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Un treball per vendre productes de cannabidiol,
premi Càtedra d'emprenedoria
La restauració d'una cabana per a ús turístic, segon TFG distingit
en la primera edició dels guardons
Un pla d'empresa per comercialitzar productes de
cannabidiol (principi actiu de la planta del cànnabis
conegut com a CBD sense efectes psicoactius però sí
terapèutics) mitjançant una plataforma E-commerce2, és
el guanyador de la primera edició dels Premis als Treballs
de Final de Grau (TFG) relacionats amb l'emprenedoria i
la
creació
d'empreses
[
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http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/concursos/premis-tfg ] de la Càtedra Santander d'Emprenedoria
Universitària [ http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/ ] de la Universitat de Lleida (UdL).
Marraco CBD és el nom de l'empresa que dóna títol al TFG realitzat per Arnau Aurín Cases , graduat en
Administració i Direcció d'Empreses (ADE), i que ha estat tutoritzat pel professor de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme de la UdL, José Manuel Alonso Martínez, actual director d'aquesta Càtedra.
Aurín explica que la decisió d'executar un pla d'empresa en aquest àmbit, és una idea de negoci innovadora a
més de tractar-se d'un mercat emergent. "Cada cop hi ha més estudis que demostren els avantatges terapèutics
del cannabidiol, i cada cop és més acceptat per la població, per professionals de la salut i per agències
internacionals com ara la OMS".
El jurat, format per Alonso, Álvaro Perera Martín (director Estratègia Digital i Innovació a SEMIC S.A), i Laura
Sánchez Llovet (vicepresidenta de Pimec Lleida i presidenta d'Autònoms Pimec), ha escollit el treball d'Arnau
Aurin, que rebrà 500 euros, com el millor entre els set TFG presentats al concurs.
El segon premi, dotat amb 300 euros, ha estat per la doble graduada en ADE i Turisme, Ares Flix Sentís, pel
TFG (Des)connexió entre oliveres, que ha estat tutoritzat per les professores de la UdL, Blanca Escardibul Ferra
i Laura Sánchez Pulido. El treball presenta la restauració d'una cabana de volta de pedra seca al terme
municipal de La Granadella (Les Garrigues) per a usos turístics. L'autora proposa un experiència de turisme
rural de dos dies d'estada amb diversos àpats amb productes de proximitat i tasts d'olis.
"Viure en un poble comporta inconvenients però també molts avantatges que sovint desconeix la gent que ha
viscut tota la vida en una ciutat. Per això he volgut oferir l’opció a aquelles persones que ho desitgin,
d’endinsar-se en la vida dels pobles petits per estar prop de la natura i alhora gaudir dels seus serveis", explica
Ares Flix.

Els Premis als Treballs de Final de Grau (TFG) relacionats amb l'emprenedoria i la creació d'empreses s'han
posat en marxa per afavorir la realització de TFG relacionats amb aquest àmbit i al mateix temps reconèixer
l'estudiantat de la UdL amb inquietuds emprenedores.

