1/12/2016

Wanagig i Entre Rivals s'enduen el Concurs d'Idees Emprenedores de Berga  Regió7 :: El Diari de la Catalunya Central

Serveis

Identiﬁca't o Registra't

25 de novembre de 2016

Manresa
10 / 5º

Berga
9 / 0º

Igualada
10 / 5º

Menú
Local

Més Notícies

Menú principal

Manresa

Esports
Bages

Economia

Opinió

Cultures

Oci

Vida i Estil

Comunitat

Multimèdia

Berguedà Cerdanya/Alt Urgell Solsonès Anoia/Baix Llobregat Moianès

Menú principal

Regió 7 » Berguedà
0

Wanagig i Entre Rivals s'enduen el
Concurs d'Idees Emprenedores de
Berga
Enguany s'han presentat 17 candidatures a un certamen que es consolida com a
plataforma de promoció del talent local
Redacció/Berga

25.11.2016 | 21:09

El 90% de les 64 empreses que s´han constituït
després d´haver-se presentat com a projectes al
Concurs d´Idees Emprenedores del Berguedà
continuen en funcionament. Aquesta és la clau de
volta del Concurs d´Idees Emprenedores que
organitza l´Agència de Desenvolupament del
Berguedà amb el patrocini de la Fundació Obra

Foto de família dels guanyadors i els assistents a l´acte. D.C.

Social La Caixa i amb la col·laboració de diferents
col·lectius, entitats i empreses entre les quals Regió7. Aquest divendres al vespre, s´han lliurar els
premis de la cinquena edició d´un certamen que es consolida com una eina de promoció de l
´emprenedoria, la creativitat i el talent del Berguedà.

Berguedà

Enguany els projectes guanyadors se centren en propostes que utilitzen Internet o les noves
tecnologies. Així el primer premi del Concurs d´Idees Emprenedores, valorat en 6.100 euros (amb un
xec de 1.000 euros i un pack de serveis de 5.100 euros), ha estat pel projecte batejat amb el nom de
Wanagig que aposta per posar en contacte músics i promotors a través de les noves tecnologies. Fonts
dels organitzadors van dir que és un projecte innovador a Catalunya, Espanya o Europa. Els seus
promotors són el joves Carles Fíguls, Lluís Badal, Carme Rota i David Sais.

Per l'esquerra Óscar García de la Cia de Jocs l'Anònima i el

El segon premi valorat en 3.700 euros (1.000 en un xec i un pack de serveis per valor de 3.000 euros) ha
estat per OnVaig.cat de Laia Andreu. Es tracta d´una agència de viatges de caps de setmana per viure
festes i tradicions de Catalunya. El tercer premi del concurs premiat amb un xec de 400 euros i un pack
de serveis de 2.850 euros ha estat pel projecte Inﬂuence Factor de Jordi Pujals i Joan Fíguls. Inﬂuence
Factor uneix marques i inﬂuencers perquè les empreses augmentin les seves vendes a través de l
´opinió i la recomanació de persones inﬂuents a les xarxes socials. I també s´encarreguen de realitzar la
campanya de màrqueting.
El premi a la millor idea ha estat per la candidatura del periodista berguedà Marc Canturri amb Entre
Rivals on planteja la creació d´un diari digital esportiu del Berguedà. S´endú un xec de 300 euros i un

http://www.regio7.cat/bergueda/2016/11/25/wanagigrivalssenduenconcursdidees/389787.html

La Fira del Joc de Berga es
renova i espera superar els 3.000
visitants
Comentar

El certamen que serà el 6 de desembre aplegarà a
12 expositors de jocs i 15 de parades d'artesania...

