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La protagonista, Carlota Vilà

RIPOLLÈS | Redacció

• Què et va motivar a ser una 
jove emprenedora?
Sempre m’ha agradat fer la 
meva i no haver de dependre de 
ningú. El fet de poder fer reali-
tat els meus propis projectes i 
dedicar les hores fent allò que 
més m’agrada és el que m’ha 
ajudat a tirar endavant tot el 
que avui en dia és una realitat.
• Alguna entitat et va assesso-
rar en el procés de creació de 
l’empresa?
No. Les dues empreses de les 
quals sóc copropietària les 
comparteixo amb la meva ger-
mana Maria. En el nostre cas 
cap entitat ens ha assessorat, 
però sí que en moltes ocasions 
hem demanat opinió i ajuda a 
tercers.
• Sabies que l’Ofi cina Jove del 
Ripollès et podia haver orien-
tat en el projecte del teu esta-
bliment?
No, tant de bo ho haguéssim sa-
but abans. Sempre és bo dema-
nar ajuda i orientació.
• Què et va empènyer a fer re-
alitat aquest projecte al Ripo-
llès? Per què vas pensar que 
era el lloc idoni per portar-lo 
a terme?
Com a casa, enlloc. Sempre ens 
ha encantat viure en aquest lloc 

ve donat i ningú vindrà a lluitar 
per allò que tu vols aconseguir. 
I evidentment, és necessari ser 
realistes. No és bufar i fer am-
polles. O si més no, no ha estat 
així en el nostre cas. Tot pro-
jecte requereix el seu temps i 
cal entendre que, pel camí, po-
den sorgir entrebancs que amb 
l’evolució del projecte es van 
superant.
• Al Frankfurt sou especialis-
tes en l’elaboració d’hambur-
gueses originals. Quins in-
gredients hi posaries en una 
hamburguesa per a un/a jove 
emprenedor/a del Ripollès?
Seguiria en la línia de la pre-
gunta anterior. Valentia, cons-
tància, dedicació, esforç i acti-
tud, entre molts d’altres..
• Si haguessis de triar un lloc 
del Ripollès seria…
Cada indret té el seu encant. 
Així que podent-ho tenir tot, 
perquè triar-ne un?
• I de Ripoll?
Caselles.
• De quin color pintaries Jo-
ventut?
Verd.
• Amb quin personatge t’iden-
tifi ques?
Amb Lindsey Vonn, esportista 
americana olímpica que tot i 
les seves múltiples lesions sem-
pre ha lluitat per estar al cap-
davant de l’esquí alpí.
• Què t’emportaries a una illa 
deserta?
Costaria molt veure’m en una 
illa deserta. Sóc molt poc de 
mar i molt de muntanya. Poc 
d’estiu i més d’hivern. 
Tot i això, en un suposat cas, 
m’agradaria que m’hi acom-
panyessin familiars i amics. 
És fonamental saber com-
binar la feina amb l’oci, com 
també la vida laboral amb la 
vida personal. 

era i el que ara és, una hambur-
gueseria on elaborem combina-
cions amb identitat pròpia.
• Quins consells donaries 
a algun/a jove que s’estigui 
plantejant ser emprenedor/a?
El més important és creure en 
allò que un fa. Hem de vibrar 
amb allò que volem vendre o 
projectar; sinó, no val la pena. 

Carlota Vilà: «Cal ser valents; res et ve donat i 
ningú vindrà a lluitar per allò que vols aconseguir»
La Carlota Vilà és una jove del Ripollès, nascuda 
als anys 90 en un gèlid mes de desembre, just 
abans de menjar el raïm. Destaca pel seu esperit 
emprenedor: va començar amb el relleu i la 
innovació al Frankfurt de Ripoll i ara sorprèn 
amb una marca de complements de roba, 
compaginant així les seves grans passions, la 
muntanya, la moda i la gastronomia.

Poder fer realitat els 
meus propis projectes 
i dedicar les hores fent 
allò que més m’agrada 
és el que m’ha ajudat a 
tirar endavant
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tan privilegiat com és el Ripo-
llès. Hem nascut aquí i hem tin-
gut la sort d’haver pogut conèi-
xer món, sempre amb la certesa 
que, quan tornàvem, ens espe-
rava casa nostra. 
El projecte d’Alpinna refl exa 
tots aquests valors. La passió 
per les muntanyes, l’esport i la 
neu. I què millor per transmetre 
aquests valors que el Ripollès. 

En el cas d’Alpinna, nosaltres 
sempre hem practicat esports 
relacionats amb la neu i la 
muntanya. Feia anys que li do-
nàvem voltes a la creació d’una 
marca de complements de roba 
i el fet de creure que ho podíem 
fer realitat, és el que ha fet que 
avui en dia existeixi Alpinna.  
També cal ser valents. Res no et 

D’altra banda, l’adquisició del 
Frankfurt va signifi car una nova 
gerència. Ens ha costat dos anys 
donar-li un gir de 360º del que 
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Les tardes de dimarts a divendres de les 16h a les 20h
Dimecres i divendres al matí de les 9h a les 13h
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Tel. 972 700 717  / 625 434 767
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