CATEGORIA

PROJECTES GUANYADORS

EMPRÈN EN FEMENÍ
Costums (DIY & Handmade Furniture)
Projectes liderats majoritàriament Disseny i venda on-line de mobles de tipologia
per dones
determinada amb la filosofia DIY (do it yourself) i
mobles personalitzats.
Emma Pertegàs Ayza, la Sénia (Montsià).
EMPRÈN JOVE
Projectes liderats per persones
d'entre 18 i 35 anys

La Musca
Servei editorial de proximitat i de material de papereria
que té per objectiu la difusió de la cultura.
Josep Maria Vidal Minguella, l'Espluga de Francolí
(Conca de Barberà).

EMPRÈN AL MÓN RURAL
Projectes en municipis de menys
de 2.000 habitants

Ramats al bosc: una oportunitat per als boscos i
els pastors/es del futur
Serveis de Silvopastura (pastures als boscos amb ovi í
cabrum) i activitats d'educació ambiental.
Eduard Balsells Martínez, Querol (Alt Camp).

EMPRÈN SOCIALMENT
Projectes basats en valors
col·lectius

Entra! SCCL
Integració laboral de persones en risc d'exclusió a través
de diferents activitats empresarials (treballs forestals i
jardineria sostenible).
Josep Gisbert Pascual, Tarragona (Tarragonès).

EMPRÈN I SORPRÈN
Biosfer Teslab
Projectes empresarials innovadors Desenvolupament d'un test diagnòstic in vitro per a
millorar la predicció del risc cardiovascular (test avançat
de lipoproteïnes).
Roger Mallol Parera, Reus (Baix Camp).
EMPRÈN I CONSOLIDA
PIMES d'entre 3 i 5 anys
d'experiència

RS Tecnologia
Disseny, creació i comercialització de paviments
decoratius asfàltics, maquinària i tot tipus d'eines per al
processament de paviments.
Jordi Reig Pellejà, les Borges del Camp (Baix
Camp).

REEMPRÈN
Projectes de negocis traspassats

La Tertúlia – menjant amb alternatives
Negoci d'hosteleria especialitzat amb la cuina
vegetariana/vegana i seguint la filosofia del Slow food i
el km 0.
Carmen Manzano Ortiz, el Vendrell (Baix Penedès).

CATEGORIA

PROJECTES FINALISTES

EMPRÈN EN FEMENÍ
MED+INFO. Desenvolupament de polseres i adhesius
Projectes liderats majoritàriament ID personalitzats amb dades mèdiques (Codi QR) dels
per dones
seus usuaris per tal de tenir en una identificació
"mèdica" en cas d'urgència o necessitat. Emma Brunet
Ferre. Alcanar (Montsià).

Bits and Kids, Centre d'estimulació primerenca. Espai
on s'ajuda als infants de 0 a 6 anys a desenvolupar al
màxim el seu potencial intel·lectual. Centre de criança i
estimulació
infantil.
Laura
Castellà
Pascua.
Tarragona (Tarragonès).

EMPRÈN JOVE
Projectes liderats per persones
d'entre 18 i 35 anys

Espai La Magrana. Espai de coworking, lloguer de
sales i cocreació d'activitats dirigides al creixement i a la
generació de coneixement. Laia Benaiges Monné.
Valls (Alt Camp).
Baidewei: Consultoria Xina-Catalunya. web on s'ofereix
un ventall de serveis de consultoria a empreses que
vulguin establir vincles comercials entre la Xina i
Catalunya. Núria Barberà Homedes. Roquetes (Baix
Ebre).

EMPRÈN AL MÓN RURAL
Projectes en municipis de menys
de 2.000 habitants

Ca la Momo. Elaboració i comercialització de plats per
emportar. Mònica Moliné Hoyos. Vinebre (Ribera
d'Ebre).
Introducció del cultiu del pistatxo a la Terra Alta.
Introducció del cultiu de l'arbre del pistatxer a la Terra
Alta per dinamitzar econòmicament i socialment la
comarca. Adrià Boix Bosch. Bot (Terra Alta).

EMPRÈN SOCIALMENT
Projectes basats en valors
col·lectius

SIMUL. Venda de productes agroalimentaris ecològics
produïts, elaborats i envasats per amunt.ebre (arròs
ecològic) amb l'objectiu de la inserció sociolaboral de
persones en risc d'exclusió social. Marta Cid Pañella.
Deltebre (Baix Ebre).
La Tero. venda al detall de fruita i verdura i tota mena
de productes artesants i ecològics. Ingrid Domènech
Sorribes. l'Aldea (Baix Ebre).

EMPRÈN I SORPRÈN
SENT LA TERRA, SL. Elaboració de calçots en
Projectes empresarials innovadors conserva. Xavier Alagarda Rodríguez. Mont-roig del
Camp (Baix Camp).
CLIConstruccion.com. Web destinada a facilitar el
treball en el món de la construcció a través d'eines TIC.
Estarà format per dos elements principals: un buscador
de recursos per a obres i un núvol de gestió econòmica
per a empreses del sector. Josep Chavarria Ferré.
Amposta (Montsià).
EMPRÈN I CONSOLIDA
PIMES d'entre 3 i 5 anys
d'experiència

Agrobotiga l'Abadia. Agrobotiga amb productes de la
terra i amb una gran varietat de productes del catàleg
"Montsant a la Taula". Laia de Salas Saballs. La
Morera de Montsant (Priorat).
Sunet Plagas. Tractament i prevenció de plagues i
altres (legionel·la). Estefania Garcia Sunet. l'Arboç
(Baix Penedès).

REEMPRÈN
Projectes de negocis traspassats

Cereria Antiga Casa Corderet. Fabricació de
productes de cera (espelmes, canelobres...) aplicant les
tècniques més innovadores, i venda al públic de les
ceres i altres productes relacionats amb les activitats
religioses. Xavier Pagès Artuñedo. Tarragona
(Tarragonès).
Zenith Surf Shop. Comerç de productes tèxtils,
complements, esports i calçat. Amb possible ampliació al
comerç on-line i a l'outlet. Ivanka Carrasco Serrano.
Tarragona (Tarragonès).

