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Diverses iniciatives empre-
sarials podran fer-se reali-
tat o consolidar-se al Camp
de Tarragona i a les Terres
de l’Ebre durant els propers
mesos, gràcies a la primera
edició dels Premis Emprèn,
que la Diputació de Tarrago-
na ha convocat a través de
l’Àrea de Recursos Humans
i Polítiques Actives d’Ocu-
pació. El certamen,que comp-
ta amb set categories –Em-
prèn en femení, Emprèn jo-
ve, Emprèn al món rural,
Emprèn socialment, Emprèn
i sorprèn, Emprèn i consoli-
da i Reemprèn– dóna res-
posta a l’esperit emprenedor
de les nostres comarques i
promou la creació d’empre-
ses i, per tant, l’ocupació ar-
reu del territori.

Projectes tan variats com
una consultoria en gestió
pesquera, una xarxa per fer
negocis sense diners, un ca-
iac transportable com una
motxilla, una plataforma in-
ternacional de congressos
en xarxa, un kit per fer cos-
mètica natural, serveis a do-
micili per a persones grans
i una botiga d’alimentació
ecològica s’han endut els

guardons, que han anat a
parar a diferents punts del
Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre. En un acte
celebrat al Pati del Palau de
la Diputació de Tarragona es
van lliurar els premis, amb
una dotació econòmica de
5.000 euros per a cadascu-
na de les set categories.

L’acte, presidit pel presi-
dent de la Diputació de Tar-
ragona, Josep Poblet, va

aplegar prop de 200 perso-
nes, entre les quals nom-
broses autoritats i represen-
tants dels àmbits empresa-
rials del territori. Durant la
trobada es va posar de ma-
nifest l’èxit del certamen,
amb un total de 113 projec-
tes empresarials rebuts, i
es va refermar la voluntat
de donar-li continuïtat any
rere any per tal de fomen-
tar l’emprenedoria al Camp

de Tarragona i a les Terres
de l’Ebre, i de retruc, «incre-
mentar la riquesa al territo-
ri i consolidar-lo com una re-
gió emergent», va afirmar
Josep Poblet. En aquest sen-
tit, el president de la Dipu-
tació de Tarragona va fer re-
ferència al fet que els Pre-
mis Emprèn són una
ampliació del concurs de
projectes empresarials lide-
rats per dones Emprèn en fe-
mení, que la Diputació ha
convocat al llarg de set anys
consecutius,durant els quals
la institució n’ha premiat 25
dels prop dels 400 rebuts
d’arreu de les nostres co-
marques.

A més, Josep Poblet va fe-
licitar els set guanyadors,
però també a tots els qui
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Foto de família dels guardonats en aquesta primera edició dels Premis Emprèn, convocats per la Diputació de Tarragona. FOTO: CEDIDA

Territori
emprenedor

Prop de 200 persones van assitir al lliurament dels I Premis Emprèn celebrat al Pati del Palau de la Diputació.
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de més de 200

participants


