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Idees Joves, un projecte necessari

Volem ser una societat emprenedora. Volem ajudar els joves a construir un present 
amb futur. Volem que Manresa faci un pas endavant en la creativitat, en la innovació, 
en el treball en equip… I volem donar a conèixer un programa que des de l’any 2004 
fins avui està complint una part d’aquests objectius: el programa Idees Joves, impul-
sat per l’Ajuntament de Manresa.

El llibre que teniu a les mans ens ajudarà a valorar el treball fet fins ara i que encara 
té un llarg recorregut. Es tracta d’una recopilació dels projectes premiats i dels fina-
listes dels darrers cinc anys d’Idees Joves, i també una mostra d’entrevistes a alguns 
dels mestres que han participat en la iniciativa des del seu centre educatiu. Aquest 
llibre vol ser una eina útil per a tots, alumnes, mestres, administració… una eina que 
ens estimuli a continuar amb força un treball iniciat amb molta il·lusió i expectatives.

L’objectiu del programa Idees Joves és el de fomentar la cultura emprenedora entre 
els joves de la ciutat. Es tracta d’estimular la creativitat i la generació d’idees entre els 
joves, potenciant actituds positives vers la cultura emprenedora, fomentant els valors 
empresarials i eliminant la por a assumir riscos. 

Avui, el programa Idees Joves de l’Ajuntament de Manresa, adreçat a alumnes de 
batxillerat i cicles formatius, ja té el seu homòleg a l’àmbit universitari, el programa 
Universitat Emprèn, que té com a objectiu bàsic fomentar l’emprenedoria entre els 
estudiants universitaris. Perquè el foment de l’emprenedoria és crucial per arribar a 
ser una societat més innovadora, més dinàmica i més rica en propostes de tot tipus. 

Per acabar, vull aprofitar aquestes línies per agrair a totes les persones implicades en 
el projecte la feina feta fins ara, vull felicitar els participants, vull encoratjar els 
mestres i vull animar-vos a tots a continuar treballant per una societat més dinàmica  
i innovadora.

Alain Jordà i Pempelonne
Regidor delegat d'Economia, Empresa i Innovació

Ajuntament de Manresa
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L'impulsor
L'Ajuntament de Manresa va tirar endavant l'any 2005 la pri-
mera edició del programa Idees Joves per al foment de la 
cultura emprenedora, adreçat als joves d'entre 15 i 16 anys. 
L'objectiu del programa ha estat des del primer moment aju-
dar a fomentar l'esperit emprenedor entre els joves, estimu-
lant no tan sols el coneixement entre l'alumnat, sinó també el 
desenvolupament d'habilitats i competències tan importants 
com la creativitat, el lideratge, el treball en equip, la capacitat 
d'investigació, l'organització, l'habilitat en la presa de deci-
sions i la comunicació.

què és                ?

Els  protagonistes
Idees Joves és un programa en què els 
seus protagonistes, els estudiants de 
cicles formatius i batxillerat, tenen 
l'oportunitat de posar en pràctica els 
coneixements adquirits i demostrar la 
seva capacitat d'emprendre, vehiculada a 
través de seminaris, tallers, xerrades amb 
emprenedors i amb el desenvolupament 
d'una idea empresarial amb la partici-
pació en el concurs del programa. 

Les  accions
El programa es desenvolupa a través de tres accions clau. La primera són els seminaris de sensibilització que con-
sisteixen en una sessió de dues hores de durada on es pretén disminuir els frens cap a la creació d'empreses i 
conèixer de més a prop la figura de l'empresari/ària. Es tracta d'acostar la realitat laboral i empresarial als alumnes i 
fomentar el seu esperit emprenedor a través d'exemples pròxims i reals. En segon lloc es porten a terme els tallers 
grupals, formats per un màxim de 15 alumnes, on es treballa la idea emprenedora des de diferents punts de vista: 
creativitat, anàlisi d'idees i habilitats per a emprendre. I, finalment, el Concurs Idees Joves i pla d'empresa, on es 
pretén que l'alumne detecti una necessitat, pensi una idea de producte o servei i justifiqui la seva viabilitat, o bé que 
pugui desenvolupar un pla d'empresa a partir d'una idea inicial.

L'experiència
L'experiència del programa al llarg de les cinc edicions que s'han realitzat fins a l'actualitat es valora com a molt 
positiva per part tots els agents implicats: administració, emprenedors/es, professorat i alumnat. Al llarg d'aquests 
cinc anys han participat en el projecte un total de 8 centres educatius de la ciutat de Manresa: IES Lacetània, IES Pius 
Font i Quer, IES Lluís de Peguera, IES Guillem Catà,  Escola d'Art, Escola Agrària, La Salle Manresa i Escola Joviat. I en 
global, la participació d'aquests centres ha significat un total de 1.076 alumnes que han pres part en els 45 semi-
naris i 56 tallers realitzats. Des del primer i fins al cinquè Idees Joves s'han presentat 264 projectes d'idees empre-
sarials a concurs.  Els premis que s'han atorgat han reconegut els millors projectes presentats, i els aspectes més 
valorats pel jurat del concurs han estat el grau d'innovació de la idea, la justificació de la seva viabilitat i el grau de 
qualitat en el treball del projecte presentat.
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què és                ?

El  concepte
És important destacar el concepte bàsic que 
impulsa el naixement d'Idees Joves: el 
foment de la cultura emprenedora. Però, què 
és realment l'esperit emprenedor? En la 
definició que es dóna com a competència 
bàsica en el document "Proposta de reco-
manació del Parlament Europeu i del Consell 
sobre les competències clau per 
l'aprenentatge permanent"  (Brussel·les, 10 
de novembre de 2005), es diu que:

"Per esperit d'empresa s'entén l'habilitat de la 
persona per transformar les idees en fets. Està 
relacionat amb la creativitat, la innovació i 
l'assumpció de riscos, així com l'habilitat per 
planificar i gestionar projectes amb la finalitat 
d'aconseguir objectius. En aquesta competèn-
cia es recolzen totes les persones en la vida 
quotidiana, a casa i a la societat, i és el fona-
ment d'altres capacitats i coneixements més 
específics que necessiten els empresaris en 
establir una activitat social o comercial."

Així doncs, cal entendre que l'esperit 
emprenedor engloba dos tipus de capaci-
tats, unes de més genèriques i vàlides per al 
conjunt de la societat i unes altres de més 
específiques, vinculades al desenvolupa-
ment professional com a empresari o 
empresària. 

Inversió de futur
Cal destacar també que l'esperit emprenedor és un dels prin-
cipals motors de la innovació, la competitivitat i el creixe-
ment econòmic d'una societat i que l'ensenyament a l'escola 
és un bon trampolí per a aquest. És important que l'alumne 
rebi els inputs necessaris per a entendre la cultura emprene-
dora com una base útil no només en totes les activitats labo-
rals futures sinó també en la vida quotidiana, en el seu dia a 
dia. És per aquest motiu que la presentació del programa 
Idees Joves als nois i noies de 15 i 16 anys pot ser una bona 
eina i una motivació afegida a la premissa que el treball és 
esforç però també pot ser diversió.

Sense empreses no hi ha ocupació, per això és tan important 
que existeixin emprenedors, persones inquietes i innova-
dores que tirin endavant projectes i idees. Necessitem per-
sones que siguin capaces d'empènyer i crear noves empre-
ses, amb idees i projectes, que siguin creatives i que desen-
volupin al màxim la seva imaginació i recursos. Cal fomentar 
activament els valors empresarials i disminuir (o fins i tot 
eliminar) la por a assumir riscos. L'esperit emprenedor esdevé 
cabdal per a la competitivitat i és una manera de treure partit 
del potencial personal.

En definitiva doncs, el programa Idees Joves ha volgut fer un 
pas endavant per a intentar aproximar l'escola a l'empresa i 
l'empresa a l'escola, tenint present que tant l'una com l'altra 
són dos espais mútuament necessaris per a la generació 
d'aprenentatge, recerca d'innovació i desenvolupament 
social i econòmic del conjunt de la societat. Ambdues són, 
doncs, el futur.
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"El concurs ha contribuït de
forma molt positiva a fomentar
la creativitat entre els alumnes"

ROSA SERENTILL
Professora d'economia a l'IES Pius Font i Quer

Podríeu fer una valoració global del 
concurs Idees Joves al llarg d'a-
quests cinc anys de funcionament? 
Des del principi, la idea del concurs 
ens va semblar molt encertada. 
Fomentar aquesta activitat entre 
els joves està molt bé, tenint en 
compte que actualment costa molt 
motivar-los i que demostrin cre-
ativitat. A nivell personal la idea 
trobo que és genial i sóc la primera 
a animar als alumnes a participar-
hi.
L'evolució del concurs al llarg 
d'aquests cinc anys també ha estat 
molt positiva i cada any ha millorat 
en organització i ha anat creixent. 
Els professors tenim més experièn-
cia, veiem que hi ha més implicació 
i més motivació. També cada any la 
dificultat creix: costa trobar idees 
innovadores, no es poden repetir 
projectes, i aquest també és un 
repte important.
Nosaltres fem un assessorament i un 
seguiment dels projectes, però les 
idees surten sempre dels propis 
alumnes. La coordinació entre els 

grups a vegades és complicada, és 
important que tots els integrants del 
grup hi participin, i per això cada 
vegada recomano més que presen-
tin els treballs de forma indivi dual.

