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Els guardonats de la 1a Nit dels Autònoms de 

Catalunya 

  

Reconeixement a l’acció de suport a les 
persones autònomes: 

Gremi d’Instal·ladors del Baix 
Llobregat 

  

Premi a la persona autònoma de Girona: Antoni Escudero  

 

Premi a la persona autònoma de Tarragona:  

 

Jaume Taulats i Soler 

 

Premi a la persona autònoma de Lleida:  

 

Montserrat Rossell 

  

Premi a la persona autònoma de Barcelona: Anna Almécija Casanova 

  

Reconeixement a la trajectòria professional 
d’una persona autònoma: 

Dídac Lee  
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Qui són els guardonats?  

 

Reconeixement a l’acció de suport a les persones autònomes: 

Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat 

Aquest gremi, Gremibaix  Fundació i l’ETIF participen en el projecte ITINERE 4.0, 

projecte emmarcat en el programa de garantia juvenil per facilitar la incorporació laboral 

i professional dels joves en l’àmbit del manteniment d’infraestructures d’energies, i per 

donar resposta a les més de 500  empreses instal·ladores i persones autònomes que 

actualment hi estan adherides i que pateixen una forta mancança de personal qualificat. 

 

Premi a la persona autònoma de Girona: 

Antoni Escudero, autònom i emprenedor 

Va treballar a les veremes a França, Albacete i Ciudad Real. Sent molt jove es va dedicar 

al món de l’hostaleria fent de cambrer a la Jonquera i al Pertús. Amb els anys va obrir 

un petit supermercat al centre del poble de la Jonquera, la primera empresa familiar que 

va constituir el Grup Escudero. Actualment té dos supermercats, un hotel, quatre 

restaurants, una gasolinera, una botiga d’esports i el celler de Castell de Biart, que ha 

creat una marca de vins pròpia i de qualitat a l’Alt Empordà.  

Diàriament, als seus restaurants hi mengen més de 1.000 persones. 

Cal destacar també la seva gran tasca en el món de l’associacionisme, des d’on ha 

defensat sempre el paper de l’autònom. Ha participat activament en els següents 

organismes: 

• President de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona.  

• Vicepresident de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics.  

• Vicepresident de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de 
Catalunya.  

• Membre del Ple de la Cambra de Comerç de Girona. 

• Conseller de la Comissió Assessora i del Consell d'Administració del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona i Pirineus. 
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Premi a la persona autònoma de Tarragona: 

Jaume Taulats i Soler, autònom i emprenedor 

Inicia la seva activitat laboral com a aprenent de delineant, i compaginant feina de dia i 

estudis nocturns aconsegueix ser projectista mecànic sis anys més tard.  

A l’any 1979 crea la seva pròpia empresa dedicada a la fabricació de línies completes 

d’envasar, especialitzant-se en l’envasatge de productes químics amb riscos d’explosió, 

inflamació, corrosió i toxicitat. Després de 40 anys d’activitat ha aconseguit exportar a 

27 països, ha realitzat més de 500 projectes i les seves envasadores omplen més d’onze 

milions de bidons cada any. 

Durant aquests anys, ha compartit la seva activitat professional amb la participació i 

acció social. 

 

Premi a la persona autònoma de Lleida:  

Montserrat Rossell, autònoma i emprenedora 

Ha estat enginyera química de l’Institut Químic de Sarrià (IQS), enginyera química del 
Petroli i de la Petroquímica a l’Institut de Petroquímica Aplicada de l’Escola d’Enginyers 
Industrials de Barcelona, i ha treballat en estratègies de desenvolupament per a la pime 
a ESADE. 
 
El seu model de negoci consisteix a dissenyar, fabricar i comercialitzar productes d’alt 
valor afegit per a la nutrició, protecció i estimulació dels cultius amb un cert grau de 
tecnificació. Al llarg de la seva trajectòria professional ha contribuït a crear una 
agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient, de manera que els agricultors 
obtinguin les millors solucions i productes per nodrir i protegir els seus cultius amb 
criteris ecològics i/o de sostenibilitat per al medi ambient. 
 
Ha creat dues empreses filials, una al Marroc i l’altra a Colòmbia, i actualment exporta 
a França, Portugal, Itàlia, Romania, Bèlgica, Polònia, Grècia, Xipre, Lituània, Bulgària i 
Eslovènia. 
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Premi a la persona autònoma de Barcelona: 

Anna Almécija Casanova, autònoma i emprenedora 

Criminòloga de formació, directora, cap i formadora de Seguretat Privada, i professora 

a la Universitat Politècnica de Catalunya i a l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral 

de la Universitat Autònoma de Bellaterra, està  especialitzada en la seguretat en 

esdeveniments musicals i esportius i en la incorporació de la perspectiva de gènere a 

l'àmbit de la seguretat.  

Ha treballat per a promotores com Live Nation o per a ajuntaments com els de Barcelona 

o Madrid, i altres administracions públiques, en la prevenció de la violència de gènere i 

sexual en grans esdeveniments.  

Actualment,  a més,  treballa al Departament d'Interior en el protocol de seguretat contra 

les violències sexuals en entorns d'oci #NoEnPassemNiUna.  

 

Reconeixement a la trajectòria professional d’una persona autònoma: 

Dídac Lee, autònom i emprenedor 

Enginyer Informàtic per la UPC i  postgrau de Gestió d'Empreses per la UPC i la PDG a 

l'IESE.  

És emprenedor en sèrie; amb més de 20 anys d'experiència creant start-ups, ha fundat 

més de 15 empreses i és conseller delegat d'Inspirit, grup d'empreses tecnològiques i 

innovadores format per diferents companyies (Màrqueting Online, Seguretat, E-comerç, 

etc.) amb presència a Barcelona, Buenos Aires i Silicon Valley, entre altres llocs.  

Les seves empreses sumen un equip de 500 persones treballadores i més de 200M de 

facturació. Ha estat directiu del Futbol Club Barcelona i tercer vicepresident de la 

Fundació Futbol Club Barcelona, a més d'executiu i membre fundador de Galdana 

Ventures.  

Ha rebut el premi al millor emprenedor tecnològic per la Universitat de Cambridge, el 

Premi Nacional d'Internet de la Generalitat de Catalunya, i ha estat reconegut per l'IESE 

com un dels empresaris menors de 40 anys més influents. Ha estat elegit millor mentor 

de start-ups pel Founder Institute, la principal acceleradora de start-ups i mentors 

d'àmbit mundial. El seu nom figura en el TOP 100 dels Influencers Digitals Europeus per 

la revista WIRED. 

 

 


