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Instal·lació de panells fotovol-
taics duta a terme a la teulada
d’una empresa lleidatana

S.O.
Girona

La cooperativa d’energies reno-
vables Som Energia ha iniciat el
primer projecte de producció
d’energia verda gràcies a un
acord amb l’empresa especialitza-
da en la instal·lació de plantes so-
lars fotovoltaiques sobre cober-
tes AE 3000, amb seu a
Mollerussa.
L’acord implica la instal·lació

d’una coberta fotovoltaica de 100
kW a la teulada d’una empresa
demaquinària d’embalatge situa-
da en unpolígon deLleida que ge-
nerarà anualment l’equivalent al
consum elèctric de 40 famílies.
El president de Som Energia,
Marc Roselló, assegura que a fi-
nals d’any podrien acabar les
obres i a principis de l’any que ve
ja es podria generar electricitat a
partir de l’energia solar. L’obra té
un cost de 250.000 euros, que se-
rà finançat amb petites aporta-
cions dels socis de la cooperativa.
Actualment en són 1.300, el 90%
particulars d’arreu de Catalunya.
El principal objectiu de Som

Energia, creada inicialment per
un grup de persones vinculades a
la Universitat de Girona i actual-
ment amb seu al Parc Científic i
Tecnològic de la UdG, és generar
una força social que permeti asso-
lir un model 100% renovable. La
cooperativa estudia altres projec-
tes de producció d’energia verda
comara plantes de biogàs, partici-
par en concursos municipals de
cobertes fotovoltaiques o crear el
primer aerogenerador participat
per petits inversors.c

Taps de suro en una fira de vi
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Llagurt es fa gran

AGUSTÍ ENSESA

Íngrid Rahola i Glòria Salomó són les dues joves emprenedores fundadores i propietàries de l’empresa Llagurt

SÍLVIA OLLER
Girona

E l 29 d’octubre del
2010, obria a la
Rambla de Girona
el primer establi-
ment de l’empresa

Llagurt, creada per dues joves
emprenedores gironines, l’Ín-
grid Rahola i la Glòria Salomó.
En només un any, el nombre de
botigues d’aquesta empresa, de-
dicada a l’elaboració i la venda
de iogurts gelats artesans i eco-
lògics, s’ha triplicat i a la de
Girona s’hi sumen les de Platja
d’Aro i la de Vic.
Però el creixement no s’atura

aquí. En els propers mesos te-
nen previst obrir un nou local a
Blanes i al centre comercial Es-
pai Gironès de Salt. A banda
d’aquests establiments, també
tindran franquícies a Figueres,
Granollers, Sabadell, Mataró,
Terrassa i Barcelona. De mitja-
na, una botiga factura 130.000
euros l’any i enguany, la previ-
sió és augmentar la facturació al
voltant d’un 20% gràcies a

l’obertura dels nous negocis.
Les primeres sorpreses del crei-
xement de l’empresa, per la
qual van fer una inversió inicial
de 40.000 euros, són les dues
empresàries, que es coneixen
des de l’escola i que de ben peti-
tes ja barrinaven de muntar un

negoci quan fossin adultes. “Es-
temmolt sorpreses de l’èxit que
està tenint. Un pot tenir una
idea, però es fa difícil predir si
funcionarà”, explica l’Íngrid. Pe-
rò sembla que el negoci va sobre
rodes. Asseguren que cada set-
mana reben trucades o petici-
ons de clients que demanen
muntar un negoci semblant al
seu poble o ciutat. Una part im-
portant d’aquestes demandes

provenen de l’Estat espanyol,
de zones com ara València o el
País Basc; i també de l’estranger
i de Catalunya. Però tant la Glò-
ria com l’Íngrid prefereixen to-
car de peus a terra, no córrer
més del compte i, de moment,
han optat per diversificar els
seus negocis només a Cata-
lunya. “Encara no sabem com
funcionaran els locals que te-
nim aquí i els que obrirem aviat.
Volem anar a poc a poc”, afir-
men. El 80% de la seva clientela
són catalans i espanyols i només
el 20% són estrangers. Això s’ex-
plica pel fet que a molts països
europeus hi ha més presència
de gelateries que de iogurteries.
De fet, Itàlia i Espanya són els
primers països on s’ha ubicat
aquest tipus de negocis.
Llagurt treballa amb dues em-

preses de Campllong: Llet Llet
de Vaca Vaca els subministra la
llet fresca sencera i pasteuritza-
da, mentre que de la Granja Sel-
vatana en treuen el iogurt, que
és ecològic. “Generem ocupació
i riquesa al territori”, conclouen
les dues emprenedores.c

Lacooperativa
SomEnergia
produirà
electricitat
a principis
de l’anyqueve

UNIVERSITAT FIRES COMERÇ

L A D A D A

SOM ENERGIA

]El professor de la UPC i doc-
tor en Economia de l’Empresa
Ferran Vendrell pronunciarà
aquest migdia una conferència a
la Sala de Graus de la Facultat
de Ciències Econòmiques de la
UdG. La xerrada s’emmarca
dins el cicle De Girona al Món,
promogut per la càtedra Banca-
ja de Joves Emprenedors.

]La xarxa europea de territoris
surers (Retecork), amb seu a
Llofriu, que aglutina més d’una
seixantena de socis d’Espanya,
Portugal, Itàlia i França, partici-
parà a la propera edició de la
Fira Internacional de Turisme
(Fitur) que se celebrarà a
Madrid del 18 al 22 de gener, a
través del projecte “territoris
surers. El suro i els paisatges

surers, base del desenvolupa-
ment sostenible de les zones
rurals”. L’objectiu del projecte
és donar a conèixer la riquesa
cultural, patrimonial i paisatgís-
tica d’aquests territoris. La de-
marcació de Girona concentra
el 75% de les suredes que hi ha
a Catalunya i destaca pel gran
nombre d’empreses dedicades a
la fabricació de taps de suro.

Iogurts
a la carta

]Els establiments associats a
Girona Centre Eix Comercial
obsequiaran demà els clients
amb una paperina de castanyes,
que podran adquirir als casta-
nyers de la plaça Independència
i Miquel Santaló. D’aquesta ma-
nera es promou aquest fruit de
tardor i es fomenta la compra a
establiments de l’eix comercial.

En els propers mesos l’empresa obrirà botigues a Girona, Blanes i Salt, a banda
de franquícies a Figueres, Granollers, Sabadell, Mataró, Terrassa i Barcelona

L’empresa de iogurts
gelats vol augmentar
la facturació
un 20% el 2012
respecte aquest any

FerranVendrell
parla a laUdG

]A les botigues Llagurt
es venen iogurts amb
textura de gelat o iogurt
fresc. El producte pot
anar acompanyat de fins
a 30 ingredients dife-
rents, com ara fruits
secs, cereals, salses de
fruita, trossets de xocola-
ta o de fruita, com gerds,
kiwi, mango, maduixes,
móres... El client pot
crear el seu propi iogurt
escollint els ingredients
que l’acompanyaran. A
més, té un baix contin-
gut en greixos i pot ser
un producte alternatiu al
gelat convencional.
Llagurt va ser el guanya-
dor de la primera edició
dels premis Girona Em-
prèn 2011.
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Els territoris surers, presents aFitur Promocióde la
castanya aGirona