Des del seu punt de vista creu que 
actualment es fomenta adequada-
ment l'esperit emprenedor dels 
nois/es de 16 anys (franja d'acció 
del concurs Idees Joves) des de 
l'escola? 
Cada vegada s'intenta més treballar 
aquest concepte des de l'àmbit 
escolar. Des del centre fomentem el 
coneixement d'aquesta realitat, i 
abans del concurs ja havíem orga-
nitzat un mercat d'empreses i fèiem 
provatura de la viabilitat dels pro-
ductes. Crec que és una necessitat: 
combinar la teoria i l'explicació del 
professor amb la pràctica, per a 
donar un sentit a tot plegat. També 
són importants les sortides que es 
fan per a veure empreses i les pràc-
tiques en diferents centres de 
treball (crèdit d'estada a l'empresa). 
Ho fomentem tant com podem.

Un dels objectius del programa és 
fomentar la creativitat i la ge neració 
d'idees entre els joves. Com ha con-
tribuït el concurs a generar aques-
tes idees? 
El concurs hi ha contribuït de forma 
molt positiva. Els alumnes se senten 
molt realitzats, el premi també és 
un incentiu real i, alhora, el reco-
neixement social, fora de l'àmbit 
purament escolar, és un fet molt 
destacat. Els ajuda a guanyar 
autoestima i els fa pensar en posi-
tiu, i han sortit idees molt bones i 
maquetes molt treballades.

Creu que la majoria d'alumnes veuen 
com una opció real l'autoocupació 
quan acaben els estu dis? 
No tots, però sí que és cert que a 
uns pocs -una minoria- els faria 
il·lusió muntar un negoci propi, 
però ho veuen com una possibilitat 
molt llunyana. No com una possi-
bilitat irreal, perquè certament a 
ells els faria il·lusió.



"L'autoocupació és un projecte d'una 
minoria, però no és diferent d'allò que 
passa a nivell de la societat en general"

VÍCTOR PRAT
Professor d'economia a l'IES LLuís de Peguera

Podríeu fer una valoració global del 
concurs Idees Joves al llarg d'a-
quests cinc anys de funcionament? 
És un concurs molt interessant i 
motivador per als alumnes. Ens 
ajuda a introduir-los en el món de 
l'empresa i a generar idees, a ima-
ginar projectes innovadors per a 
empreses. Des de l'institut Lluís de 
Peguera hi vam voler participar des 
del primer any, i normalment els 
alumnes sempre van demostrar 
estar molt motivats. Han sortit idees 
bones i molt interessants, i alguna 
d'elles ha guanyat el concurs. Fins i 
tot algun projecte es va dur a la 
pràctica invertint els diners del 
propi premi: el projecte Ecopak, 
que es va arribar a fabricar i a ven-
dre a la fira Ecoviure. Va ser una 
experiència molt interessant. La 
valoració global del projecte és 
bona i cal fomentar que es premiïn 
totes les bones idees.

Des del seu punt de vista creu que 
actualment es fomenta adequada-
ment l'esperit emprenedor dels 

nois/es de 16 anys (franja d'acció 
del concurs Idees Joves) des de 
l'escola? 
No. Penso que no es fomenta 
l'esperit emprenedor. El principal 
problema són els plans d'estudi: 
moltes matèries tradicionals i apa-
rició mínima d'economia i empre-
sa.

Un dels objectius del programa és 
fomentar activament els valors 
empresarials i l'esperit emprenedor 
entre l'alumnat. Quines són les 
principals dificultats? 
El problema és que ens movem 
més en la teoria que en la pràctica. 
Cal motivar la mentalitat emprene-
dora a nivell general, per a muntar 
no només una empresa sinó una 
ONG, un concert, etc. Tenir inicia-
tives i participar activament en la 
societat civil. A l'institut, per exem-
ple, hi ha un parlament verd amb 
representants de cada classe per a 
integrar la gestió dins l'institut i 
generar idees entre els joves. També 
a nivell de classe s'ha participat en 

jocs telemàtics a nivell de tot l'estat 
espanyol i jocs de borsa a nivell 
europeu, però són coses concretes 
dins la matèria d'economia i empre-
sa, no és la tendència gene ral. Hi ha 
alumnes que, segons quin itinerari 
agafen, no tenen cap matèria que 
sigui economia, i també un altre 
problema és que dins l'ESO no hi ha 
cap matèria d'economia i arriben a 
l'institut i tot els sona a xinès. Queda 
molt treball a fer.

Creu que la majoria d'alumnes 
veuen com una opció real 
l'autoocupació quan acaben els 
estu dis? Per què?
L'autoocupació és un projecte d'una 
minoria, però no és diferent d'allò 
que passa a nivell de la societat en 
general. L'esperit emprenedor és 
molt petit. Sobretot fan allò que 
veuen a nivell familiar i en el seu 
entorn més proper, i la idea primera 
és anar a treballar per a un altre.
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"Cal que hi hagi projectes com el 
Concurs Idees Joves i seria bo
que se n'organitzessin més"

JOSEP PLANA
Professor d'economia a l'IES Lacetània

Podríeu fer una valoració global del 
concurs Idees Joves al llarg                   
d'a quests cinc anys de funciona-
ment? 
La idea del concurs és molt bona i 
l'objectiu que persegueix, també. 
Penso que està molt bé, sobretot 
pel fet de generar també una visió 
fora de l'àmbit escolar. 
També és cert que la motivació 
entre els alumnes és gran. Des de la 
meva assignatura no obligo els 
alumnes a presentar projectes al 
concurs, si ho volen fer ho han de 
treballar fora de les hores lectives. I 
són bastants els qui decideixen fer-
ho, tot i l'esforç que implica. Els 
nens són nens, i tots tenen il·lusió 
de guanyar. Penso que cal que hi 
hagi projectes com aquest i que 
seria bo que se n'organitzessin 
més.

Els objectius del concurs són 
fomentar activament els valors 
empresarials i també la creativitat 
entre l'alumnat. Quines mesures 

creu que s'haurien d'aplicar per a 
assolir aquests objectius?
Des de l'escola l'esperit emprene-
dor no es fomenta prou, i com a 
matèria queda molt diluït al llarg 
del curs. Potser des de l'institut 
caldria fer més sortides amb 
l'alumnat, ensenyar més el món de 
l'empresa… però si no es fa, no és 
per manca de voluntat sinó per 
manca de temps. 
Potser caldria adequar els plans 
d'estudi. Actualment s'està molt 
limitat: des d'Ensenyament et mar-
quen unes pautes i estàs molt diri-
git. Faria falta treballar el vessant 
pràctic del món empresarial.
I pel que fa a la creativitat i a la 
ge neració d'idees encara falta molt 
treball a fer, algun alumne et sor-
prèn però en general hi ha molt 
poca experiència.

Quins problemes reals es troben a 
l'hora d'explicar als alumnes els con-
ceptes empresarials? Les TIC són 
bones aliades en aquest camp?

A l'hora d'ensenyar conceptes 
empresarials, els alumnes van molt 
perduts, per a ells tot és nou. Tenen 
una lleugera idea del que és una 
empresa, però res més. 
Les noves tecnologies de la infor-
mació (les TIC) són una bona eina 
per a treballar aquesta matèria en 
concret, sobretot a l'hora de buscar 
informació, però són treballs que a 
causa de la limitació de temps s'han 
de fer des de casa. Fa falta que hi 
hagi voluntat per part de l'alumne 
per a ampliar els coneixements fora 
de les hores estrictament escolars.

Creu que la majoria d'alumnes 
veuen com una opció real 
l'autoocupació quan acaben els 
estu dis? Per què?
No crec que els alumnes s'ho 
plantegin com una opció real, 
sobretot pel fet que són massa 
joves.



"Seria molt positiu que algun dels
projectes guanyadors del concurs
Idees Joves es portés a la pràctica"
Podríeu fer una valoració global del 
concurs Idees Joves al llarg                    
d'a quests cinc anys de funciona-
ment?
El concurs és un projecte molt posi-
tiu, i des de l'escola ens hem pres 
molt seriosament la nostra partici-
pació. Amb el concurs s'ajuda a 
dinamitzar, i el fet que tingui ressò 
fora de l'àmbit escolar és molt 
important. Més difusió, major trans-
cendència... és un fet que els alum-
nes veuen i que als professors ens 
ajuda a motivar-los. Per part de 
l'escola hem creat una unitat didàc-
tica: hem incorporat el concurs dins 
la programació a l'aula. 
També veiem que cada any els 
alumnes et sorprenen amb idees 
novedoses, que prenen de llocs 
diversos i de necessitats del seu 
entorn més proper. Generar i treba-
llar la idea és bàsic, i si hi ha un 
concurs i un premi darrere encara 
motiva més.
Des de l'escola també s'ha intentat 
que els pares participin en el pro-
jecte, que acompanyin l'alumne en 

tot el procés. I des de l'escola fem 
suport i assessorament a les famí-
lies. Al final del projecte fem arribar 
una enquesta als pares perquè ens 
ajudin a avaluar el treball. Pensem 
que és molt important la implicació 
de la família. 

Des del seu punt de vista creu que 
actualment es fomenta adequada-
ment l'esperit emprenedor dels 
joves des de l'escola?
A l'escola en general no se'n parla 
enlloc, tot i que al batxillerat canvia 
una mica. El foment de la inquietud 
emprenedora és difícil, a vegades sí 
que tenen alguns referents, però 
d'altres no. També hi ha edats i 
edats. Cal que des de l'escola es 
potenciï més.

Un dels objectius del programa és 
fomentar activament els valors 
empresarials entre l'alumnat. 
Quines són les principals dificul-
tats? Quines mesures creu que 
s'haurien d'aplicar per assolir 
a quests objectius?

El tema de l'empresa en general el 
veuen molt llunyà. Hi ha handicaps 
que cal superar i des d'aquí és el 
que intentem: acostar l'empresa a 
l'escola i intentar que la feina que 
fem surti també fora de l'àmbit 
escolar.
Seria molt positiu que algun dels 
projectes guanyadors del concurs 
Idees Joves es portés a la pràctica. 
Seria un pas més per a fer un pro-
jecte més global: tirar endavant la 
idea, materialitzar el projecte. Per 
als alumnes seria una experiència 
molt positiva.

