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Cristina Brugués i Núria Bosch
treballen des d’un local del carrer
Vilafant, 30, de Figueres i, grà-
cies als Premis Emprenedors, que
concedeixen l’Ajuntament de Fi-
gueres, el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, el SETMANARI DE L'ALT

EMPORDÀ, l’AJEG i el Fòrum Ima-
gina, podran donar un impuls al
projecte Imagina kids.

Com definiria Imagina kids?
Imagina kids és una educació

innovadora, que aposta per la
formació individualitzada. Fun-
cionem molt amb cada perso-
nalitat. Albert Einstein sempre
deia que, si esperem que un peix
es comporti com un ocell, es
passarà tota la seva vida pen-
sant-se que és un inútil. A les es-
coles convencionals, els passa
que tenen un volum de gent tan

gran que, encara que hi hagi el
desig d’atendre’ls a tots, és difí-
cil. De fet, nosaltres no tenim
aules, una altra característica
nostra. Apostem molt pel siste-
ma emocional, aprenem a par-
tir de l’experiència i fem molt
capacitats del segle XXI. Calen
coses innovadores i que els nos-
tres nens treballin en projectes
i se sentin valorats.

Hi ha un buit, aquí a casa nos-
tra?

Sí. I una altra cosa que fa que
aquest projecte sigui innova-
dor: utilitzem molt els museus.
Aquí a Figueres, no hi ha cap es-
tructura d’aquest tipus.

Quan van començar a concebre
aquesta idea?

Jo sóc psicòloga de formació i
vaig tenir dos fills. La meva fa-
mília es dedica al negoci de l’au-
toescola, però, en el moment ser
mare, vaig canviar la idea de ne-
goci.

Quin seria el seu horitzó?
Tenim la idea de convertir el

negoci en una franquícia i, fins
i tot, internacionalitzar-lo, a

partir dels
museus que
s’interessin
per treballar
amb nosal-
tres. El Mu-
seu Dalí de Fi-
gueres va ser el
primer que va
veure bé la idea i,
a partir d’a-
quí, van

anar creixent amb el Museu
de l’Empordà i el Museu
del Joguet de Catalunya.
Els nens tenen dret a la
cultura i els horaris labo-
rals de les mares els han

deixat sense oportunitats.
Es considera emprenedora,

vostè?
De petita, el

meu pare
em va

intro-
duir

en el món de les motos, però no
em vaig arribar a creure mai que
estava competint, perquè era
l’única noia enmig dels pilots de
motos. No sé si sóc emprenedo-
ra. Vaig ajudar-los a ells en el
negoci familiar i, ara, tampoc no
pretenc abandonar-lo.
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La figuerenca Cristina Brugués es defineix com a mare i psicòloga, que busca la felicitat dels més petits.
Juntament amb la maresmenca Núria Bosch, financera i mestra de vocació, amb llarga experiència docent,
van presentar el projecte Imagina kids, el nou espai d’educació infantil a
Figueres, que va obtenir el primer premi Emprenedors 2016
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«Calen idees innovadores perquè
els nens se sentin valorats»

Cristina Brugués DIRECTORA DEL PROJECTE IMAGINA KIDS «El Museu Dalí 

de Figueres va ser 

el primer que va veure 

bé la nostra idea»

«Els nens tenen dret a la

cultura i els horaris laborals

de les mares els han 

deixat sense oportunitats»

Imagina kids és una platafor-
ma educativa integral amb

una vocació de transformació social i
amb la necessitat de replantejar els
paradigmes educatius actuals a tra-
vés de l’art, el joc i l’autonomia d’un
mateix. Ofereix una programació
d’activitats liderada per un equip de
professionals especialistes en dife-
rents àmbits, especialment en l’art,
el moviment i els idiomes com 
a eines d’aprenentatge. Aposta 
per potenciar les capacitats innates
de cada un i integra l’educació dels
nens i nenes amb l’acompanyament
a pares i mares per aprendre 
a relacionar-se i a compartir 
amb els altres.
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Un nou espai d’educació
infantil a Figueres
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