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Els candidats a obtenir
els Premis Emprenedors,
divendres passat.
SANTI COLL

CANDIDATURES AL PREMI EMPRENEDOR/A

SACS DE COLORS
IMAGINA KIDS
Una vida amb 5 colors,
El nou espai d’educació
sense obesitat i somriure infantil a Figueres
® PROMOTORA DEL PROJECTE:
Isabel Batlle i Trinch, nascuda l’any
1978, coneguda com a Bel. Sacs de
colors a tot el món és un llibre obert
i una caixa de sorpreses.
® RESUM DEL PROJECTE:
Sacs de colors sap viure sense estrès,
s’estima i es valora, té confiança
amb si mateixa i no té por de res.
És el que transmeto a les persones
de tot el món. Una vida amb cinc
colors, sense obesitat, amb
somriures, amb alegries, amb la
ment oberta cada dia.

® PROMOTORES DEL PROJECTE:
Cristina Brugués, mare i psicòloga,
que busca la felicitat dels més petits.
Núria Bosch, financera i mestra de
vocació, amb llarga experiència
docent.
® RESUM DEL PROJECTE: Imagina
Kids és una plataforma educativa
integral amb una vocació de
transformació social i amb la
necessitat de replantejar els
paradigmes educatius actuals a
través de l’art, el joc i l’autonomia
d’un mateix.

EL BOSC D’ALI BABA
Campament juvenil
de caràcter educatiu

CLEAN DEAL
Serveis de neteja
a empreses

LA BOOKMAN LLIBRERIA
Llibreria generalista
a Figueres

® PROMOTOR DEL PROJECTE:
Eduard Tolós de 26 anys. Va estudiar
Comerç Internacional, però és
autodidacte de base i amb el
convenciment de portar a terme
unes idees i uns conceptes que
formaran part d’una revolució
estrictament necessària.

® PROMOTOR DEL PROJECTE:
Francesc Llopis Surrallés, conegut com
a Franchu, nascut l’any 1981.
Dibuixant, llibreter i una mica friki.

® RESUM DEL PROJECTE: Situat en un
entorn natural, és ideal per portar a
terme tot un conjunt d’accions
dirigides a la investigació,
desenvolupament i educació
sostenibles.

® PROMOTORS DEL PROJECTE:
Maria Sánchez Lao i Mariano Pablo
Decarli Ares, especialistes en gestió
de serveis de neteja, de seguretat en
prevenció de riscos laborals. Gestió
d’empresa, finances i comercial.
.
® RESUM DEL PROJECTE: L’activitat de
Clean Deal consisteix a fer la
prestació de serveis de neteja a
empreses, comerços, organismes
públics i privats de les comarques
gironines. Volen assolir un compromís
de màxima eficiència amb el client i
els seus treballadors.

M DE XOCOLATA
Cohesió social
a través de la xocolata

ECOTURISME EMPORDÀ
Comunicació
multidisciplinari

EQUITOUR ALBERA
Passió pels cavalls
i el territori

EMPORDAART.CAT
Lloc de trobada
per compartir inquietuds

® PROMOTORES DEL PROJECTE: Eva
Rodríguez, filla de pastissers, idea
original i directora del projecte. Irene
Roé, de professió creativa
fotogràfica, participa en diferents
festivals com a fotògrafa oficial.

® PROMOTORA DEL PROJECTE:
Cristina Flores, de 32 anys,
professional del sector
de la comunicació, tecnologies de la
informació i l’audiovisual.

® PROMOTORES DEL PROJECTE:
Geraldine Gocksch i Gabrielle Hasse.
Compartim la mateixa passió pels
cavalls des de joves. Sempre hem
estat amb els equins i els coneixem
molt bé.

® RESUM DEL PROJECTE: M de
Xocolata és una iniciativa que vol
fomentar la socialització i cohesió
social a través de la xocolata, amb
diversos productes i serveis culturals.
Imparteixen tallers creatius de xocolata amb diferents tècniques amb les
quals poden adaptar l’activitat a qualsevol esdeveniment i estació de l’any.

® PROMOTORES DEL PROJECTE:
Núria Masó, enginyera tècnica
informàtica, amb coneixements de
disseny i fotografia.
Rosa Garrido, diplomada en
psicologia organitzativa i amplis
coneixements del món empresarial.

com un projecte de comunicació
multidisciplinari que pretén
promoure les activitats ecoturístiques
i les propostes d’oci sostenibles i de
baix impacte, que s’organitzen a l’Alt
Empordà, per descobrir el territori.
Dóna a conèixer els productes
ecològics i artesans que s’elaboren a
la comarca de petits productors.

® RESUM DEL PROJECTE: Es presenta

® RESUM DEL PROJECTE: Amb una
societat cada vegada més accelerada
i industrialitzada, la gent necessita
apropar-se a la naturalesa i gaudir un
temps d’un altre ritme de vida més
tranquil i relaxat. Això és el que
Equitour Albera ofereix a través dels
cavalls i també fa conèixer la nostra
zona a la gent.

® RESUM DEL PROJECTE:
EmpordaART.cat neix amb una
vocació de servei integral per als
artistes i per a les seves creacions,
amb l’objectiu que els autors tinguin
el màxim de temps per
inspirar-se i poder crear les seves
obres.

® RESUM DEL PROJECTE: La Bookman
és una llibreria generalista
especialitzada en còmics, novel·les
de fantasia, ciència-ficció, negra i
llibre infantil i juvenil. La Bookman
també té com a objectiu enriquir i
dinamitzar una mica més el teixit
cultural de la ciutat de Figueres i de
l’Empordà, tot oferint una sèrie
d’activitats i tallers.
GUARDONS

3.000 € per al projecte
d’empresa més viable
El primer Premi Emprenedor
està dotat amb 3.000 €, a més de
publicitat al SETMANARI DE L’ALT
EMPORDÀ per un valor de 1.500 €.
El segon Premi Emprenedor rebrà 1.500 €. El Premi Jove Empresari és un diploma i una escultura commemorativa. En la categoria de Millor Idea de Negoci, el
premi serà una mini tauleta Android per a cadascun dels membres de l’equip d’estudiants guanyador. En el Premi a la Innovació, es farà el lliurament d’un diploma i d’una escultura commemorativa igual que en el Premi
Jove Empresari. REDACCIÓ | FIGUERES

