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SEGoNA ENtREGA DELS PRESENtAtS . Aquest són els treballs que van formar part d’aquesta primera edició de Talent +Empresa

El congrés Talent+empresa organitzat per Althaia amb la col·laboració de la Cambra de Manresa iel Departament d’Ensenyament , ha lliurat els premis als projectes seleccionats. En un acte celebrat 
dimecres als Serveis Territorials del departament d’Ensenyament de la Generalitat a la Catalunya Central. Es van reconèixer els següents projectes: Esbrina qui sóc D’Eva Camacho / Laura Guil / 
Cristian Rodriguez; CFGM. Atenció a les persones en situació dependència de Jordi Fernández / Àlex Agache;  CFGM. Instal·lacions Telecomunicacions de  Sònia Vidal / Ignasi Cos; CFGM. Cuina de  
Cristina Vall; CFGM. Pastisseria de Denisa Belea / Núria Maurí / Ainhoa Soto;  Safrà, xefs a domicili de Maria Munts / Maria Marginet / Eva Andrés. L’acte va ser presidit per Josep Ramírez,director dels 
Serveis territorials d a la Catalunya central del departament d’Ensenyament de la Generalitat, Pere Casals, President cambra de Comerç i Manel Jovells, Director General Althaia.

El Congrés Talent+Empresa lliura
els premis als projectes seleccionats

De: De: Xavier Hermosilla 
i Alexander Alonso

Resum: Nuestro producto 
se vasa en instalaciones de 
quitar las gafas quando llu-
eve no ser tan pesado qui-
tarselas o ponerselas. Es un 
protector impermeable que 
proteje las gafes.

Escola: Joviat

De: Brian Lorente i Sergi 
Vila
Resum: L’empresa és diu 
V LFID Automatismes. 
Nosaltres ens dedicarem 
en l’automatització de pro-
cessos mitjançant el siste-
ma RFID, basat en radiofre-
qüència, centrant-nos en 
els caixers de supermercat.
Escola: Lacetània

De: Marina Rodríguez i Miren 
Ribera
Resum: Revolució en el món 
de les ulleres!!!
Hem creat unes muntures 
per ulleres tan de vista com 
de sol amb la possibilitat de 
canviar de disseny, de forma i 
de color de les ulleres posant 
una funda. Forma ràpida 
i econòmica de canv iar 
d’ulleres i de protecció.
Escola: Montserrat

De: Meritxell González, Norbert Sanllehí, Adrià Guerrero
Resum: Provador de roba virtual, que consta de miralls amb escàners que escanegen 
les mides del cos de la persona que tenen davant i reflecteixen la imatge al mirall. 
Posteriorment, gràcies a un software informàtic, permetrà provar-se tota la roba del 
catàleg de la botiga, afegir-la al carro de la compra i finalitzar la compra directament 
des del provador. A més a més, incorporem una aplicació per a Smartphones “eTestApp”, 
que tindrà registrades les mides de l’usuari, i així, podrà provar-se la roba del catàleg 
on-line des de qualsevol lloc a través de teu dispositiu mòbil.
Escola: Montserrat

De: Marc Ricarte Rafart, 
Aleix Saladich Ortonoves 
i Adrià Suàrez Padilla

Resum: El nostre producte 
és una fusió del món logístic 
amb la vida quotidiana de 
les persones.
Adaptem els xips RFID 
(adhesiu) per a ús habitual 
de les persones que a través 
del seu smartphone i amb 
l’aplicació corresponent 
p o d r a n  s i n c r o n i t z a r 
ambdues per localitzar les 
seves pertinences.
Escola: Montserrat

hALE: E-test:C

VLFID Automatismes:

Point of view:

I.NEED:
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De: Ibrahima-Korca-Ba / Eudald Sam-
pietro Martinez
Resum: És un despertador d’última ge-
neració, amb característiques pròpies.
Fa la seva funció utilitzant quatre sentits 
del ser humà. Es per això que va dirigit a 
gent sorda, gent amb la necessitat de des-
pertar-se aviat sense haver de despertar 
al company/a de llit o tenir un despertar 
més agradable.
Escola: Montserrat

De: Marc Arroyo, Gerard 
Leyes, Carlos Martín
Resum: La nostra empre-
sa es dirà cuines Armalé, 
una empresa de disseny i 
comerç de cuines, tant per 
Hosteleria com per a l’ha-
bitatge.
Escola: Lacetània

De: Isaura Parcerisas, Marta Solà, Silvia Vives
Resum: El nostre producte consisteix en afegir dues tires de “leds” en a dins del con-
torn de la cremallera de qualsevol tipus bossa de mà, bandolera i altres. Que serveix per 
poder veure les coses que portes dins del bossa de mà per tal de que no perdis res i ho 
puguis trobar més fàcilment
Escola: Montserrat

De: Carles Palou Sala

Resum: És una funda per a 
espàtules.

