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Fa dues setmanes es va fer, de forma 
pública i oberta també a possibles in-
versors, la presentació dels projectes 
que participen als premis Avança i 

Jove d’Innovacat. En aquestes pàgi-
nes es fa un petit resum de cada un 
d’aquests projectes en l’apartat d’em-
presa Jove. Els Avança es van publicar  

a l’edició de divendres passat. Alguns 
són nous projectes, de pocs mesos, i 
d’altres ja tenen un bagatge d’entre 
dos i tres anys. 

Vint-i-sis empreses amb empenta
Projectes empresarials de menys de cinc anys de vida d’Osona es mostren en tres minuts davant el jurat d’Innovacat

Manlleu

D.A./V.P./I.B.

A continuació s’expliquen els 
projectes de les 26 empreses 
que opten a un dels premis 
Jove d’Innovacat.
Executive Meditation & 

Consulting, SLU

Empresa de Sant Martí de 
Centelles que ha convertit 
la meditació en una eina 
tecnològica per a les empre-
ses. A través de programes 
de formació aconsegueixen 
millorar la producció, la 
creativitat i el benestar dels 
treballadors. En sis setmanes 
garanteixen millores. Empre-
ses com Google han introduït 
sistemes com aquest en el 
seu funcionament.
Mas el Guiu Aliments, SA

Ubicat a Santa Cecília de 
Voltregà, des del 2012 elabo-
ren plats preparats amb els 
productes de la seva explota-
ció ramadera. Van decidir fer 
un canvi de rumb per adap-
tar-se a les exigències del 
consumidor, que busca els 
mateixos valors que el Mas el 
Guiu: productes de proximi-
tat i saludables, responsables 
amb el medi i fàcils de pro-
cessar i consumir.
180º, SCP

L’empresa manlleuenca hi 
presenta el producte Boti-
green. Es tracta d’una far-
maciola ecològica que dóna 
solucions a les afeccions 
comunes. Es tracta d’un pack 
amb les solucions i amb un 
llibret d’instruccions. Combi-
na tradició i innovació i està 
disponible en cinc idiomes 
per poder-la exportar. 
Agrupació de productors 

ARCOC de Catalunya

Va tirar endavant l’any 2010 
amb vuit socis, tots ells pro-
ductors de cabres i ovelles. 
Va néixer per la desigualtat 
de preus de la llet de la resta 
d’Espanya vers Catalunya. 
Després de crear una marca 
de qualitat de certificació de 
llet catalana, han creat una 
marca pròpia de formatges. 
Està formada per 15 socis 
que representen el 70% de la 
producció a Catalunya.
Ambio3m, SCP

Es tracta d’una empresa de 
Vic que ofereix serveis d’en-
ginyeria i assessoria ambien-
tal. El seu objectiu és crear 
una base de dades pública de 
petjada de carboni de mate-
rials valoritzables. Els clients 
serien gestors de residus i 

usuaris que anirien des d’ens 
públics fins a oficines tècni-
ques. Existeixen softwares 
que es nodreixen de dades 
en l’àmbit europeu però que 
no són representatives per a 
Catalunya.
Àurea Productiva, SL

Ubicada a Vic, es tracta d’una 
consultora d’operacions 
industrials. El seu objectiu 
principal és maximitzar la 
creació de valor dels seus cli-
ents a través de la innovació, 
tant en el mètode com en la 
tècnica. Hi presenten Inco-I, 
una eina que han creat amb 
experts d’arreu del món, que 
permet avaluar una empresa 
industrial amb poques hores 
de treball. 
Catvambes, SL

