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EMPRESES GUANYADORES DELS PREMIS PROJECTA’T 

 

*PRIMERA EDICIÓ 

 

SÜCS - Tossa de Mar (Selva) 

Sücs és una empresa familiar que busca la millor fruita, la pela, la talla, la congela en 

racions individuals i la deixa a punt perquè els establiments (bars, hotels, cafeteries, etc.) 

puguin fer el suc només abocant la fruita, una mica d’aigua i sucre. L’empresa, situada a 

Tossa de Mar, té la intenció d’obrir mercat a Barcelona. 

Enllaç web: https://www.xn--scs-hoa.es/ 

 

 

DE PIS EN PIS - Girona (Gironès) 

De Pis en Pis és una plataforma en línia per connectar els que busquen allotjament en pisos 

compartits i els que l’ofereixen. L’oferta és a meitat de preu a canvi de dedicar un petita part 

del temps a una tasca social com ara oferir companyia a persones grans o fer de cangur. Ja 

han aconseguit que 60.000 persones hagin trobat companys de pis.  

Enllaç web: https://www.depisoenpiso.com/ 

 

 

TRONCSIJOC - ESTRUCTURES DE FUSTA - Montagut (Garrotxa) 

Troncsijoc és una empresa jove i familiar situada a la comarca de la Garrotxa que dissenya, 

construeix i instal·la estructures de joc amb fusta a escoles, espais públics i espais 

particulars. La fusta l’extreuen de tales responsables del Parc Natural de la Zona Volcànica 

de la Garrotxa. L’empresa va néixer el 2017 gràcies a dos garrotxins amb arrels alemanyes. 

Enllaç web: https://troncsijoc.com/  

 

 

VIDEOGIR AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ ÀUDIOVISUAL - Girona (Gironès) 

Videogir és una productora audiovisual creada a la ciutat de Girona que ofereix serveis 

audiovisuals de gravació i d’animació a empreses i institucions. Actualment està treballant 

en una nova línia de negoci: Pupila, una plataforma en línia que ofereix cursos i recursos per 

a la formació de docents. Pupila vol ser el referent de l’educació de mestres i professors a 

Catalunya. 

Enllaç web: https://www.videogir.com/ 

 

 

LIGHTHINK LAB - Girona (Gironès) 

Lighthink Lab és l’empresa dels guanyadors del primer premi en la categoria oberta del 

Festival Internacional de Mapping de Girona, l’any 2014. Aquest laboratori de creació i 

investigació multimèdia dissenya, desenvolupa i executa projectes que van des de 

l’arquitectura lumínica fins a instal·lacions de mapatge interactiu aplicades a diversos 

sectors. 

Enllaç web: https://lighthinklab.com   

https://www.sücs.es/
https://www.depisoenpiso.com/
https://troncsijoc.com/
https://www.videogir.com/
https://lighthinklab.com/
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IMBRICA - Celrà (Gironès) 

Imbrica és una consultoria i enginyeria especialitzada en temàtica mediambiental creada 

l’any 2018 per tres emprenedors que treballen per aportar solucions a reptes de present i de 

futur, com són el canvi climàtic, les energies renovables i la protecció del medi ambient. Es 

defineixen com un equip pluridisciplinari que ofereix solucions òptimes als desafiaments 

actuals. 

Enllaç web: http://www.imbrica-ee.com/es/  

 

 

ROSER MARTÍNEZ, JOIERIA CREATIVA - Vilacolum (Alt Empordà) 

Roser Martínez crea joies i complements amb un estil particular, per a gustos allunyats dels 

convencionalismes. Joies que van més enllà de la creativitat: capturen emocions, integren 

les formes de la naturalesa i expressen històries. I tot això en un espai únic i exclusiu, una 

masia del segle XVI a l’Empordà, on ofereix visites personalitzades i on imparteix tallers 

creatius. 

Enllaç web: https://rosermartinez.com/  

 

 

PINEDA VISUALS - Salt (Gironès) 

Marc Pineda és productor, operador de càmera, editor, pilot de dron i realitzador audiovisual. 