Quines mesures pensa que ajuda-
rien a fomentar l'esperit emprene-
dor a les escoles?
Una iniciativa interessant seria 
comptar amb emprenedors que 
vinguin a l'escola i que expliquin als 
alumnes la seva pròpia experièn-
cia.

JOSEP PURTÍ,  ANTÒNIA MARTÍNEZ,
GEMMA CIRERA,  JOSEP FARRENY,
MARTA MUNNÉ I MONTSE CLAPERS
Àrea administrativa de l’escola Joviat
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els projectes finalistes 

Concurs Idees Joves 2004-2005
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ecopak+
Raquel Mora Francitorra
Montserrat Selga Basomba

IES Lluís de Peguera

COMPLEMENTS
El projecte preveu possibles complements com un 
tovalló de roba subjectat a la bossa de roba de tal 
manera que quedi situat entre aquesta i la bossa 
de plàstic. Quan és necessari, es pot tibar i quan no, 
queda sense molestar entre ambdues bosses. Una 
altra possibilitat seria que la bossa de l'entrepà 
disposés d'un compartiment extra per a poder-hi 
col·locar el suc o l'ampolla d'aigua. Si es considerés 
convenient s'hi podria adjuntar l'ampolla perquè 
pogués ser reomplerta i, així, minimitzar encara 
més la generació d'envasos. Finalment, una darrera 
possibilitat seria la transformació de la mateixa 
bossa de l'entrepà en unes tovalles, utilitzant un 
sistema de cremalleres que permetés obrir les cos-
tures i formar les tovalles.

PÚBLIC OBJECTIU
L'Ecopak+ està pensat preferentment per als estu-
diants, però pot ser utilitzat per qualsevol que 
esmorzi fora de casa. Un aspecte a tenir en compte 
és l'efecte exemplificador que tindria una iniciativa 
d'aquestes característiques i que si arribés a arrelar 
faria una important funció en la reducció, reuti-
lització i reciclatge de materials, sense oblidar la 
valorització de materials com plàstic i roba que 
combinats assoleixen una nova funcionalitat.
Resulta especialment encoratjador pensar que es 
tracta d'una acció que té com a competència mul-
titud de productes destinats a envasar, embolicar i 
contenir de vida efímera i generats a base de plàs-
tics i components no biodegradables que generen 
importantíssims problemes al medi ambient. 
Aquesta realitat obre un ampli horitzó als argu-
ments ètics i econòmics, però també estètics, per a 
defensar la idoneïtat d'aquest producte enfront 
d'altres, encara que siguin dissenyats amb molts 
més mitjans.

BOSSA
PER A TRANSPORTAR
L'ENTREPÀ
Es planteja la producció d'una bossa per a trans-
portar l'entrepà que minimitzi la generació 
d'elements de rebuig innecessaris. Es tracta 
d'una bossa de plàstic folrada amb roba. El plàs-
tic té la funció d'impedir que l'oli, tomàquet i 
altres substàncies traspassin i taquin la motxilla 
o la butxaca. També serveix per a què les restes 
d'aliment no es dispersin i puguin ser recollides 
amb facilitat. El plàstic, però, es fa malbé amb el 
fregament, així que la roba que el folra té la fun-
ció de protegir-lo i, a més, li dóna una estètica 
més personal i atractiva.
A més d'ecològica, la bossa és fàcil i còmoda 
d'utilitzar. La bossa de plàstic i la de roba estan 
unides per una cinta de velcro cosida a amb-
dues. Per a netejar l'oli o restes que deixa 
l'entrepà només cal separar el plàstic i passar-li 
una mica d'aigua. Quan la bossa de roba ja 
porta temps utilitzant-se diàriament es pot 
posar a la rentadora.
El resultat és un producte que disminueix la 
quantitat de bosses, paper de plata, plàstics i 
paper de cuina que s'utilitzen únicament per a 
transportar l'entrepà de casa a l'escola. A banda 
del vessant ecològic, l'oportunitat de negoci 
també apareix pel fet que es tracta d'un invent 
molt pràctic perquè evita perdre temps i diners 
embolicant l'entrepà.
El bé és de fàcil fabricació -un cop decidida la 
seva mida i forma- i s'adapta al fet que els entre-
pans són de formes molt diverses dintre d'uns 
paràmetres normals. Per a contrarestar aquesta 
realitat es va decidir fer servir la típica tanca de 
motxilla formada per dues peces de plàstic que 
encaixen una dins l'altra i que permet graduar la 
llargada de la bossa segons l'entrepà que s'hi 
vulgui posar. 

2004-2005
millor idea empresarial
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ergopoket
Meritxell Esquius Serra
Sara Fargas Prieto
Marta Llasera Orgaz 

IES Lluís de Peguera

RECURSOS NECESSARIS
Per a poder fer l'Ergopoket el material bàsic és la 
roba, que seria un teixit de tipus elàstic i al mateix 
temps de tacte suau per a evitar molèsties a la pell. 
En aquest teixit s'hi cosiria una part de velcro, la 
butxaca per al mòbil i una butxaca més petita per 
als diners. En principi no es necessitaria comptar 
amb grans recursos ja que la seva producció no és 
complicada.

PÚBLIC OBJECTIU
El producte està especialment pensat per a noies 
joves que surten i van a ballar o van a llocs on és 
incòmode portar bossa i que, a més, no tenen 
butxaques ni als vestits ni als pantalons. Per anar 
de concert, sortir a fer esport a l'aire lliure, i per a 
infinitat d'activitats i situacions aquesta turmellera 
pot ser utilitzada com a butxaca auxiliar sense 
molestar ni restringir les possibilitats de moviment 
de l'usuari.
La seva acceptació i generalització podria tenir 
com a contrapartida altres ofertes de la competèn-
cia per adaptar aquesta butxaca auxiliar a les 
necessitats del públic al qual va adreçat. La facilitat 
de la seva producció el convertiria en un producte 
fàcilment accessible i que ve a cobrir una necessi-
tat real del públic jove. 

TURMELLERA
DE BUTXACA
Es tracta d'una turmellera en forma de tub, 
adaptable i de fàcil manipulació, que té una 
butxaca especialment dissenyada per a guar-
dar-hi el mòbil i una altra més petita per a les 
monedes i bitllets, ambdues amb cremallera o 
velcro. El producte ofereix diverses possibilitats 
com per exemple dur-lo lligat al braç, amb un 
velcro que recobriria tot l'embolcall. El nom del 
producte ja indica per sí sol les característiques 
principals que es volen transmetre: ergo 
d'ergonòmic, adaptable al cos; i poket de but-
xaca en anglès.
L'Ergopoket està pensat especialment per a 
facilitar guardar el mòbil, monedes, etc. a aquella 
gent que no té butxaques, per exemple a totes 
aquelles persones que van a ballar o que van a 
fer esport, o que simplement no els agrada por-
tar coses a les mans. Seria com una butxaca 
auxiliar.
Actualment hi ha alguns productes que con-
tenen butxaques i compartiments per a poder-
hi encabir coses, com per exemple ronyoneres o 
carteres petites, però fins ara no n'hi ha cap pen-
sat únicament i exclusivament per a guardar-hi 
el mòbil i els diners. La idea és tallar un patró de 
la turmellera amb una forma més aviat rectan-
gular i afegir a aquesta base dues butxaques 
amb el seu sistema de tancament i la mida 
adequada per a encabir el telèfon mòbil i els 
diners. Es cosiria o enganxaria el velcro en un 
dels costats del rectangle de tela i, a l'altre cantó, 
hi hauria un marge generós perquè la turmelle-
ra es pogués adaptar adequadament al braç o a 
la cama.
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osy
Olga Mora García
Saray Gómez Jiménez
Yolanda Pons Sánchez

IES Pius Font i Quer

RECURSOS NECESSARIS
Resultaria bàsic disposar d'un capital per a poder promo-
cionar el servei i que els clients potencials el coneguessin, 
i comptar amb especialistes amb la formació acreditada 
corresponent per a poder realitzar els massatges. Un cop 
posat en marxa, l'experiència acumulada tant pel que fa 
a la part tècnica de la feina com al vessant més humà 
seria un valor cada cop més important i una forma 
d'assegurar una cartera de clients. Així, si en primer terme 
la promoció del servei a l'engròs seria fonamental, poste-
riorment serien els mateixos clients i el boca-orella que 
podrien aportar bona part dels usuaris.
Caldria disposar d'una oficina des d'on atendre trucades 
dels clients i que també tingués la funció de punt de 
venda dels productes que s'utilitzen per a fer massatges 
si són els propis clients qui els demanen. La base, però, és 
el desplaçament fins al domicili del client.

MASSATGES
A DOMICILI
La proposta és la creació d'una empresa espe-
cialitzada en massatges a domicili per a aquelles 
persones discapacitades, convalescents d'alguna 
operació quirúrgica o amb problemes que els 
dificulten el fet de desplaçar-se físicament a 
qualsevol centre especialitzat. De fet, l'oferta no 
s'hauria de limitar a aquells clients que requerei-
xen massatges per motius mèdics sinó que es 
posaria a l'abast de tothom que vulgui sentir-se 
millor amb el seu propi cos i tenir una experièn-
cia beneficiosa per al seu benestar. 