L’empresa vigatana hi pre-
senta les sabates esportives 
VamCats. Van néixer de la 
imatge d’un cartell de l’ANC, 

en el qual apareixia una 
vamba amb una estelada, 
que va dissenyar la persona 
que ha acabat emprenent el 
negoci. El seu repte és no ser 
un producte de marxandatge 
de la independència sinó 
un referent en el món de la 
sabateria. La primera vam-
ba la van vendre l’agost del 
2012.
Centre d’Estudis El Semina-

ri, SL

El Centre, a Vic, treballa amb 
els alumnes a través del sis-
tema Open Education. Con-
sideren que l’aprenentatge 
que reben els seus alumnes 
ha d’anar més enllà de l’aula. 
Van engegar l’any 2010 amb 
quatre cicles formatius i pel 
curs que ve n’ofereixen 12 i 
dos ensenyaments esportius. 
Un dels nous projectes és la 
creació de la primera escola 
d’immersió lingüística angle-

sa d’Osona. L’Eliot School 
tindrà els primers alumnes el 
curs que ve. 
Cerveses Manlleu, SCP

Decideixen crear la cervesa 
PilsTer després de donar-se 
compte que no paraven de 
crear-se empreses cerveseres 
a Catalunya. La voluntat dels 
creadors és que es convertei-
xi en una beguda comercial. 
Està elaborada amb ingredi-
ents de qualitat i de proxi-
mitat. Quan van engegar en 
produïen 600 litres al mes. 
Actualment en fan 2.400 i 
han començat a invertir en 
maquinària per arribar als 
8.000 litres mensuals. 
Concep-t, SCCL

L’empresa de Tona hi pre-
senta el projecte “Demana 
un desig i entre tots el farem 
realitat”. La voluntat és unir 
empreses amb organitzaci-
ons, com ONG, per portar a 

terme projectes reals. Amb 
les solucions que proposen es 
generen canvis en la cultura 
organitzativa i s’afavoreix la 
responsabilitat social, entre 
d’altres.
E.I. Sambucus, SCCL

Es tracta d’una cooperativa 
d’inserció social que conrea 
i comercialitza productes 
de l’hort, de proximitat i de 
qualitat. Els ofereix a través 
de bars i restaurants i també 
des del propi, Sambucus, ubi-
cat a Manlleu. Conreen set 
hectàrees i mitja i aquest any 
oferiran 43.000 àpats. 
Eaterbox, SCP

Defineixen el seu producte 
com “el primer restaurant 
de slow food per als peixos 
d’aquari”. Es tracta d’un dis-
pensador per a aliments vius 
i congelats que el client

(Passa a la pàgina 38)
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta, imatges de les presentacions de Cerveses Manlleu, Tradessert, ARCOC, The Dida, Concep-t i Eaterbox



Feu-vos veure!
La vostra imatge val més que mil paraules

No la oblideu!

Professionals del disseny gràfic i la identitat corporativa

Divendres, 13 de juny de 2014

ECONOMIA Projectes Jove d’InnovacatNOU9EL 39

programa segons li convin-
gui. Volen fer-se visibles 
als països amb més tradició 
aquariofília.
Espai Paper, SCP

L’empresa vigatana hi pre-
senta el seu projecte Arc-
hitexture. Amb l’objectiu 
d’apropar l’arquitectura a 
tothom, han creat joies ins-
pirades en diferents edificis 
emblemàtics del segle XX. A 
més, han desenvolupat una 
aplicació per a iPhone i iPad 
amb informació de cada peça. 
Estan obrint mercat a París i 
Washington.
Etalentum Selección, SL

Amb seu a Vic, és la primera 
empresa de selecció de per-
sonal que treballa 100% a 
través de la xarxa. Fugen de 
les seleccions de personal 
clàssiques que sovint són 
costoses, econòmicament 
cares i sense èxit. 
Família XLS, SCP

Proposen dues plataformes 
d’avantatges i descomptes, 
una per a famílies mono-
parentals i una altra per 
a famílies nombroses. La 
voluntat d’aquesta empresa 
és unir empreses i famílies i 
augmentar el nombre de des-
comptes arreu de Catalunya. 
Obtenir aquest carnet és 
gratuït. 
Formatgeria Mas Rovira, 