Ell ha creat Pineda Visuals, una productora que treballa amb una xarxa de professionals del 

sector audiovisual i multimèdia. Estan especialitzats en la producció audiovisual i la 

integració del vídeo en el màrqueting digital.  

Enllaç web: https://www.pinedavisuals.com/  

 

 

LA MALLA - CONSULTORIA SOCIAL - Salt (Gironès) 

La Malla és una consultoria social especialitzada en participació ciutadana, treball comunitari 

i comunicació, que treballa des d’una mirada inclusiva i feminista. Els projectes que impulsa 

busquen la transformació social i poden tenir impacte en l’organització, instaurant sistemes 

de treball més participatius i col·laboratius, que tinguin en compte les persones.  

Enllaç web: http://lamalla.co/qui-som/  

 

 

NIUDA, PSICOLOGIA PER A LA SALUT EMOCIONAL - Girona (Gironès) 

Niuda és un centre d’atenció psicològica dedicat a promoure el benestar emocional, la salut 

mental i l’autonomia de les persones en les diverses etapes de la seva vida, des de la 

infància i fins a la vida adulta. És un centre especialitzat en atenció a la família i la infància i 

en recuperació de traumes primerencs en la infància. El seu segell és el tracte proper i el 

treball rigorós i honest. 

Enllaç web: https://niuda.cat/es/  

 

 

 

 

 

http://www.imbrica-ee.com/es/
https://rosermartinez.com/
https://www.pinedavisuals.com/
http://lamalla.co/qui-som/
https://niuda.cat/es/
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*SEGONA EDICIÓ 

 

PLEGO - Girona (Gironès) 

Plego és una empresa de disseny especialitzada en la volumetria del paper i altres materials 

derivats. Treballen a partir del plec i, partint de la superfície plana del material, obtenen les 

formes volumètriques de les peces que volen representar. S’inspiren en la natura i l’entorn 

per fer les seves creacions.   

Enllaç web: https://plego.art/es/  

 

 

EL XUIXO DE CAN CASTELLÓ - Girona (Gironès) 

El Xuixo de Can Castelló és una empresa creada per iniciativa de Julià Castelló Pérez i Pilar 

Campos Vivancos, que es dedica a la fabricació artesanal de l’autèntic xuixo de Girona. 

L’objectiu és que l’autèntic xuixo de Can Castelló i els autèntics xuixos de Girona siguin 

coneguts arreu. Amb la mentoria han revisat el procés d’elaboració d’aquest dolç amb la 

idea d’augmentar-ne la producció i poder distribuir-ne a altres canals.  

Enllaç web: https://www.xuixocastello.com/ 

 

 

GESTHIP - Anglès (Selva) 

Gesthip és una aplicació creada per dos joves emprenedors d’Anglès i pensada 

exclusivament per a hípiques, tot i que es pot fer servir a qualsevol lloc on hi hagi cavalls. 

Amb aquesta aplicació es pot portar tota la gestió d’una hípica, i el que la fa diferent de les 

altres aplicacions de gestió és que en cap altra preveuen l’ús d’animals. Té en compte que 

els animals d’una hípica s’han de mantenir, cuidar, se n’ha de controlar el pes, els nivells, les 

disciplines que practiquen; també cal organitzar la reserva de pistes, classes... Aquesta 

empresa vol arribar a exportar la seva tecnologia a tot el món i marcar la diferència en el 

sector de l’administració d’hípiques. 

Enllaç web: https://gesthip.com/   

 

 

UNDOS ARQUITECTURA - Bordils (Gironès) 

Undos fa arquitectura de proximitat per a gent amb valors. Centra la seva activitat en 

projectes d’edificació residencial, tant de rehabilitació com d’obra nova, i també fa recerca i 

divulgació de temes relacionats amb l’accés a l’habitatge, a partir d’estudis d’habitatges buits 

per a les administracions locals. Té l’estudi a Bordils i treballa en el marc de l’economia 

social i solidària. 

