els ofereixin suport i assessorament personalitzat i donant 

visibilitat i reconeixement als projectes empresarials participants.

Els premis que es lliuren consisteixen en sis mesos d’assessorament 

personalitzat a cada empresa guanyadora, per part d’un mentor o mentora 

acreditat per ACCIÓ.



Segons Helga Nuell, cap del Servei de Promoció Econòmica, «avui els 

guanyadors iniciaran un procés que els ha de portar a fer una diagnosi de 

l’empresa, en la qual es detectaran les necessitats i es marcaran els objectius a 

assolir. Tindran fins a sis mesos per concretar el pla de treball que els ajudarà 

a impulsar la seva empresa i comptaran amb el suport d’experts que els 

orientaran en les seves decisions».

En acabar els sis mesos d’assessorament, es farà una jornada de treball en 

xarxa (networking) a la qual assistiran tots els participants del programa i 

diverses entitats col·laboradores. Aquesta sessió servirà perquè els 

participants puguin compartir experiències.

En l’obertura de l’acte, el vicepresident Pau Presas ha remarcat que «Aquest és 

un premi que, a la inversa que la majoria, un cop rebut implica que s’ha de 

començar a treballar de valent per justificar-lo. És hora doncs, que tots ens 

posem a treballar –encara més- perquè l’any vinent, quan convoquem la 

segona edició dels Premis Projecta’t, tots hàgim pogut fer realitat els nostres 

objectius i anhels».

El president Miquel Noguer ha destacat en el tancament de l’acte que 

«Catalunya és un país de tradició i vocació emprenedora. Al llarg de la nostra 

història hem comptat amb homes i dones capaços de generar nous negocis en 

tots els sectors, que han contribuït al desenvolupament econòmic del país fins 

a convertir-lo en un dels territoris més dinàmics del sud d'Europa. En aquest 

marc, Girona és especialment emprenedora: a les comarques gironines, tots 

sabem que la petita i mitjana empresa és el motor del nostre territori.».

El lliurament d’aquest primera edició dels Premis Projecta’t ha estat conduït 

per la periodista Núria Riquelme.

Les empreses premiades

TRONCSIJOC- ESTRUCTURES DE FUSTA 

Troncsijoc (http://www.troncsijoc.com/) és una empresa jove i familiar 

situada a la comarca de la Garrotxa. Són professionals de la construcció amb 

fusta i en bioconstrucció. Troncsijoc s’ha especialitzat en espais i estructures 

de joc amb troncs. Ells dissenyen, construeixen i instal·len estructures de joc a 



escoles, en espais públics i per particulars. La fusta amb què treballen 

procedeix de tales responsables del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa. L’empresa va néixer el 2017 de la mà de dos garrotxins amb arrels 

alemanyes.

SÜCS

És una empresa familiar de producció i distribució de fruites per fer sucs 

naturals. Ofereixen racions individuals als establiments que volen vendre 

sucs naturals de molta qualitat, sense el risc que la fruita es faci malbé per 

excés de maduració. Busquen la millor fruita, la pelen, la tallen i la congelen 

en racions individuals, a punt perquè els establiments puguin fer el suc 

només abocant-hi la fruita, una mica d’aigua i sucre. Serveixen a bars, 

cafeteries, barets de platja, hotels, etc. L’empresa, situada a Tossa de Mar, té la 

intenció d'obrir mercat a Barcelona.

DE PIS EN PIS

En aquesta empresa, nascuda a Salt, creuen que totes les persones tenen dret 

a un habitatge digne. Per això, han creat depisoenpiso.com

(http://depisoenpiso.com/), una plataforma en línia per connectar les persones 

que busquen allotjament en pisos compartits i les que n’ofereixen. El preu es 

redueix a la meitat a canvi de dedicar un petita part del temps a una tasca 

social, com oferir companyia a persones grans o fer de cangur. Ja han 

aconseguit que 60.000 persones hagin trobat companys de pis. Estan presents 

en les principals ciutats catalanes, basques, a l’Aragó i Madrid, i aviat a tot 

l’Estat espanyol i part d’Europa.

VIDEOGIR AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Productora creada a la ciutat de Girona que ofereix serveis audiovisuals de 

gravació i d’animació a empreses i institucions. Creuen que el contingut 

audiovisual és el millor canal que tenen les empreses per comunicar-se. Ara 

estan treballant en una nova línia de negoci: PUPILA, una plataforma en línia 

que ofereix cursos i recursos per a la formació de docents. PUPILA vol ser el 

referent de l’educació de mestres i professors a Catalunya i, a llarg termini, 

expandir el model arreu.