SCP

Des del 2011 ofereixen for-
matges artesans elaborats 
amb llet crua de vaca i llet de 
cabra, fets com es feia anti-
gament. Fa poc han començat 
a exportar els seus formatges 
unitaris a països com Bèlgica,  
Anglaterra i Rússia.
Iparactiva

L’emprenedor vigatà Jordi 
Riera hi presenta Iparactiva, 
la primera plataforma de 
descomptes exclusius per a 
aturats a Catalunya que els 
ofereix serveis de primera 
necessitat. Ensenyant la tar-
geta Iparactiva, s’apliquen 
uns descomptes directes a les 
persones en situació d’atur. 
Lostravels

La manlleuenca Teresa Plana 
hi presenta el portal Lostra-
vels. És la primera web que 
aglutina i es dedica exclusi-
vament al sector dels viatges 
i l’oci. Hi posa a la venda 
viatges o entrades d’especta-
cles que el comprador inicial 
no ha pogut gastar. 
Manlleuet, SCP

El restaurant-cerveseria de 
Manlleu Manlleuet té tres 
anys però vol créixer. Roger 
Callís explica que tindran 
un establiment nou, de 350 
metres quadrats, a la plaça 
Fra Bernadí per diferenciar 
restaurant i cerveseria. Tin-
drà set sales diferents i es 
podrà fer servir per a qualse-
vol activitat cultural i d’oci. 
Gran Ruta

Salvador Sala, de Vic, presen-
ta un nou projecte de Món 
Editorial. Es tracta d’una 

guia de rutes en bicicleta. 
Proposen rutes per lliure, 
no tancades, amb mapes 
per a GPS i aplicacions per 
a smartphones. La inversió 
inicial és de 75.000 euros i es 
desenvoluparà en dos anys.
Savecomm

Josep Lluís Baño ha pre-
sentat una plataforma per 
desenvolupar sistemes intel-
ligents. Es tracta de l’inter-
net de les coses. Fa dos anys 
que funcionen i han treballat 
en un projecte de correcció 
d’humitats en una planta de 
reciclatge, gestió de carrega-
dors de vehicles elèctrics o 
gestió energètica de control 
de consums. 

Smartpin

Moisès Mir presenta el que 
es considera el Post-it dels 
smartphones. Es tracta d’un 
suport per al mòbil per al 
cotxe i superfícies planes 
que és ecològic i reciclable 
al 100% . En 18 mesos n’han 
venut 18.000 unitats i hi han 
invertit 25.000 euros. Ara 
volen créixer i ampliar la 
gamma de productes. 
Som Energia, SCCL

El grup local de Som Ener-
gia d’Osona es presenta per 
donar-se a conèixer i captar 
socis. Som Energia és una 
cooperativa d’energia verda 
que produeix i comercialitza 
energia 100% renovable. 

Tenen prop de 15.000 socis i 
cada un té veu, vot i poder de 
decisió. 
The Dida, SCP

Mercè Rovira i Elisabeth 
Castañé van crear el febrer 
passat una empresa invertint 
l’atur que tenien –70.000 
euros– i un crèdit sense inte-
ressos de 10.000 euros. És 
una empresa de distribució 
de productes biodegradables, 
naturals i orgànics del sector 
de la puericultura amb la 
marca Didaworld. Ja tenen 
30 punts de venda.  
Tradessert, SCP

Imma Solé i Jordi Batlle, 
de Manlleu, fabriquen car-
quinyolis. La marca es diu 

Canyolis i es fabrica de forma 
natural i sense conservants 
ni colorants. Es diferencien 
de la resta del mercat perquè 
porten un 19% d’ametlla. En 
comercialitzen de dos tipus 
diferents. Ara volen créixer 
en nous productes. 
Vectorica, SLU

Aquesta empresa de Vic 
ha creat una aplicació web 
perquè cada empresa pugui 
crear i gestionar el seu propi 
canal de televisió. El produc-
te es diu Ystio.com i es tracta 
de posar tots els continguts 
ordenats en un canal amb  
tecnologia web i veure’ls en 
diferents punts de servei o 
botigues.

(Ve de la pàgina 38)