PÚBLIC OBJECTIU
El servei pot estar destinat a tot tipus de gent però, 
principalment, a persones esportistes, amb pro-
blemes musculars, que acaben de sortir d'operacions 
o públic de la tercera edat que pateix dolor.
La flexibilitat horària i de desplaçament són ele-
ments bàsics per a atendre els clients que, com ja 
s'ha comentat anteriorment, serien tant persones 
que necessiten massatges per motius mèdics com 
pel seu propi benestar personal sense prescripció 
facultativa. Cal estar disposat a atendre els clients a 
l'hora que ells vulguin i, fins i tot, en caps de set-
mana, que és quan moltes persones tenen el temps 
necessari per a dedicar-lo a elles mateixes. Cada cop 
hi ha més gent que va a fer-se massatges i disposar 
d'un servei acreditat que els fes massatges a casa i a 
mida podria ser una bona oportunitat de negoci.
La competència seria, precisament, els centres de 
massatges, però la nostra estratègia es basaria pre-
cisament en diferenciar-nos d'aquestes empreses 
oferint total flexibilitat horària i disponibilitat per a 
traslladar-nos a la seva llar o oficina.

2004-2005
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generadors r.p.m.
Patrícia Giménez Rodríguez
Marina Sarrió Pujol

IES-SEP Lacetània

PÚBLIC OBJECTIU
Es visitarà tots els organitzadors de 
festes majors i fires de la província de 
Barcelona per a oferir els serveis de 
l'empresa, i es planificarà una cam-
panya publicitària adreçada a les 
em preses i comerços que necessitin 
garantir al 100% el subministrament 
del corrent elèctric.
La diferència amb la qual Generadors 
R.P.M. es vol presentar davant dels 
seus clients és la d'oferir un ampli 

ventall de serveis dirigits al mateix 
producte. La gènesi de la proposta 
sorgeix de la constatació que a la 
comarca del Bages, especialment, i a 
la província de Barcelona, en general, 
existeix una demanda contrastada 
d'aquest tipus de servei que les 
empreses existents tenen dificultats 
per satisfer. L'entorn de competència 
relativa i la possibilitat que els serveis 
que s'ofereixen tinguin sortida va 
encoratjar la presentació d'aquest 

pla d'empresa. A dia d'avui 
l'electricitat és un factor determinant 
per a la productivitat de les empre-
ses i no es pot confiar al 100% en el 
subministrament elèctric. Els genera-
dors són la resposta a les inevitables 
incidències. En un principi l'activitat 
de Generadors R.P.M. es limitaria a la 
província de Barcelona, però tenint 
en perspectiva les possibilitats 
d'ampliació segons la demanda del 
mercat.

COMERCIALITzACIó, 
LLOGUER I
MANTENIMENT DE 
GENERADORS DE
CORRENT ELèCTRIC
La proposta és la creació d'una empresa que 
comercialitzi, llogui, faci el manteniment i tingui 
servei d'emergència les 24 hores del dia de 
ge neradors de corrent elèctric. Els generadors 
elèctrics tenen la funció d'aportar corrent en 
punts fora de la xarxa i de forma adequada a les 
necessitats de l'activitat que es vulgui realitzar. 
Es crearia la imatge corporativa de l'empresa 
destacant el fet que es tracta d'una iniciativa 
dinàmica i seriosa que té en el punt de mira les 
necessitats dels seus clients. Segons els càlculs 
realitzats, l'activitat de l'empresa començaria a 
generar beneficis a partir d'un nivell d'ingressos 
de 23.667 euros, que és la quantitat amb la qual 
s'igualen ingressos i despeses. El nivell de 
demanda previst supera el punt d'equilibri, de 
manera que l'empresa seria econòmicament 
viable.

RECURSOS NECESSARIS
Generadors R.P.M. pretén oferir productes i serveis 
basant-se en la demanda dels clients. L'empresa 
vol dur a terme un seguiment dels productes i 
novetats a través dels proveïdors i una contínua 
recerca de productes nous per tal de poder reno-
var i millorar el seu estoc i oferir així el millor servei 
i els millors productes.
Així mateix, pretén disposar de cursos 
d'autoreciclatge per als seus treballadors per tal 
que tinguin tota la formació necessària per al man-
teniment i la reparació del producte i per a poder 
fer front amb garanties a les novetats que incor-
porin els futurs articles. L'empresa que es proposa 
crear vol tenir en compte que dins el mercat dels 
generadors cada cop hi ha més avenços en la tec-
nologia d'aquestes màquines. En un futur, els ge-
neradors oferiran més potència i menys consum, i 
tindran unes dimensions més reduïdes, una inso-
norització millorada i més rapidesa de resposta 
davant d'un tall de corrent. Generadors R.P.M. té 
calculat que farà 10 vendes al mes i que en el 
moment de posar en marxa el projecte disposarà 
en el seu magatzem de 33 generadors, que tindran 
un cost mitjà de 2.526 euros.
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race massatges
Anna Mas Monferrer
Judit Feliu Penalva
Marc Bacardit Alsina

IES Pius Font i Quer

RECURSOS NECESSARIS
Creació d'una cadena d'establiments distribuïts de 
manera semblant a les benzineres i àrees de servei. 
Caldria disposar d'una important suma de diners i 
bons contactes en el sector immobiliari, a més 
d'una constructora encarregada de construir els 
edificis. Caldria personal suficient per a atendre 
uns establiments que estarien oberts les 24 hores 
del dia tots els dies de l'any. Els empleats dispo-
sarien del títol de massatgista o esteticista i, a ser 
possible, a cada sucursal hi hauria d'haver un 
fisiote rapeuta.
La columna vertebral del negoci seria una oficina 
central en una gran ciutat que s'encarregués de 
controlar i dirigir cadascuna de les sucursals, així 
com de dur a terme l'administració i comptabilitat 
de l'empresa. L'equipament necessari serien lli-
teres, banyeres jacuzzi i mobiliari d'oficina. Cal 
prestar especial atenció a la publicitat i la senya-
lització dels establiments per carreteres, autovies i 
autopistes. 

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials són tots els conductors en 
general, de qualsevol edat i sexe, però principal-
ment els adults a partir dels 40 anys més proclius a 
patir dolor físic. La definició del públic objectiu és 
molt genèrica perquè aquesta idea d'empresa 
encara no té competidors, ja que es tracta d'un 
projecte pioner en el sector. Un cop obert el camí 
sorgirà la competència i cal tenir previst l'especia-
lització dels serveis per a adequar-se a l'evolució 
del mercat.
Un factor que cal tenir en compte és l'envelliment 
de la població. L'augment de la població adulta i 
d'edat avançada pot beneficiar la demanda 
d'aquest servei. Aquest negoci es pot entendre 
com un servei de luxe directament afectat per 
l'evolució de la situació econòmica, però l'aparició 
de la crisi no hauria de comportar una davallada 
proporcional de l'activitat si es genera consciència 
de la utilitat del servei en relació a altres despeses. 
Caldria tenir en compte, també, que l'evolució de 
la tecnologia pot millorar la qualitat dels seients 
dels cotxes i fer així que generin menys molèsties 
als conductors. També podrien sorgir altres 
mètodes de relaxació diferents als massatges.
Aquesta realitat obre un ampli horitzó als argu-
ments ètics i econòmics, però també estètics, per 
defensar la idoneïtat d'aquest producte enfront 
d'altres, encara que siguin dissenyats amb molts 
més mitjans.

ESTABLIMENTS DE 
MASSATGES PER ALS 
CONDUCTORS/ES
És un servei adreçat a tots els conductors que 
hagin de fer viatges -llargs o curts-, i que sentin 
dolor a qualsevol part del cos o que estiguin 
cansats. La idea parteix de la base que qualsevol 
persona busca el seu benestar i, per tant, estarà 
disposada a pagar una certa quantitat de diners 
per a gaudir d'uns moments de relax i, alhora, 
assegurar-se que podrà dur a terme una con-
ducció sense molèsties. Per mitjà d'aquest 
sistema es creu que es podrien evitar alguns 
accidents de trànsit provocats per l'acumulació 
d'estrès, cansament o dolor corporal. La forma 
de prestació del servei consistiria en la creació 
d'una xarxa d'establiments situats a prop de car-
reteres i autopistes. La separació dels diversos 
locals seria d'uns 20 quilòmetres. Els locals tin-
drien un espai força reduït i constarien de tres 
habitacions separades amb tres lliteres, tres ves-
tuaris, una sala amb dues banyeres jacuzzi, una 
sala de relax amb llums de neó i una recepció. 
En total, 70 metres quadrats.

2004-2005

18



19

hostia
Nereida Berruezo Vega
David Requena Martínez

IES Pius Font i Quer

RECURSOS NECESSARIS
El càlcul realitzat aconsella disposar de quatre 
treballadors per a posar en marxa el negoci. 
Resultaria imprescindible fer-ne copartícep alguna 
entitat financera que apostés pel desenvolupa-
ment d'aquesta línia de treball i que aportés el 
capital necessari amb el qual comprar la maquinària, 
les eines i les matèries primeres. Seria necessari 
també dissenyar i homologar els elements a 
comercia litzar. La fabricació seria artesanal, per 
adaptar la comanda a la necessitat específica del 
client. Les barres de bar serien fabricades a mida 
no només en sentit horitzontal sinó també vertical 
perquè puguin ser accessibles de forma natural a 
persones de diferent alçada.

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients per a les barres serien principalment 
bars i restaurants, però també es pot obrir una línia 
de negoci per a satisfer demandes de clients par-
ticulars que vulguin disposar d'aquest article a 
casa seva. Pel que fa als alçadors, els portàtils esta-
rien destinats a tot el públic en general i es comer-
cialitzarien mitjançant venda directa o superfícies 
comercials. Els alçadors fixos, en canvi, estarien 
destinats exclusivament a la venda en establiments 
comercials.
Cal tenir en compte que en l'actualitat no hi ha cap 
empresa que suposi una competència directa, ja 
que si bé aquests productes es poden comercia-
litzar per separat, no n'hi ha cap que ho faci con-
juntament.