LIGH-THINK LAB

LIGH-THINK LAB és l’empresa que van crear dos joves emprenedors de Girona 

després de guanyar el primer premi en la categoria oberta del Festival 



Internacional de Mapping de Girona, l’any 2014. Aquest laboratori de creació i 

investigació multimèdia dissenya, desenvolupa i executa projectes que van 

des de l’arquitectura lumínica fins a instal·lacions de mapping interactiu 

aplicats a sectors tan diversos com l’oci, les fires de promoció de productes i 

serveis o el sector cultural públic i privat.

IMBRICA

Imbrica és una empresa de consultoria i enginyeria especialitzada en temes 

mediambientals que va ser creada l’any 2018 per tres joves emprenedors. 

Dona servei tant a administracions i entitats com a empreses i particulars. 

Treballen per aportar solucions a reptes de present i de futur, com són el canvi 

climàtic, l’aposta per les energies renovables i la protecció del medi ambient. 

Es defineixen com un equip pluridisciplinari format per peces que es recolzen 

l’una en l’altra i que juntes ofereixen una adequació òptima als reptes del 

medi.

ROSER MARTÍNEZ, JOIERIA CREATIVA 

Roser Martínez crea joies i complements amb un estil molt particular, per a 

gustos allunyats dels convencionalismes. La seva pàgina web mostra que és 

una joieria molt especial, que les seves joies van més enllà de la creativitat: 

capturen emocions, integren les formes de la naturalesa i expressen històries. 

I tot això en un espai únic i exclusiu dins d’una masia del segle XVI a 

l’Empordà, on també ofereix visites personalitzades i imparteix tallers 

creatius.

PINEDA VISUALS

Marc Pineda és productor, operador de càmera, editor, pilot de drons i 

realitzador audiovisual. Ha creat Pineda Visuals, una productora que treballa 

amb una xarxa de professionals del sector audiovisual i multimèdia 

especialitzats en la producció audiovisual i la integració del vídeo en el 

màrqueting digital. L’objectiu principal de la productora per als pròxims 2 

anys és expandir-se i consolidar-se en sectors com el dels casaments o 

d’altres relacionats amb les necessitats de petites i mitjanes empreses.

LA MALLA-CONSULTORIA SOCIAL

La Malla és un consultoria social especialitzada en participació ciutadana, 

treball comunitari i comunicació, que treballa des d’una òptica inclusiva i 

feminista. Fa des d’assessoraments puntuals a organitzacions i empreses, fins 



al disseny i l’execució de projectes de més llarga durada. Els projectes que 

impulsa busquen la transformació social i poden tenir impacte en 

l’organització, ja que instauren sistemes de treball participatius i 

col·laboratius, que tinguin en compte les persones. També dissenya 

campanyes de sensibilització i elabora plans d’igualtat.

NIUDA, Psicologia per a la salut emocional

Niuda és un centre d’atenció psicològica dedicat a promoure el benestar 

emocional, la salut mental i l’autonomia de les persones en les diverses etapes 

de la seva vida, des de la infància fins a la vida adulta. És un centre 

especialitzat en atenció a la família, a la infància i en la recuperació de 

traumes de la infància. Per a les impulsores de Niuda és important oferir un 

tracte acollidor, càlid i proper, així com un treball rigorós i honest. Creuen en 

el treball d’equip i en un enfocament integral, que inclogui la mirada de tots 

els professionals que intervenen.
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NOTÍCIES GIRONA

LLIURAMENT DELS PREMIS PROJECTA’T DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA
anna carreras i aubets

La Diputació de Girona convoca, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, la primera edició 

dels Premis Projecta’t, una iniciativa de suport a les empreses que s’emmarca en el programa d’emprenedoria Co-Creix i 

que rep el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El Servei de Promoció Econòmica, té 

previst convocar-ne la segona edició al llarg del primer trimestre del 2020.

En aquesta primera convocatòria s’han premiat deu empreses gironines constituïdes en els darrers tres anys. Les empreses 

són: Sücs; De Pis en Pis; Troncsijocs-Estructures de Fusta; Videogir Agència de Comunicació Audiovisual; Ligh-Think Lab; 

Imbrica; Roser Martínez, Joieria Creativa; Pineda Visuals; La Malla-Consultoria Social, i NIUDA, Psicologia per a la Salut 

Emocional.

