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Un representant de
cadascun dels projectes
que aspiren al Premi
Emprenedor. BORJA BALSERA

PROMOTOR DEL PROJECTE:
Eulali Méndez: Únic administrador
de 26 anys, operador de transports i
logística que té coneixements i
experiència com a pilot d’uav’s des
de fa dos anys.

RESUM DEL PROJECTE:
En el dia d’avui, podem veure la
contribució que fan els drone’s a la
vida diària, des de llocs de treball,
sostenibilitat ambiental com la
reducció de costos en diferents
sectors que ja existeixen com
reportatges fotogràfics, paqueteria,
l’agricultura i operacions de rescat,
però que poden millorar en part o
en la seva totalitat la seva manera
de fer.
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PROEMBOX
Serveis aeris amb la
intervenció de drone’s

PROMOTORES DEL PROJECTE:
Eva Rodríguez i Irene Roé:  Van
iniciar la seva aventura el juliol de
2014, quan Eva proposa a Irene de
fer un llibre entorn la xocolata. 

RESUM DEL PROJECTE: Tallers
familiars específics: (diferents
tècniques de xocolata, panellets i
altres icones de la pastisseria
catalana). Clients: centres cívics,
cases rurals, fires, càmpings, centres
multidisciplinars, ampes d’escola,
Kiddys Box, Festes aniversari,
agrupacions culturals, col·lectius...
Tallers regulars anuals com activitat
extraescolar. Productes artesanals
acabats. Xerrades a centres educatius
sobre l’origen i la tradició.
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M DE XOCOLATA
El món de la xocolata
artesanal

PROMOTORES DEL PROJECTE:
Laura Cebrià i Alba Pérez: terapeuta
ocupacional i integradora social. 

RESUM DEL PROJECTE:
La filosofia principal de Tots Hi Som
és donar un servei de teràpies i/o
educatiu on l’atenció és
individualitzada; i en el cas de grups
màxim 6 usuaris/es per educador.
Oferim, entre altres serveis, centre de
dia, teràpies individualitzades (al
centre o a domicili), reeducació dels
hàbits de la vida diària, activitats
extraescolars per a persones amb
diversitat funcional, tallers per a gent
gran, assessorament a familiars,
orientació en tràmits burocràtics i sala
d’estimulació multisensorial. 

�

�

TOTS HI SOM
Serveis de teràpies 
i educatiu

PROMOTOR DEL PROJECTE:
Airam Suárez Domínguez: Ha ideat
un estudi fotogràfic que intenta
desmarcar-se de la competència
utilitzant les noves tecnologies. 

RESUM DEL PROJECTE:
Un estudi fotogràfic amb la intenció
d’oferir uns serveis innovadors 
gràcies a les tecnologies que es 
faran servir. No es limitarà només al
servei de particulars. A més, gràcies a
la seva tecnologia, podran fer-ne ús
empreses, no només centrant-se en
la creació de records, sinó que, a
més, també gràcies a la seva
tecnologia, es podran crear uns
serveis que seran d’utilitat en altres
àmbits.
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GRIMALDO STUDIO
Les noves tecnologies 
en la fotografia

PROMOTORES DEL PROJECTE:
Eva Ferrer i Dolors Brujats: 
les dues són professores de cicles
formatius. Eva Ferrer és, a més a
més, psicòloga i psicopedagoga,
mentre que Dolors Brujats és
pedagoga.

RESUM DEL PROJECTE:
El projecte d’emprenedoria 
que han dissenyat Eva Ferrer i 
Dolors Brujats consisteix en la
producció i venda de capses
temàtiques amb materials que
permetran dur a terme les activitats
guiades que contenen, a través
d’unes fitxes detallades que van
acompanyades dels recursos
necessaris per realitzar-les.
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ACTIVPAC
Capses temàtiques i
activitats guiades

CANDIDATURES AL PREMI EMPRENEDOR/A

El primer Premi Emprenedor
està dotat de 3.000 euros, a més
de publicitat al SETMANARI DE

L’ALT EMPORDÀ per un valor de
1.500 euros. El segon Premi
Emprenedor rebrà 1.500 euros.

Pel que fa al Premi Jove Em-
presari, constitueix el lliura-
ment d’un diploma i d’una es-
cultura commemorativa. Així
mateix, l’empresari guanyador
gaudirà d’un important grau de
repercussió mediàtica en els

mitjans de comunicació. En la ca-
tegoria de Millor Idea de Negoci,
el premi serà una mini tauleta An-
droid per a cadascun dels mem-
bres de l’equip d’estudiants gua-
nyador. I quant al Premi a la In-
novació, es farà el lliurament d’un
diploma i d’una escultura com-
memorativa i, igual que en el cas
del Premi  Jove Empresari, el gua-
nyador gaudirà d’un important
grau de repercussió mediàtica en
els mitjans de comunicació. 

En les bases del concurs s’esta-

bleix que les empreses guanyado-
res podran utilitzar els premis
com a element de promoció, però
hauran de fer referència a l’any en
què han estat atorgats.

Entre els criteris que valora el
jurat, hi ha que l’empresa hagi
dut a terme actuacions encami-
nades a la seva adaptació a la nor-
malització lingüística del català,
a la prevenció de riscos laborals,
al respecte pel medi ambient i a
l’assumpció de la responsabilitat
social.
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3.000 € per al projecte d’empresa més viable