BARRES DE BAR 
ADAPTADES I 
ALÇADORS
L'empresa es dedicaria a la fabricació de pro-
ductes que intenten facilitar algunes de les 
activitats quotidianes que persones d'estatura 
inferior a la mitjana realitzen amb dificultats. 
L'empresa fabricaria dos productes, ambdós 
amb diferents models.
Les barres adaptades a diferents alçades han de 
tenir un disseny modern i funcional, per tal 
d'adaptar-se a les necessitats dels clients. Un 
d'ells seria el model Serp, una barra allargada i 
amb ondulacions que seria el resultat de con-
glomerar blocs de diferents alçades. Resultaria 
especialment recomanable per a espais allar-
gats, però de poca amplitud. L'altre seria el 
model Lluna, constituïda per tres blocs de dife-
rents alçades cadascun. Seria més útil per a 
establiments amb amplitud d'espai.
Pel que fa als alçadors serien fixos o portàtils i 
totes dues classes servirien perquè persones de 
baixa estatura arribessin amb comoditat a 
superfícies que per a elles resulten elevades. 
L'alçador portàtil està pensat per a dur-lo a qual-
sevol lloc. Seria plegable i lleuger, integrat per 
dues superfícies que facin la funció de potes i 
una altra, de base. L'alçador fix estaria dissenyat 
per a romandre adherit als prestatges de qual-
sevol botiga o supermercat. Mitjançant uns rails 
es podria desplaçar horitzontalment a disposició 
del client.
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estèticya
Laura Soler Rodríguez
Carla Cases Serra
Lila Tarragó Soler

IES Pius Font i Quer

RECURSOS NECESSARIS
Serien necessàries entre 15 i 20 furgonetes per 
regió per tal de poder satisfer millor les demandes. 
La forquilla de vehicles dependrà de les dimen-
sions de la regió en la qual s'implanti l'activitat. 
Cada furgoneta haurà d'anar equipada amb tot el 
material necessari per a cobrir les tasques de per-
ruqueria i esteticista. També caldria un local amb 
oficines que administrin i organitzin el flux de 
treball, un servei de centraleta que serveixi com a 
punt de referència per a qualsevol queixa i recep-
ció de comandes, i un personal qualificat i amb una 
mínima experiència capaç de treballar amb rapide-
sa per tal d'oferir un servei eficient. Seria interes-
sant que els propis promotors de la iniciativa 
tinguessin la formació i l'experiència necessària per 
a poder actuar com un treballador més en cas que 
això fos necessari. 
Un aspecte bàsic és la inversió en màrqueting per 
a difondre el servei i la imatge de marca i fer-lo 
conegut fins que disposi d'una cartera de clients 
estable. A banda de no existir empreses que ofe-
reixin a domicili servei de perruqueria i esteticista, 
una carta que caldria jugar adequadament és el fet 
de la formació del personal per tal que estigui molt 
al dia tant de les darreres tendències de la moda 
com dels elements tecnològics que siguin suscep-
tibles d'incorporar en la prestació del servei.

PERRUQUERIA I 
ESTèTICA
A DOMICILI
Tenint en compte que cada cop hi ha més per-
sones que no disposen de temps per a despla-
çar-se fins a perruqueries i centres d'estètica, la 
proposta és facilitar que puguin tenir aquests 
serveis a l'abast d'una forma àgil i en el seu 
domicili. D'aquesta manera es minimitza el 
temps que s'inverteix en desplaçaments i llar-
gues cues d'espera que es converteixen en una 
atenció personalitzada i immediata. Mitjançant 
una trucada de telèfon, un seguit de treballa-
dors (el nombre dependrà del servei demanat) 
es desplaçaran fins al domicili del client en un 
període de temps mínim. Per a fer-ho faran ser-
vir furgonetes de l'empresa i el material que els 
proporcionarà la pròpia companyia. 

PÚBLIC OBJECTIU
Aquest servei de perruqueria i esteticista aniria destinat a 
persones de totes les edats, però principalment a aquelles 
que per motius diversos no disposen del temps suficient 
per anar a la perruqueria, maquillar-se o depilar-se. Els 
clients serien en bona mesura alts càrrecs o persones que 
puntualment han d'anar a un lloc de compromís. També 
núvies i nuvis que podrien gaudir d'aquest servei trucant 
el mateix dia del casament. Un altre perfil de client són 
totes aquelles persones de la tercera edat per a qui és 
més còmode un servei personalitzat per no haver-se de 
moure de casa: avis amb problemes per a ca minar i a qui 
comporta un gran esforç haver de sortir de casa per anar 
a la perruqueria o al barber. 

2004-2005
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au-nem!
Núria Arrebola
Sònia Cornejo
Marta Masramon

IES Pius Font i Quer
RECURSOS NECESSARIS
Un autobús, un conductor i un equip directiu 
reduït que seria l'encarregat de coordinar les acti-
vitats que es duran a terme, la comptabilitat i pro-
curar pel bon funcionament de l'empresa. Caldria 
una persona que s'encarregués específicament de 
les relacions públiques, fer promoció de les activi-
tats proposades i, un cop a l'autobús, organitzar els 
clients i supervisar-ho tot perquè el servei resulti 
tal i com s'ha previst. També seria ne cessari un 
encarregat de la neteja i el manteniment de 
l'autobús. En cas que hi hagués molta demanda, el 
negoci s'aniria ampliant introduint més autobusos 
i incrementant la plantilla. 

PÚBLIC OBJECTIU
Aquest servei va destinat principalment a la gent 
jove, a partir dels setze anys, que no vol preocupar-
se pel transport si surt els caps de setmana. Si es 
detectés demanda per part de persones de més 
edat es consideraria la possibilitat d'ampliar el 
servei d'autobusos i destinacions. S'ha previst rea-
litzar enquestes periòdiques entre els usuaris per-
què puguin suggerir noves destinacions i detectar 
punts febles en l'oferta.
El servei de taxi suposa una competència, però 
donat el seu elevat cost -ja que no es tracta d'un 
servei per a grups amplis- no hauria de suposar un 
obstacle. També serien competència les empreses 
privades de transport amb autobús, però cal tenir 
en compte que aquesta oferta està adreçada a un 
públic i unes destinacions molt concretes que es 
poden anar variant per adaptar-les a la necessitat 
dels usuaris i els nous ambients de moda. Cada cop 
són més populars els autobusos que transporten 
adolescents fins a discoteques i l'enduriment dels 
controls policials fa que la utilització del transport 
privat necessiti una alternativa factible.

TRANSPORTS
DE CAP DE SETMANA
Proposa la creació d'un servei de transport per a 
desplaçar clients a diferents destinacions cada 
cap de setmana. El principal objectiu és propor-
cionar als usuaris totes les facilitats per a despla-
çar-se fins a les àrees d'oci nocturn d'arreu, ja 
siguin discoteques, concerts o festes po pulars. 
El servei d'autobús tindria un preu que depen-
dria de la destinació. Aquest preu inclouria la 
recollida dels clients en un punt fix, el transport 
fins al lloc de destinació i la recollida a l'hora 
establerta per a ser retornats al punt d'origen. 
La línia de negoci apareix perquè aquesta 
demanda està molt desatesa en l'actualitat i els 
pocs sectors que se n'ocupen són molt cars o 
poc eficaços. Cal tenir en compte que la flexi-
bilitat és clau a l'hora de captar clients pensant 
en les necessitats específiques de la gent jove 
que no vol o no pot desplaçar-se en transport 
privat les nits dels caps de setmana. Un altre 
aspecte a destacar és que serveis d'aquesta 
naturalesa poden contribuir a reduir la sinistrali-
tat a les carreteres el cap de setmana. 
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poison
Anna Parcerisas Morera
Sílvia Bueno Gómez

IES Lluís de Peguera

RECURSOS NECESSARIS
L'espai pròpiament dit, mobiliari (taules, cadires, 
sofà), accessoris de decoració (creus, espelmes, 
pòsters), barra (beguda, gots…), un petit escenari 
(micròfons, amplificadors), taula de so per al DJ i 
il·luminació. Per a aconseguir el local es podria 
de manar la col·laboració de l'Ajuntament i, si no hi 
estigués interessat, buscar algun garatge o local 
d'assaig que ja estigui preparat per a encabir con-
certs de petit format. Hi ha organitzacions com 
Metalzone, de Barcelona, que poden subvencionar 
part del mobiliari. Els impulsors de la iniciativa 
s'ofereixen a treballar directament en l'atenció al 
públic i com a organitzadors dels actes. Cal una 
inversió econòmica provinent d'inversors que con-
fiïn en el fet que existeix una manca de locals 
d'aquestes característiques a la nostra comarca. 

PÚBLIC OBJECTIU
La idea és que el servei vagi adreçat exclusivament 
a persones dels moviments dark, metal, punk, 
gòtic, rocker, hardcore i sinistre. Cal tenir en compte 
que es tracta de persones que basen bona part de 
la seva vida en la música i que segueixen concerts 
i festivals. Això implica tenir un coneixement impor-
tant d'aquestes realitats i crear un punt de trobada 
d'un públic que es troba força dispers. 
Els clients potencials seran adolescents entre els 16 
i els 24 anys d'edat. Pel que fa als menors es troben 
habitualment amb problemes per a accedir al cir-
cuit de locals nocturns, ja que els demanen el car-
net d'identitat, però, a més, no tenen el seu propi 
ambient fora dels locals de música comercial que 
no els interessen. L'oferta d'horaris més adaptats a 
les seves necessitats obre una porta a la fidelització 
dels clients, així com la música i l'ambient en el 
qual se senten còmodes. 

