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PROMOTOR DEL PROJECTE: David
Rollón Muñoz.

RESUM DEL PROJECTE:
Servei de consultoria i
assessorament dietètic i nutricional i
oferir els productes recomenats en la
dieta ja cuinats o precuinats.

➤

➤

CONSULTORIA DE
DIETÈTICA I NUTRICIÓ
Servei de consultoria

PROMOTOR DEL PROJECTE:
Víctor Manuel Pineda Villarraga 

RESUM DEL PROJECTE: 
Importació de cafè de Colòmbia
directament des de la cooperativa
sense passar per cap dels
intermediaris.

➤

➤

CAFÈ KARLAKA
Sobre el cafè 
de Colòmbia

PROMOTORA DEL PROJECTE:
Mercè Garre Olmo. 

RESUM DEL PROJECTE: 
Espai tancat on es desenvolupa un
joc en equip i, també, on s’ha de
buscar pistes per poder sortir amb
èxit.

➤

➤

ESCAPE ROOM
Una proposta de joc 
per fer en equip

PROMOTORA DEL PROJECTE:
Irina Arché Clemente.

RESUM DEL PROJECTE: 
Es tracta de la fabricació i elaboració
de taules de longboard i Skimboard
ecològiques, sostenibles i fetes 
a mà.

➤

➤

NOHAKOTA
Al servei 
del sector aquàtic

PROMOTOR DEL PROJECTE:
Eduard Tolos Palau

RESUM DEL PROJECTE: 
Campament juvenil de caràcter
sostenible i, al mateix temps,
educatiu amb un vessant 
innovador.

➤

➤

EL BOSCH D’ALI BABA
Campament juvenil 
de natura

CANDIDATURES AL PREMI EMPRENEDOR/A

PROMOTORA DEL PROJECTE:
Verónica Pérez Pareja

RESUM DEL PROJECTE: 
Es tracta d’un portal web i plataforma
publicitària i gratuïta per a grups
novells.

➤

➤

THE BRAND NEW BANDS
Plataforma interactiva 

PROMOTORA DEL PROJECTE: 
Maria Blain

RESUM DEL PROJECTE: Primer
d’aquest tipus a Llançà, especialment
adaptat per el tipus de peces que no
es poden rentar a casa.

➤

➤

BUGAQUICK
Bugaderia autoservei

Dimecres passat es va fer, dins del
Fòrum Imagina, la sessió formativa
Presentació eficaç de projectes, a
càrrec de Sergio Gil, llicenciat en
Farmàcia, ADE i màster en
màrqueting per ESADE. La sesssió es
va fer a la Fundació Clerch i Nicolau
de Figueres i va ser gratuïta.
S’ocupava de la connexió entre
inversors i emprenedors i va ser
l’avantsala del lliurament dels
Premis Emprenedors.

➤

Fòrum Imagina Sergio
Gil forma 
els emprenedors 

CONXI MOLONS

CANDIDATURES AL PREMI LÍNIA INNOVADORA

Socialmedia, de Jordi Llach Colom, és una assessoria per a empreses i negocis que ofereix assessora-
ment empresarial dins l’àrea comercial i especialment en xarxes socials. Ca la Marutxi, de Norma Servé
Galán, són apartaments turístics amb sales de tast que fomenten les sinergies amb altres empreses del
mateix sector i àrea territorial. Ceres Roura SA, de Xavier Roura Masó, és un projecte d’espelma amb in-
secticida i projecte d’espelma amb ble de fusta que emet sons crepitants semblants al foc de llenya. Ma-
nagement, de Laia Fornaguera, Paula Palacios i Àlex Rojas, és un projecte de comunicació digital per
crear una imatge de marca i generar contingut rellevant i de qualitat.

Socialmedia, Ca la Marutxi, Ceres Roura SA i Management

Els set finalistes per als Premis
Emprenedors 2017.

GERARD CONXI MOLONS