A l’acte de lliurament han assistit el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el vicepresident Pau Presas; el 

diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Jordi Camps, i la cap del Servei de Promoció Econòmica 

de la Diputació de Girona, Helga Nuell. També hi han assistit Martí Terés, regidor de Sostenibilitat i Participació de 

l’Ajuntament de Girona; Immaculada Colom, alcaldessa de Tossa de Mar; Sílvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís 

Social; Gemma Coll, tresorera de la Cambra de Comerç de Girona i sòcia directora de CINC; Ferran Rodero, delegat d’ACCIÓ 

a Girona de la Generalitat de Catalunya; Xavier Casas, secretari general de la UGT a les comarques gironines, a més dels 

premiats.

Els Premis Projecta’t s’han dirigit a empreses i treballadors autònoms amb una antiguitat màxima de tres anys, amb 

domicili fiscal i centre de treball a la demarcació de Girona i amb un alt potencial de creixement. S’han premiat un màxim 

de deu projectes empresarials.

La finalitat de Projecta’t és impulsar els projectes empresarials de la demarcació de Girona, posant a l’abast dels equips 

guanyadors un ventall d’experts que els ofereixin suport i assessorament personalitzat i donant visibilitat i reconeixement 

als projectes empresarials participants.

Els premis que es lliuren consisteixen en sis mesos d’assessorament personalitzat a cada empresa guanyadora, per part 

d’un mentor o mentora acreditat per ACCIÓ.

Etiquetes: Premis Projecta’t de la Diputació de Girona

Cercar



Lliurament dels Premis Projecta’t de la 

Diputació de Girona, formació, 

mentoria i tutorització, per a 

emprenedors de la demarcació de 

Girona
Por Redacción Girona - 14 noviembre, 2019

•    El president, Miquel Noguer, el vicepresident Pau Presas i el diputat delegat de 

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Jordi Camps, assisteixen a l’entrega de 

premis

•    S’ha guardonat amb sis mesos d’assessorament personalitzat les empreses Sücs; De 

Pis en Pis; Troncsijocs-Estructures de Fusta; Videogir Agència de Comunicació 

Audiovisual; Ligh-Think Lab; Imbrica; Roser Martínez, Joieria Creativa; Pineda Visuals; 

La Malla-Consultoria Social, i NIUDA, Psicologia per a la Salut Emocional.

La Diputació de Girona convoca, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament 

Econòmic Local, la primera edició dels Premis Projecta’t, una iniciativa de suport a les 

empreses que s’emmarca en el programa d’emprenedoria Co-Creix i que rep el 

finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El Servei de 

Promoció Econòmica, té previst convocar-ne la segona edició al llarg del primer 

trimestre del 2020.



En aquesta primera convocatòria s’han premiat deu empreses gironines constituïdes en 

els darrers tres anys. Les empreses són: Sücs; De Pis en Pis; Troncsijocs-Estructures de 

Fusta; Videogir Agència de Comunicació Audiovisual; Ligh-Think Lab; Imbrica; Roser 

Martínez, Joieria Creativa; Pineda Visuals; La Malla-Consultoria Social, i NIUDA, 

Psicologia per a la Salut Emocional.

A l’acte de lliurament han assistit el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; 

el vicepresident Pau Presas; el diputat delegat de Promoció i Desenvolupament 

Econòmic Local, Jordi Camps, i la cap del Servei de Promoció Econòmica de la Diputació 

de Girona, Helga Nuell. També hi han assistit Martí Terés, regidor de Sostenibilitat i 

Participació de l’Ajuntament de Girona; Immaculada Colom, alcaldessa de Tossa de Mar; 

Sílvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís Social; Gemma Coll, tresorera de la 

Cambra de Comerç de Girona i sòcia directora de CINC; Ferran Rodero, delegat d’ACCIÓ 

a Girona de la Generalitat de Catalunya; Xavier Casas, secretari general de la UGT a les 

comarques gironines, a més dels premiats.

Els Premis Projecta’t s’han dirigit a empreses i treballadors autònoms amb una antiguitat 

màxima de tres anys, amb domicili fiscal i centre de treball a la demarcació de Girona i 

amb un alt potencial de creixement. S’han premiat un màxim de deu projectes 

empresarials.

La finalitat de Projecta’t és impulsar els projectes empresarials de la demarcació de 

Girona, posant a l’abast dels equips guanyadors un ventall d’experts que els ofereixin 

suport i assessorament personalitzat i donant visibilitat i reconeixement als projectes 

empresarials participants.

Els premis que es lliuren consisteixen en sis mesos d’assessorament personalitzat a cada 

empresa guanyadora, per part d’un mentor o mentora acreditat per ACCIÓ.