El Taller Coloma
presenta el nou
calendari solidari amb
la música com a
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pack de serveis per valor de 1.200 euros.

la música com a

protagonista

El jurat va decidir atorgar dues mencions especials dotades per La Caixa amb 250 euros cadascuna. La
primera menció ha estat per reconèixer el projecte de WeDecide de Marc Serra i Ignasi Serra. Es tracta d

Les fotograﬁes es donaran a conèixer el proper diumenge
en un acte al Pavelló de Suècia de Berga

´un portal web que permet fer votacions on line a particulars i administracions o entitats. La segona
menció és per al projecte Sense Barreres de Jaume Mora i Josep Maria Rossinyol. Aquesta proposta
busca adaptar l´espai físic en habitatges (blocs d´ediﬁcis, cases de pagès i cases de turisme rural) per
a persones amb discapacitats aplicant noves tecnologies com la domòtica.
Al Concurs d´Idees Emprenedores s´hi han presentat 17 candidatures i s´han lliurat distincions

any de ser universal

Els organitzadors fan una crida a recollir les llavors que
sobren a l'hora de construir les torxes...

valorades en 14.000 euros.
El jurat
El jurat del certamen està integrat per Xavier Gual, Neus Viñas, de l´Associació Comarcal d´Empresaris
del Berguedà, Àngel Noguera de l´Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya, Antoni
Clement, de l´Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Marc Bernadich de la
Universitat de Manresa, Moisès Gonzàlez de MoiAcció, Pere Caballero de la Confederació de

anys de la Baells

també han guardonat Catalunya Informació,...

Sant Julià de
Cerdanyola estrena una
ﬁra d´artesania amb la
Fia-faia com a reclam

l´Agència de Desenvolupament del Berguedà

El Concurs d´Idees Emprenedores del Berguedà és un certamen organitzat per l´Agència de
Desenvolupament del Berguedà amb el patrocini de la Fundació l´Obra Social La Caixa, i amb la

Dolors Clotet,
periodista de Regió7,
premiada per un
reportatge sobre els 40

La tercera edició del Premi Periodístic ATLL de l'Aigua

Treballadors Autònoms de Catalunya, Ramon Sala d´Hostaleria i Turisme del Berguedà i Laura Seuba de

Els promotors

Bagà i Sant Julià
treballen per preservar
la Fia-faia en el primer

La vila celebrarà el proper 10 de desembre la primera Fira
Faia amb l'objectiu de consolidar-la en...

´Empresaris del Berguedà, la Universitat de la Catalunya Central – Universitat de Manresa, l´Associació

Berga modiﬁcarà el projecte d´urbanització
del Torrent de Santa Eulàlia

Independent Joves Empresaris de Catalunya, la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, l

L'Ajuntament es proposa fer per fases una actuació que va

´Associació d´Hosteleria i Turisme del Berguedà, l´Associació pel Desenvolupament Rural de la

quedar aturada per la crisi i almenys...

col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona – Delegació al Berguedà, l´Associació Comarcal d

Catalunya Central, Inforber, Assessoria Pujol, Assessoria Plana (Berga i Bagà), Assessoria Puig-reig,

Totes les notícies de Berguedà

Assessoria Guitart, Assessoria Miquela-Garriga, Montraveta&Hernández associats, Assessoria Coma,
Assessorament Personalitzat de Pimes, Agroxarxa, Estudi Jurídic i Econòmic, Fernàndez – Cabra
Assessors, MoiAcció i el diari Regió 7. A més a més, del suport de la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya.
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La nova Declaració de l´Agulla ja té 25 entitats
adherides

2.

WeDecide

El més llegit
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Forex. Reciba hoy su ejemplar gratis!

Gasolina + Eléctrico. No es disfrutar, es
#LoSiguiente. Gama Toyota Auris desde
16.000 €

5.
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Històries de la Catalunya de l´1 %
Montoro crea un impost a les begudes amb gas i
augmentarà el tabac i l´alcohol
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El Congrés demana al govern central prioritzar el
Corredor Mediterrani
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Trump anuncia quees retirarà totalment de les
seves empreses
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Per comentar t'has d'iniciar sessió o registrar-se.

Un islamista d´origen espanyol s´inﬁltra als
serveis secrets alemanys

Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les Normes de Participació

10.

El jutge absol Oriol Pujol d´amenaçar una
regidora de Ciutadans
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Publicidad

Forex para Principiantes
Aprenda a convertirse en un operador
de Forex. Reciba hoy su ejemplar
gratis!
Toyota Hybrid
Gasolina + Eléctrico. No es disfrutar,
es #LoSiguiente. Gama Toyota Auris
desde 16.000 €
Redescubre Ford Transit
Gama Transit, líder en Europa, ahora
desde 6.590€.
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