LOCAL PER A
TRIBUS URBANES

Es proposa la creació d'un servei (pub/local noc-
turn) dedicat exclusivament a uns consumidors 
que s'insereixen dins d'un determinat àmbit de 
la societat dedicat a fomentar les relacions entre 
individus de diferents sexes i uns mateixos gus-
tos (musicals, ideològics, estètics) de l'àmbit 
obscur com són les tribus urbanes dels punks, 
metals, gòtics, hardcores, heavys, rockers i 
si nistres.
El local proporciona música (des de gòtic clàssic 
fins a hardrock, punk i rockgòtic passant per les 
diferents variants del metal, electrodark, tech-
nogòtic, industrial i d'altres), beguda i ho-raris 
amplis perquè els menors en puguin fruir. El 
local estaria obert entre setmana a la tarda i els 
caps de setmana amb uns horaris més dilatats.
L'interior del local estaria ambientat amb el 
mateix estil sinistre i dur. Constaria de tres sales: 
barra de bar, pista de ball i segona sala. També 
inclouria pantalles i televisors per a poder eme-
tre videoclips i concerts.
El servei també s'encarregaria d'organitzar con-
certs per a promocionar grups musicals locals. A 
més, setmanalment es farien tries de parelles entre 
les persones interessades com a activitat d'oci i per 
a ajudar a ampliar els cercles d'amistat.

2004-2005
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kag
Anna Carmona Sibila
Carla Martínez Díaz
Gemma Laguna Grau

IES Lluís de Peguera

RECURSOS NECESSARIS
Els recursos bàsics serien tela, botons, velcro, 
tisores, fil, agulles i cremalleres. Si són per a anar de 
festa, caldrien altres materials com purpurina, 
cintes de colors i pedreria. El servei també estaria 
preparat per fer cinturons-bossa a la mida i gust 
del client, i hi hauria la possibilitat de crear-los a la 
carta. Inicialment no caldria local sinó l'habilitació 
d'un espai adequat en un domicili particular equi-
pat amb màquina de cosir. La inversió inicial seria 
reduïda i l'activitat es podria anar ampliant a mesu-
ra que la demanda augmentés. Es tracta d'una 
proposta realista, que únicament necessita recur-
sos fàcilment a l'abast per a fer-se realitat.

PÚBLIC OBJECTIU
El públic objectiu serien noies joves d'entre 14 i 25 
anys per al cinturó multifunció i per a totes les 
edats si el cinturó es vol fer servir únicament com a 
complement de la indumentària. Els mocadors que 
es fan servir com a complement de la vestimenta 
poden ser considerats competència, així com els 
cinturons convencionals, però cal assenyalar que 
aquests elements no protegeixen del fred, no 
tenen butxaques ni són tan estètics. El disseny és 
una carta crucial en l'èxit que pugui assolir aquest 
producte, perquè si funciona adequadament i 
esdevé un complement de moda la demanda 
podria augmentar de forma molt important.

CINTURó BOSSA
Es tracta d'un cinturó preparat per a no passar 
fred a la zona dels ronyons, especialment pensat 
per a la moda dels pantalons baixos de cintura i 
les samarretes curtes. Els dissenys poden ser 
diversos i l'oportunitat de negoci ve donada pel 
fet que encara no han estat fabricats i molts 
joves passen fred pel fet de portar aquest tipus 
de pantalons. Una altra funció d'aquest cinturó 
seria com a peça de complement de la indu-
mentària o com a bossa, ja que duria butxaques 
incorporades. No es proposa un únic model sinó 
una diversitat de dissenys que juguin amb les 
funcions, formes i colors. Caldria disposar de la 
roba que es consideri adequada i cosir botons a 
joc o fer servir velcro a la mida de cadascú. 
Caldria tenir en compte l'opinió dels clients per-
què el producte final s'adaptés a les seves 
necessitats tant des del punt de vista físic com 
estètic. La marca d'aquest producte seria KAG, 
que són les inicials del nucli impulsor de la 
idea.
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sweet’speed
Anna Sanmiquel Julió
Adam Oliveras Sala

IES Pius Font i Quer

RECURSOS NECESSARIS
La idea inicial és aconseguir produir tant el recipient 
com el contingut del Sweet'Speed. Caldria obtenir la 
inversió necessària per poder dur a les superfícies co-
mercials aquest sistema innovador. Un altre aspecte 
determinant és la campanya de màrqueting per a 
donar-lo a conèixer i que tindria com a punts forts la 
possibilitat de poder preparar un àpat ràpid, no em-
brutar, el fet que els nens el puguin fer servir sense 
perill de tallar-se ni fer-se mal i que funciona de forma 
molt natural, tant per a preparar esmorzars, berenars o 
postres.

PÚBLIC OBJECTIU
Els compradors poden pertànyer al sector de la restau-
ració perquè facilita una producció més eficient, ja que 
estalvia temps a l'usuari i també eines suplementàries 
com ganivets. Seria ideal per a la producció en cadena 
de postres. De cara al gran públic pot ser utilitzat per 
tothom, però sembla especialment adient per a les 
famílies amb fills, ja que evita que els infants facin ser-
vir objectes tallants. També podria ser un producte 
atractiu per a totes aquelles persones que no disposen 
de massa temps i que cerquen l'efectivitat que un 
sistema innovador com aquest pot aportar. 
Un dels aspectes a tenir en compte és que no hi ha al 
mercat cap producte semblant, així que els usuaris 
quedarien dividits entre els que volen continuar fent 
servir ganivet, cullereta o espàtula per a untar després 
d'haver obert el recipient i els que consideren més efi-
caç aplicar-lo directament amb el dosificador roll-on.

RECIPIENT
AMB ROLL-ON
El producte Sweet'Speed (Rapidesa Dolça) con-
sisteix en un recipient rectangular amb un dosi-
ficador roll-on per a untar amb facilitat ja sigui 
melmelada, xocolata desfeta, llet condensada, 
nata, crema de cacauet... en una torrada, pastís 
o talls de fruita. La seva funcionalitat evita 
taques innecessàries i haver d'embrutar gani-
vets i, a més, permet untar d'una forma més 
còmoda i ràpida. El sistema roll-on permet dosi-
ficar adequadament la quantitat que es vol 
dipositar sobre l'aliment que serveix de base. Si 
té acceptació, podria encabir formatge desfet o 
productes baixos en calories que s'adaptarien a 
un perfil de recipient modern, que és un dels 
aspectes a destacar. La seva comercialització es 
podria dur a terme mitjançant supermercats i 
benzineres.

2005-2006
millor idea empresarial
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open-easy
Ainhoa Roca Vilas

Escola Joviat RECURSOS NECESSARIS
En primer terme caldria obtenir el finançament 
adequat i, després, entrar en contacte amb una 
empresa que comercialitzi plàstic i que funcioni 
com a proveïdora. El pas següent és la consecució 
de la maquinària necessària per a desenvolupar el 
producte. Resultaria fonamental entrar en contacte 
amb les empreses que fabriquen i comercialitzen 
caramels de pal i altres i convèncer-les que amb 
aquest sistema es facilita l'accessibilitat als dolços i 
que els interessa incorporar-lo. La iniciativa empre-
sarial resulta fonamental per a tirar endavant una 
idea d'aquestes característiques. També seria ne-
cessari avaluar les subcontractacions que es puguin 
dur a terme per a executar-la d'una forma empre-
sarialment rendible. Un altre aspecte a tenir en 
compte és que l'adopció d'aquest sistema 
d'obertura es pot publicitar com un valor afegit, 
modificant mínimament el producte original i 
aquest fet podria ser motiu per a un rellançament 
de la marca interessada. Hi ha productes que fun-
cionen d'una forma contrastada i que perduren al 
llarg dels anys, però als quals no els faria cap mal 
-més aviat el contrari- incorporar elements de 
modernitat que els facin més actuals i adaptats a 
les necessitats d'uns consumidors que cerquen, 
cada cop més, la comoditat.

PÚBLIC OBJECTIU
Aquest producte va adreçat a tots els públics, però 
en especial als nens, ja que són grans consumidors 
de caramels i sovint tenen problemes per a desem-
bolicar-los. D'altra banda, el mercat de sistemes 
per facilitar obrir embolcalls és més ampli i es 
podria cercar la manera de donar satisfacció a 
altres grups de consumidors. Un punt fort de la 
proposta és que cada marca acostuma a tenir el 
seu propi sistema per obrir l'embolcall i una pro-
posta que estandarditzi aquesta situació podria ser 
beneficiosa no només per als usuaris sinó també  
per als productors. 

MèTODE PER A
FACILITAR
L’OBERTURA
D’EMBOLCALLS
DE PLÀSTIC
El sistema consisteix a enganxar una tira de 
plàstic més resistent al plàstic de l'embolcall, per 
tal que aquest es trenqui amb més facilitat i es 
pugui accedir al contingut d'un producte, per 
exemple un caramel. Tothom s'ha trobat amb 
dificultats per obrir un embolcall de plàstic i 
aquest sistema permet solucionar aquest pro-
blema, fins al punt que fins i tot els nens petits 
podrien obrir els dolços sense necessitar la 
intervenció d'un adult. El sistema és molt senzill, 
només cal afegir una tira de plàstic d'una 
resistència superior a l'embolcall en forma de Y, 
de forma que quan s'apliqui la força esquinci 
una superfície àmplia.

2005-2006
1r accèssit
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ankapa splash
Marc Casanovas Gudayol
Albert Pardo Mayorga
David Anfruns Rodríguez
IES Pius Font i Quer

RECURSOS NECESSARIS
Per a elaborar el producte calen fundes d'ulleres, 
esprais, trepanador i petits suports per a subjectar 
els dipòsits, que serien recarregables. Caldria un 
procés productiu ben treballat i la consecució de la 
maquinària necessària. A hores d'ara no hi ha cap 
esprai que s'adapti a les dimensions necessàries 
per a poder integrar-lo a la funda d'ulleres i que 
sigui recarregable. Això suposa que no es tracta 
només d'integrar diferents elements sinó de fabri-
car un dels elements. Per a dur a terme el producte 
i poder fer una producció en sèrie per tal d'abastir 
la demanda del mercat caldria organitzar una 
cadena de producció així com disposar de màquines 
per a perforar les fundes. 