Enllaç web: https://undosarquitectura.cat/  

 

 

WATELIA - Girona (Gironès) 

Watelia és una empresa creada per dos joves emprenedors de Girona que es dedica a la 

fabricació i venda de productes de brioixeria, fleca i pastisseria de manera artesanal amb 

farines que no contenen gluten. Han adaptat tot l’obrador i la botiga perquè els productes 

https://plego.art/es/
https://www.xuixocastello.com/
https://gesthip.com/
https://undosarquitectura.cat/
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siguin aptes per a persones amb problemes de celiaquia i, per això, estan acreditats per 

l’Associació de Celíacs de Catalunya.  

Enllaç web: https://www.watelia.com/   

 

 

CENTRE D’OPTOMETRIA DE CATALUNYA - Vilablareix (Gironès) 

Centre d’Optometria de Catalunya és un centre sanitari destinat a la cura i al 

desenvolupament correcte de la visió. L’espai neix de la recerca per millorar els tractaments 

optomètrics tradicionals ampliant-ne els coneixements amb altres especialistes i formant un 

equip multidisciplinari. El desig de l’equip és poder seguir ajudant a millorar la qualitat de 

vida dels pacients en aquesta nova era digital. 

Enllaç web: https://www.optocat.cat/  

 

 

MYCHEFTOOL - Santa Coloma de Farners (Selva) 

MyChefTool treballa per la digitalització del canal Horeca amb un programari per als 

establiments basat en les dades massives (big data), la intel·ligència artificial i l’anàlisi. A 

MyChefTool incorporen l’última tecnologia per poder adaptar-se a tota mena d’establiments i 

sistemes operatius. També inclouen una passarel·la de pagament per poder oferir les 

comandes en línia sense dependre de cap entitat bancària.  

Enllaç web: https://www.mycheftool.com/  

 

 

MENUTS GIRONA - Llambilles (Gironès) 

Menuts neix com a agenda familiar per facilitar a les famílies i posar al seu abast les millors 

propostes d’oci i cultura de les comarques de Girona a fi de promocionar l’oci i la cultura del 

territori i generar-hi un impacte econòmic. Han volgut créixer i renovar-se amb un nou web, 

més funcional i adaptat, per convertir-se en la guia familiar de referència de les comarques 

de Girona en turisme sostenible. En aquest sentit, defensen els valors que li són inherents: 

proximitat, sostenibilitat, creativitat, responsabilitat, qualitat i autenticitat. Tots ells englobats 

sota el concepte de #familyfriendly i #menutsexperience. 

Enllaç web: www.menutsgirona.cat/   

 

 

FAIND - Sarrià de Ter (Gironès) 

Aquesta empresa ha revolucionat el model de patrocini esportiu clàssic creant el primer 

mercat web de patrocini esportiu, que connecta d’una forma fàcil i àgil marques amb actius 

esportius prèviament seleccionats. Amb l’assessoria han creat una identitat de marca pròpia 

per al mercat web, FAIND. 

Enllaç web: https://www.faind.es/  

 

 

FUNENGO - Pals (Alt Empordà) 

Funengo va néixer amb la idea de proporcionar oportunitats a tothom per divertir-se 

aprenent i practicant anglès. Se centra específicament en la immersió en l’idioma mitjançant 

https://www.watelia.com/
https://www.optocat.cat/
https://www.mycheftool.com/
http://www.menutsgirona.cat/
https://www.faind.es/
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la participació en activitats interactives i estimulants com el teatre. Ofereix serveis diversos 

com activitats extraescolars, tallers puntuals, espectacles, festes i formació. 

Enllaç web: https://www.funengo.com/  

 

 
 
*TERCERA EDICIÓ  

 

INICIASERVEIS - Girona (Gironès) 

Amb més de vint-i-cinc anys d’experiència en el sector de l’hostaleria, la restauració i les 

col·lectivitats, Iniciaserveis® va néixer amb la voluntat de rendibilitzar les cuines 

professionals, amb equipaments i solucions de qualitat, per oferir un estalvi econòmic 

important. Amb aquesta filosofia d’estalvi i optimització, ara han dissenyat i 

fabricat Iniciasystems®, un innovador sistema de neteja d’utensilis de cuina per immersió 

que, combinat amb els productes termoactius biodegradables, permet estalviar fins al 70 % 

en costos de rentada i desinfectar al mateix temps tots els utensilis. 