Segons Helga Nuell, cap del Servei de Promoció Econòmica, «avui els guanyadors 

iniciaran un procés que els ha de portar a fer una diagnosi de l’empresa, en la qual es 

detectaran les necessitats i es marcaran els objectius a assolir. Tindran fins a sis mesos 

per concretar el pla de treball que els ajudarà a impulsar la seva empresa i comptaran 

amb el suport d’experts que els orientaran en les seves decisions».

En acabar els sis mesos d’assessorament, es farà una jornada de treball en xarxa 

(networking) a la qual assistiran tots els participants del programa i diverses entitats 

col·laboradores. Aquesta sessió servirà perquè els participants puguin compartir 

experiències.



En l’obertura de l’acte, el vicepresident Pau Presas ha remarcat que «Aquest és un premi 

que, a la inversa que la majoria, un cop rebut implica que s’ha de començar a treballar 

de valent per justificar-lo. És hora doncs, que tots ens posem a treballar –encara més- 

perquè l’any vinent, quan convoquem la segona edició dels Premis Projecta’t, tots hàgim 

pogut fer realitat els nostres objectius i anhels».

El president Miquel Noguer ha destacat en el tancament de l’acte que «Catalunya és un 

país de tradició i vocació emprenedora. Al llarg de la nostra història hem comptat amb 

homes i dones capaços de generar nous negocis en tots els sectors, que han contribuït 

al desenvolupament econòmic del país fins a convertir-lo en un dels territoris més 

dinàmics del sud d'Europa. En aquest marc, Girona és especialment emprenedora: a les 

comarques gironines, tots sabem que la petita i mitjana empresa és el motor del nostre 

territori.».

El lliurament d’aquest primera edició dels Premis Projecta’t ha estat conduït per la 

periodista Núria Riquelme.

Les empreses premiades:

SÜCS

És una empresa familiar de producció i distribució de fruites per fer sucs naturals. 

Ofereixen racions individuals als establiments que volen vendre sucs naturals de molta 

qualitat, sense el risc que la fruita es faci malbé per excés de maduració. Busquen la 

millor fruita, la pelen, la tallen i la congelen en racions individuals, a punt perquè els 

establiments puguin fer el suc només abocant-hi la fruita, una mica d’aigua i sucre. 

Serveixen a bars, cafeteries, barets de platja, hotels, etc. L’empresa, situada a Tossa de 

Mar, té la intenció d'obrir mercat a Barcelona.

DE PIS EN PIS

En aquesta empresa, nascuda a Salt, creuen que totes les persones tenen dret a un 

habitatge digne. Per això, han creat depisoenpiso.com, una plataforma en línia per 

connectar les persones que busquen allotjament en pisos compartits i les que 

n’ofereixen. El preu es redueix a la meitat a canvi de dedicar un petita part del temps a 

una tasca social, com oferir companyia a persones grans o fer de cangur. Ja han 

aconseguit que 60.000 persones hagin trobat companys de pis. Estan presents en les 

principals ciutats catalanes, basques, a l’Aragó i Madrid, i aviat a tot l’Estat espanyol i 

part d’Europa.



TRONCSIJOC- ESTRUCTURES DE FUSTA

Troncsijoc és una empresa jove i familiar situada a la comarca de la Garrotxa. Són 

professionals de la construcció amb fusta i en bioconstrucció. Troncsijoc s’ha 

especialitzat en espais i estructures de joc amb troncs. Ells dissenyen, construeixen i 

instal•len estructures de joc a escoles, en espais públics i per particulars. La fusta amb 

què treballen procedeix de tales responsables del Parc Natural de la Zona Volcànica de 

la Garrotxa. L’empresa va néixer el 2017 de la mà de dos garrotxins amb arrels 

alemanyes.

VIDEOGIR AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Productora creada a la ciutat de Girona que ofereix serveis audiovisuals de gravació i 

d’animació a empreses i institucions. Creuen que el contingut audiovisual és el millor 

canal que tenen les empreses per comunicar-se. Ara estan treballant en una nova línia 

de negoci: PUPILA, una plataforma en línia que ofereix cursos i recursos per a la 

formació de docents. PUPILA vol ser el referent de l’educació de mestres i professors a 

Catalunya i, a llarg termini, expandir el model arreu.

LIGH-THINK LAB

LIGH-THINK LAB és l’empresa que van crear dos joves emprenedors de Girona després 

de guanyar el primer premi en la categoria oberta del Festival Internacional de Mapping 

de Girona, l’any 2014. Aquest laboratori de creació i investigació multimèdia dissenya, 

desenvolupa i executa projectes que van des de l’arquitectura lumínica fins a 

instal·lacions de mapping interactiu aplicats a sectors tan diversos com l’oci, les fires de 

promoció de productes i serveis o el sector cultural públic i privat.