FUNDA D’ULLERES 
AMB ESPRAI
NETEJADOR
INCORPORAT
La idea és incorporar a la funda d'ulleres un es-
prai netejador. A l'interior de la funda hi hauria 
un dipòsit recarregable i extraïble que donaria 
sortida al líquid mitjançant un difusor situat a 
l'exterior. Proporcionaria la comoditat de no 
haver de dur sempre a sobre tovalloletes o un 
esprai en un recipient autònom. Quedaria tot 
integrat. L'Ankapa Splash permet portar la funda 
de les ulleres i l'esprai en un mateix comparti-
ment i amb un funcionament senzill. Segons 
algunes estadístiques, fins a un 70% de la 
població fa servir ulleres. Això implica una 
despesa d'entre una i dues tovalloletes humides 
per dia. Cal afegir la incomoditat d'haver de dur-
les a sobre i de fer servir les dues mans per a 
utilitzar-les, mentre que l'Ankapa Splash permet 
fer una neteja ràpida i senzilla dels vidres de les 
lents. 

PÚBLIC OBJECTIU
El producte va adreçat a persones 
que han de fer servir diàriament 
ulleres, però també a aquells qui 
utilitzin ulleres de sol esporàdica-
ment. Es dóna la circumstància que 
els grans clients i competidors 
poden ser els mateixos: si les empre-
ses que fabriquen fundes d'ulleres 
o líquid netejador s'ado-

nen de l'oportunitat de negoci que 
suposa integrar tots dos àmbits 
poden esdevenir clients. Si es man-
tenen en la inèrcia de continuar 
sense integrar-los, esdevindran 
competència. D'altra banda, això 
suposaria que aquest producte 
seria únic i això li atorgaria un espai 
propi en el mercat. Això pot ser un 

punt en contra del producte, per-
què les grans marques conformen 
un monopoli difícil de penetrar. 
L'altra cara de la moneda es donaria 
si aquestes empreses acceptessin 
l'originalitat de la proposta i 
s'avinguessin a arribar a un acord o 
a introduir l'Ankapa Splash en la 
seva gamma de productes.

2005-2006
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servei de suport
a la gent gran

David Descombes Alsedà

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
Per a poder materialitzar aquesta activitat empre-
sarial és imprescindible disposar de joves estudi-
ants interessats en el projecte. Seria necessària una 
campanya de promoció per a poder-la divulgar, 
així com entrar en contacte amb els serveis socials 
ja existents. Necessitaria el suport de diferents 
entitats amb experiència en l'àmbit de l'atenció als 
ancians i material específic com cadires de rodes, 
així com la infraestructura bàsica de telefonia, ordi-
nador i assessorament comptable i fiscal. L'empresa 
hauria d'estar legalitzada i podria optar a subven-
cions, donat el seu caràcter social.

PÚBLIC OBJECTIU
Es poden considerar clients potencials les persones 
d'edat avançada amb problemes de mobilitat però 
amb plenes facultats mentals que necessiten ajuda 
per a desenvolupar-se millor en el món actual. 
També ho serien els estudiants que realitzarien 
tasques que no s'havien plantejat i que podrien 
adquirir capacitats per a relacionar-se amb el 
col·lectiu de la gent gran i, en definitiva, obtenir 
nous coneixements.
Aquest servei social no té competidors, ja que és 
una iniciativa innovadora. Per tant, es podria afir-
mar que el servei, en comptes de tenir competi-
dors, crearia una nova branca dintre dels serveis 
socials. Aspectes a tenir en compte són la descon-
fiança que el col·lectiu de gent gran pot tenir vers 
els joves o que aquests tinguin poc interès a parti-
cipar-hi. Els estudiants no rebrien un salari a canvi 
del seu treball, tot i que podrien rebre compensa-
cions que no fossin de caire econòmic.

AJUDA A PERSONES 
GRANS QUE VIUEN 
SOLES
En una societat en la qual les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació són cada cop 
més presents i el col·lectiu de gent gran és cada 
vegada més nombrós, la creació d'un servei 
d'ajuda a les persones grans que viuen soles i 
tenen dificultats de moviment seria de gran 
utilitat. Estaria format per una associació de 
joves estudiants voluntaris que treballarien per 
a millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu 
(inclòs la neteja de la roba i l'endreça del domi-
cili), ja que els actuals serveis socials únicament 
cobreixen els ajuts domiciliaris que comprenen 
la higiene de les persones amb dificultats de 
moviment o les situacions de precarietat dels 
malalts que no estan ingressats en institucions 
assistencials. Els joves posarien a la disposició 
del servei unes hores setmanals durant les quals 
s'ocuparien d'ajudar a les persones grans a 
desplaçar-se i ajudar-les a participar en activi-
tats socials, i també per anar a comprar o fer 
tràmits.

2005-2006
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c.c.
cuina a casa

Josep González Fernández

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
A la nostra empresa, el factor dels recursos no 
suposaria un gran cost, ja que l'element principal, 
el menjar, el proporciona el mateix client segons 
els seus gustos. El cuiner disposaria dels seus pro-
pis estris i d'un maletí per a transportar-los. A més 
a més, hauria de disposar del carnet de manipula-
dor d'aliments. Per tant, la conclusió és que el pres-
supost d'inversió per a posar en marxa aquest 
servei no és gens elevat i es podria assumir, fins i 
tot, personalment. Faria falta una inversió en pu-
blicitat. En els anuncis constarà el número de telè-
fon i amb només una trucada les classes podrien 
començar. La idea és disposar de diversos cuiners, 
de forma que el ventall d'horaris sigui ampli i es 
pugui adaptar a cada client. Al final del curs 
s'enviarà una carta al client amb un petit qüestio-
nari per a saber si ha vist satisfetes les seves neces-
sitats i si té intenció de tornar a utilitzar el servei o 
fins i tot si el recomanaria a un amic.

PÚBLIC OBJECTIU
El públic objectiu serien principalment joves en 
edat d'independitzar-se i que tenen interès en 
assolir coneixements culinaris que després faran 
servir en el seu dia a dia. També s'adreçaria a per-
sones adultes que estiguin soles o que, simple-
ment, mai no hagin tingut l'oportunitat d'aprendre 
a cuinar i que els interessés fer-ho aprofitant uns 
coneixements que estan adreçats a preparar àpats 
d'una forma sana i econòmica.
La base d'aquest servei és que no n'hi ha cap altre 
de semblant. Es fan programes culinaris per tele-
visió i, fins i tot, les classes en grup en un recinte 
concret però ningú, fins ara, havia creat una estruc-
tura de negoci que permetés oferir classes a domi-
cili i a nivell individual. Els competidors, per tant, 
serien mínims, per no dir inexistents. L'oferta es 
basaria en el fet que el client pot decidir l'àpat que 
es cuinarà i fer-ho amb els materials que té a casa 
seva. La ubicació d'aquest servei a Manresa 
garanteix una quantitat estimable de clients poten-
cials.

CLASSES
PARTICULARS DE 
CUINA A DOMICILI
La idea de Cuina a Casa és que un cuiner de 
l'empresa es desplaci fins al domicili del client 
per a ensenyar-li a fer aquells plats que sol·liciti. 
Joves i no tan joves s'independitzen moltes ve-
gades sense tenir els coneixements de cuina 
necessaris per a preparar els àpats del dia a dia i 
un servei d'aquestes característiques els aju-
daria a afrontar problemes que es presenten en 
la quotidianitat. La durada de les classes la 
decidiria el client i el preu del servei es comp-
taria en funció del temps de prestació. Cal tenir 
en compte que els programes de cuina que es 
passen per televisió o les receptes que contenen 
els llibres especialitzats en la matèria no s'ajusten 
al plat exacte que demana el client. El nostre 
servei s'adaptarà a cada persona i a les seves 
necessitats.
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baby chair
David Pérez Blaya

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
Per a fer realitat el producte primer caldria trobar 
una persona que s'encarregués de fer el disseny 
seguint les pautes marcades inicialment. Després 
seria necessari contractar una empresa que el fa-
briqués i un cop fet realitat arribaria el moment 
d'executar la part comercial del projecte i repartir-
lo entre les botigues que el sol·licitessin. La idea 
hauria de ser patentada adequadament. L'elevat 
cost que suposaria un producte com aquest pot 
jugar en contra de la seva materialització, però, 
alhora, la seva especificitat pot ajudar a aconseguir 
ajuts d'organismes estatals o de l'àmbit de l'atenció 
a les persones discapacitades.

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials són totes aquelles persones 
discapacitades que pateixen problemes de mobili-
tat i tenen o desitgen tenir un fill. Cal tenir en 
compte que moltes persones minusvàlides a l'hora 
de decidir descendència valoren els inconvenients 
que això suposa, donada la seva minusvalia. Viure 
en un món gens adaptat a les seves necessitats 
especials pot ser molt desencoratjador. Cada apor-
tació que es fa en el sentit de facilitar-los una mica 
les coses suposa, també, un problema menys al 
qual s'han d'enfrontar. Avui dia no hi ha sistemes 
d'aquesta naturalesa, així que es pot dir que es 
tractaria d'una proposta sense competència en el 
mercat.