Enllaç web: http://www.iniciasystems.com/   

 

 

TENGUI - Santa Coloma de Farners (Selva) 

Tengui és una aplicació per a mòbils desenvolupada per tres joves emprenedors gironins 

que posa en contacte els consumidors amb el comerç de proximitat. Permet buscar els 

productes i serveis que la gent necessita als comerços del seu voltant.  

Enllaç web: www.tenguiapp.com  

 

 

GIRONA SECRETA I LASECRETA - Girona (Gironès) 

Girona Secreta va iniciar el seu camí com un projecte lligat a la Universitat de Girona i, 

després de cinc anys de treballar-hi com si es tractés d’un passatemps i de convertir-se en 

la principal comunitat digital de la província de Girona, amb més de 45.000 seguidors a les 

xarxes socials, el 2021 el seu equip va llançar LaSecreta, una agència de màrqueting digital 

especialitzada en xarxes socials, pàgines web i creació de continguts.   

Enllaç web: www.gironasecreta.com / www.somlasecreta.com    

 

 

BLAUDEBLAUS - Tossa de Mar (Selva) 

Blaudeblaus és una marca creada per tres emprenedors de Tossa de Mar que sorgeix de 

forma quasi reivindicativa per poder fer transcendir una sèrie de valors a través de la roba 

informal i esportiva, així com d’altres articles.  

Fa servir la marca com una plataforma per donar a conèixer l’entorn natural i posar-lo en 

valor, i donar visibilitat a les tradicions i la cultura popular. Crea col·leccions conjuntament 

amb artistes de diferents disciplines o hi introdueix la literatura i la poesia d’autors locals. Vol 

ser una marca de referència en el sector, que valora la creació de productes de forma 

artesanal, seguint una economia circular i ètica, així com de respecte pel medi ambient.  

Enllaç web: www.blaudeblaus.com  

 

https://www.funengo.com/
http://www.iniciasystems.com/
http://www.tenguiapp.com/
http://www.gironasecreta.com/
http://www.somlasecreta.com/
http://www.blaudeblaus.com/
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CINER - Sant Julià de Ramis (Gironès) 

CINER és un centre d’acompanyament, escolta i cura de les persones i les seves famílies 

per ajudar-les a assolir un millor benestar emocional, cognitiu i físic durant totes les etapes 

de la vida. CINER vol arribar als gironins per oferir-los una atenció integral a fi que millorin el 

seu dia a dia físicament, emocionalment i cognitivament.  

Enllaç web: www.ciner.es  

 

 

CÉCILE RIBAS, ESCULTURA CERÀMICA - Breda (Selva)  

Cécile Ribas es dedica a l’escultura ceràmica al poble de Breda, al Montseny. Les seves 

peces s’inspiren en les formes de la natura i en els petits gestos que originen la vida. La fase 

següent del projecte de Cécile és viure de la venda de les seves escultures.  

Enllaç web: www.cecileribas.cat  

 

 

INTERTORO - Castell Platja d’Aro (Baix Empordà) 

Intertoro és una consultoria immobiliària que pretén donar solució a qualsevol demanda 

plantejada per un client sobre una finca. Intertoro entén el món immobiliari com una esfera al 

centre de la qual se situa l’immoble. El seu objectiu és donar resposta a les noves 

necessitats que sorgeixen al voltant del mercat immobiliari d’una manera transparent, 

proactiva i competent.    

Enllaç web: www.intertoro.com  

 

 

COOPERATIVA KLOOSIV (Ripollès) 

Kloosiv és una plataforma web col·laborativa de gestió de l’habitatge, amb eines digitals per 

mitjà de les quals les entitats socials poden acompanyar els seus usuaris per accedir a un 

habitatge i viure-hi de forma saludable. A més, treballa acompanyant persones vulnerables o 

en risc d’exclusió per tal que tinguin les mateixes oportunitats que les persones no excloses, 

amb l’objectiu que puguin accedir a un habitatge digne.  

Enllaç web: www.kloosiv.com  

 

http://www.ciner.es/
http://www.cecileribas.cat/
http://www.intertoro.com/
http://www.kloosiv.com/