Escola: Joviat

De: Isaura Parcerisas, Marta Solà, Silvia 
Vives
Resum: BandStore GS preten ser un 
programa informàtic amb el que es pugui 
crear una canço des de zero i que tingui 
un so i una qualitat igual·lables a un estudi 
de grabació.
Escola: Lacetània

De: Ainhoa Soto Torres, Denisa Belea Campan, 
Núria Mauri Bravo
Resum: El nostre negoci és una granja escola que rep el nom de «Granja escola Les 
Marcetes» en honor a les Marcetes de Viladordis, hi hem pensat posar-li aquest 
nom ja que tothom coneix la casa i el bosc que hi ha al costat que antigament la 
gent hi podia accedir a fer berenars, festes etc. gent propera a Manresa, infants, 
famílies, joves etc.
Escola: Guillèm Catà

De: Ariadna Iñiguez Ruiz, Tania Moreno González, Teresa Verde Marín i Beatriz 
Moreno Mesa
Resum: El nostre negoci és una granja escola que rep el nom de «Granja escola Les 
Marcetes» en honor a les Marcetes de Viladordis, hi hem pensat posar-li aquest nom ja 
que tothom coneix la casa i el bosc que hi ha al costat que antigament la gent hi podia 
accedir a fer berenars, festes etc. gent propera a Manresa, infants, famílies, joves etc.
Escola: Guillèm Catà

De: ADIL GHARDACHE

Resum: Aquesta idea es va 
originar en que avui en dia es 
treballa molt amb el mon de 
electrònica,el sector es elevat 
i quasi tot el que fem servir és 
electrònic.

Escola: Lacetània

GooD UP:

Cuines Armalé:

Les Marcetes:

Les Rialles:

Led’s go:

handProtect:

PCB GhAR Circuits.
Antixarxa:

BandStore GS:

De: Adrián Merinas,  Fran Ferrete

Resum:  Es tracta d’un projecte molt 
ambiciós basat en la creació d’una 
plataforma capaç
d’assessorar a tota mena d’esportistes 
(majoritàriament iniciats i amateurs) en 
el seguiment de la seva activitat diària i 
millorar el seu entrenament mitjançant 
una sèrie d’exercicis personalitzats per la 
pràctica física a més de millorar la seva 
condició com a esportista en general.

Escola: Institut Lacetània

MUSCLE APP:
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TELEVISIÓ
‘Anem per feina’ parla del comerç i el consum

tELEVISIÓ. Josep M. Recasens, director general de 
Comerç, i Alfons Conesa, director general de Consum 
han estat convidats especials per parlar del futur del 
comerç al pais i de la modifi cació del Codi de consum

Canal Taronja 
informa als 
ciutadans d’eines 
de consum

(D’esquera a dreta) Àngel Buxó, consultor; Albert torras, empresari; Emili Pons i Lluis Alegre, vicepresidents del Centre 

d’estudis econòmics i socials de Catalunya; Alfons Conesa, director de l’Agència catalana de consum; Pere tresserra, 

president de l’Associació de comerciants de Vic; Blai Paco, president de la UNió empresarial d’Anoia i Xavier Robles, 

president de l’Associació d’empresaris d’Artés

El vicepresident del Centre d’estu-
dis econòmics i socials de Catalu-
nya, Lluis Alegre ha presentat dos 
programes en què els convidats 
han parlat de temes que preocu-
pen  a  ciutadans, comerciants i 
empresaris.
El 4 de juny i tenint com a convidat 
al director de comerç de la Gene-
ralitat, Josep M. Recasens, a més 
d’analitzar l’actual moment i el 
futur que viuen els comericants a 
Catalunya també es va parlar de 
Reempresa que posa en contacte 
empresaris del sector que volen 

vendre el negoci al persones em-
prenadores. També es va desta-
car l’empenta de les associacions 
de comerciants per lluitar pel fu-
tur del sector.
l’11 de juny, Alfons Conesa, direc-
tor de l’Agència catalana de con-
sum, va posar sobre la taula la mo-
difi cació del Codi de consum que 
amplia la protecció a treballadors 
autònoms i a microempreses amb 
la seva relació amb empreses pres-
tadores de serveis bàsics. Tema que 
ara és competència de l’ACC. (Veu-
re contraportada). n

TERE SOLÉ

TERE SOLÉ

(D’esquera a dreta) Josep Roca, del Consell empresarial d’osona; Jauem Pont, president de la UBIC de Manresa; Alfons 

Conesa, director de l’Agència catalana de consum; Emili Pons i Lluis Alegre, vicepresidents del Centre d’estudis econòmics i 

socials de Catalunya; Josep M. Recasens, director general de comerç de la Generalitat de Catalunya; Pere Csals, president de 

la Cambra de comerç de Manresa; Jordi Martínez, empresari i Mercè Pintó de l’Associació de comerciants de Manlleu
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