IMBRICA

Imbrica és una empresa de consultoria i enginyeria especialitzada en temes 

mediambientals que va ser creada l’any 2018 per tres joves emprenedors. Dona servei 

tant a administracions i entitats com a empreses i particulars. Treballen per aportar 

solucions a reptes de present i de futur, com són el canvi climàtic, l’aposta per les 

energies renovables i la protecció del medi ambient. Es defineixen com un equip 

pluridisciplinari format per peces que es recolzen l’una en l’altra i que juntes ofereixen 

una adequació òptima als reptes del medi.

ROSER MARTÍNEZ, JOIERIA CREATIVA



Roser Martínez crea joies i complements amb un estil molt particular, per a gustos 

allunyats dels convencionalismes. La seva pàgina web mostra que és una joieria molt 

especial, que les seves joies van més enllà de la creativitat: capturen emocions, 

integren les formes de la naturalesa i expressen històries. I tot això en un espai únic i 

exclusiu dins d’una masia del segle XVI a l’Empordà, on també ofereix visites 

personalitzades i imparteix tallers creatius.

PINEDA VISUALS

Marc Pineda és productor, operador de càmera, editor, pilot de drons i realitzador 

audiovisual. Ha creat Pineda Visuals, una productora que treballa amb una xarxa de 

professionals del sector audiovisual i multimèdia especialitzats en la producció 

audiovisual i la integració del vídeo en el màrqueting digital. L’objectiu principal de la 

productora per als pròxims 2 anys és expandir-se i consolidar-se en sectors com el dels 

casaments o d’altres relacionats amb les necessitats de petites i mitjanes empreses.

LA MALLA-CONSULTORIA SOCIAL

La Malla és un consultoria social especialitzada en participació ciutadana, treball 

comunitari i comunicació, que treballa des d’una òptica inclusiva i feminista. Fa des 

d’assessoraments puntuals a organitzacions i empreses, fins al disseny i l’execució de 

projectes de més llarga durada. Els projectes que impulsa busquen la transformació 

social i poden tenir impacte en l’organització, ja que instauren sistemes de treball 

participatius i col•laboratius, que tinguin en compte les persones. També dissenya 

campanyes de sensibilització i elabora plans d’igualtat.

NIUDA, Psicologia per a la salut emocional

Niuda és un centre d’atenció psicològica dedicat a promoure el benestar emocional, la 

salut mental i l’autonomia de les persones en les diverses etapes de la seva vida, des de 

la infància fins a la vida adulta. És un centre especialitzat en atenció a la família, a la 

infància i en la recuperació de traumes de la infància. Per a les impulsores de Niuda és 

important oferir un tracte acollidor, càlid i proper, així com un treball rigorós i honest. 

Creuen en el treball d’equip i en un enfocament integral, que inclogui la mirada de tots 

els professionals que intervenen.
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PORTADA FOCUS EMPRESES GRAN ANGULAR EMPRENEDORS OPINIÓ BORSA EINES MÉS

GIRONA - 15 novembre 2019 2.00 h 

Deu empreses reben el premi Projecta’t de la 
Diputació 

ECONOMIA

E. ROBRES - GIRONA

La primera edició dels premis Projecta’t, impulsats per la Diputació de Giro-

na, es van lliurar ahir al vespre en un acte a la Casa de la Cultura de Girona. 

La finalitat d’aquests guardons és impulsar la formació, la mentoria i la tuto-

rització per a emprenedors de les comarques gironines. Així, els premis vo-

len remarcar projectes empresarials de la demarcació posant a l’abast dels 

equips guanyadors un ventall d’experts que els ofereixin suport i assessora-

ment personalitzat i donant visibilitat i reconeixement als projectes empre-

sarials participants. Aquest cop es van premiar deu empreses gironines 

constituïdes els darrers tres anys: Sücs, De Pis en Pis, Troncsijocs-Estructu-

res de Fusta, Videogir Agència de Comunicació Audiovisual, Ligh-Think Lab, 

Imbrica, Roser Martínez, joieria creativa, Pineda Visuals, La Malla-Consul-

toria Social i Niuda, psicologia per a la salut emocional. El president, Miquel 

Noguer, i el vicepresident, Pau Presas, van assistir al lliurament dels premis

Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar 

les Normes de Participació. 
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