CADIRETA PER A 
INFANTS ADAPTABLE A 
CADIRA DE RODES
Les persones que pateixen una minusvalia física 
s'han d'enfrontar dia a dia amb les barreres 
arquitectòniques. Aquest problema s'agreuja 
encara més quan han de dur el seu fill o filla de 
poca edat. La proposta és crear una cadireta per 
a la criatura, desplegable i que s'ajusti a la cadira 
de rodes de la persona minusvàlida, de forma 
que no suposi una nosa per a algú que té pro-
blemes de mobilitat i que permeti dur l'infant 
amb seguretat fins al lloc de destinació. La 
seguretat és molt important, així que l'infant 
aniria lligat amb un cinturó. Amb aquest sistema, 
la persona minusvàlida pot fer el recorregut que 
realitzaria normalment transportant, a més, el 
seu propi infant. La forma de fabricació de la 
cadira plegable adaptable a una cadira de rodes 
és molt senzilla. Cal posar dues barres recolzades 
a les baranes de la cadira de rodes i s'hi encaixa 
una cadireta d'infant. L'oportunitat de negoci es 
planteja pel fet que no hi ha precedents a l'hora 
de cobrir una necessitat objectiva com és 
adaptar a una cadira de rodes una cadireta de 
nen per a poder transportar l'infant d'una forma 
còmoda i segura. L'alternativa és que el dis-
capacitat no pugui transportar el seu fill ell 
mateix sinó que sigui dependent d'una tercera 
persona.
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r.n.r. express
Marc Grau Clapers

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
És necessari disposar d'un local on encabir les màquines 
rentadores i assecadores. També cal comprar un camió o 
furgoneta per a fer el transport de la roba i, finalment, el 
personal, que no hauria de ser molt qualificat, a excepció 
del d'oficina, que hauria de tenir els coneixements admi-
nistratius per a fer rutllar l'estructura. El negoci hauria 
d'aconseguir els permisos necessaris i tenir en compte 
que generarà aigües residuals, donada la naturalesa de 
l'activitat. Una part dels recursos cal adreçar-los a donar a 
conèixer un servei que és innovador. El capital provindria 
d'un soci inversor o de préstec bancari. Si l'oferta té 
acceptació per part del públic s'aniria ampliant el nombre 
de furgonetes i de personal.

RECOLLIDA DE ROBA 
BRUTA PER A RENTAR I 
PLANXAR
R. N. R. Express vol ajudar aquella gent que no 
pugui contractar una dona de fer feines o no 
tingui ningú per a rentar, estendre i planxar la 
roba de la llar. Aquest sistema es basarà en una 
recollida a diari, a partir de les 6 del matí. Es dis-
tribuirà un cubell que es dipositarà a les cases o 
als edificis de tothom qui es vulgui beneficiar 
d'aquest sistema. Cada client disposarà d'uns 
adhesius que seran proporcionats en el moment 
de contractar el servei. L'empresa comptarà 
amb un ordinador on hi haurà centralitzades les 
dades del client. Un cop la roba estigui neta, 
conductors amb camionetes la repartiran sense 
error. Si es desenvolupés aquesta idea, el servei 
podria generalitzar-se fins a esdevenir un fet tan 
habitual com la recollida d'escombraries. PÚBLIC OBJECTIU

Els clients potencials són els joves que s'han inde-
penditzat i que no es poden permetre les despeses 
que suposa comprar una rentadora i una asseca-
dora. Un altre tipus de clients serien aquelles per-
sones que a causa de l'edat o d'una minusvalia 
tenen problemes per a rentar, estendre i planxar la 
roba. També tota aquella gent que no disposa de 
prou temps o espai a casa per a situar la maquinària 
de rentar i assecar la roba. Un punt fort d'aquesta 
proposta és que no existeixen empreses que cen-
trin la seva activitat en recollir la roba a domicili. 
Les tintoreries suposarien una certa competència, 
però no estan especialitzades a adaptar-se a les 
necessitats particulars de cada client. Les bugade-
ries no ofereixen servei a domicili. La part positiva 
és precisament l'originalitat de la proposta i la 
negativa, que caldrà inversió per informar els cli-
ents d'aquesta nova possibilitat.
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idio+
Marcela Roca

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
El finançament provindria de l'explotació de l'espai 
de bar-cafeteria i d'aportacions públiques com, per 
exemple, l'Ajuntament de Manresa, que pot estar 
interessat en la posada en marxa d'un espai que 
faciliti la integració de la cada cop més nombrosa 
població estrangera que viu a la ciutat. Serien 
també les administracions públiques les que hau-
rien de cedir l'espai ubicat en una zona cèntrica de 
la ciutat, perquè els clients hi puguin accedir sense 
dificultat. El servei funcionaria amb una persona 
que atendria la cafeteria i controlaria els usuaris de 
l'establiment i una persona que fes la neteja del 
local.

PÚBLIC OBJECTIU
Els principals clients d'aquest servei serien per-
sones estrangeres que tenen necessitat d'aprendre 
un idioma nou. Seria necessari que tinguessin una 
mentalitat oberta i ganes d'assolir nous coneixe-
ments, ja que la base de funcionament és la inte-
racció entre uns usuaris i altres. A Manresa no 
existeix cap local específic per a cobrir aquesta 
necessitat. Les acadèmies d'idiomes suposarien 
una competència parcial, però cal tenir en compte 
que es tracta de centres reglats que ensenyen idi-
omes d'una forma tradicional.

PUNT DE TROBADA
INTERCULTURAL
Es proposa tirar endavant un punt de trobada 
intercultural en el qual persones de diferent 
nacionalitat puguin reunir-se i interactuar. Això 
permetria perfeccionar el coneixement de 
l'idioma. El local disposaria de diccionaris i un 
espai de bar. L'oportunitat de negoci ve donada 
pel fet que a Manresa no existeix cap local 
d'aquestes característiques i agilitaria la inte-
gració de les persones immigrades que en 
tinguessin necessitat. Aporta l'oportunitat de 
poder perfeccionar un idioma fora dels circuits 
habituals i d'una forma més flexible. Cada idio-
ma tindria un espai específic dintre del local i a 
banda dels diccionaris hi haurà a disposició del 
públic material de suport adreçat a resoldre els 
dubtes més habituals. El bar-cafeteria seria una 
font d'ingressos per a sustentar econòmicament 
l'activitat. Per a fer rutllar l'activitat es crearà una 
pàgina web en la qual constaran les dades de 
tots els usuaris del servei per tal que puguin 
contactar uns amb altres, establir cites i inter-
canviar-se preguntes i respostes. Per a poder 
portar un control de les persones que utilitzen 
el servei hauran d'omplir una fitxa amb les seves 
dades personals i se'ls lliurarà una targeta. 
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kangurs
Eric Martínez Amigó

IES Lluís de Peguera

RECURSOS NECESSARIS
Un petit local que pugui ser habilitat com a des-
patx i que es podria situar a la casa del propi ge-
rent. Un capital per a publicitat i el personal neces-
sari adaptable a la demanda, bàsicament estu- 
diants, ja que tenen major disponibilitat a l'estiu, 
que és quan, previsiblement, es concentraria el 
gruix de la demanda. Caldria mirar d'aconseguir 
finançament per part d'organismes d'ajuda als 
emprenedors i subvencions d'organismes públics 
en concepte de servei d'ajuda a la gent gran i als 
discapacitats. Cal adquirir un vehicle per poder fer 
el desplaçament als domicilis particulars. 

PÚBLIC OBJECTIU
Aquest servei va adreçat principalment a propie-
taris d'animals de companyia que no puguin fer-se 
càrrec de les seves mascotes durant un període de 
temps determinat i que no vulguin demanar a un 
familiar que ho faci per ells. També es dirigeix a 
persones que no tenen ningú que pugui fer aques-
ta feina o que no vulguin deixar l'animal en una 
residència, ja sigui perquè consideren que estarà 
millor a casa o perquè no vulguin pagar el preu 
que suposen les residències per a mascotes. Amb 
la finalitat de captar més clients també s'adreçaria a 
persones que pateixen alguna discapacitat o que 
simplement tenen una edat avançada que els difi-
culta fer-se càrrec de la seva mascota, però que no 
volen prescindir-ne. Cada cop hi ha més persones 
que gaudeixen del seu temps d'oci fent algun tipus 
de viatge i, paral·lelament, hi ha una major cons-
cienciació de la necessitat de tenir cura del benestar 
de les mascotes que una persona té al seu càrrec.

CANGUR D’ANIMALS 
DE COMPANYIA
Aquest servei va adreçat a persones que viat-
gen, ja sigui per negocis o per oci i que tinguin 
al seu càrrec un o més animals de companyia. 
Kangurs s'encarregaria d'anar cada dia a casa 
del client i proporcionar les atencions necessàries 
a l'animal mentre el seu propietari sigui absent: 
canviar-li l'aigua, posar-li menjar o treure'l a 
passejar. També s'oferiria la possibilitat de regar 
les plantes. El procés per a sol·licitar el servei i la 
seva posterior prestació seria el següent: el cli-
ent es posa en contacte amb l'empresa i sol·licita 
una entrevista per tal d'acordar els dies de visita 
i el preu. Posteriorment se signaria el contracte, 
que inclouria una assegurança de responsabili-
tat civil per si es donés el cas que durant la 
prestació del servei es malmeti algun dels béns 
immobles propietat del client.
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la villor
David Alonso

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
Els recursos que necessitaria serien el treball, capi-
tal físic i iniciativa empresarial. S'ha hagut de fer 
una feina de disseny que caldria materialitzar mit-
jançant una empresa especialitzada, amb la 
maquinària i el personal necessari. Caldria assumir 
els riscos que suposa crear un producte d'aquesta 
naturalesa i introduir-lo en el mercat per a comer-
cialitzar-lo. Això suposa un risc financer que es 
podria superar tan bon punt les grans empreses 
productores de mantega consideressin que seria 
útil assimilar-lo i produir-lo en cadena. Per a fabri-
car-lo caldria un motlle en forma de barra, 
maquinària per ficar la mantega comprimida din-
tre del tub i per acabar el producte de forma indus-
trial. 

PÚBLIC OBJECTIU
Aquest producte no va destinat a cap tipus de cli-
ent concret sinó al públic en general. Hi ha molta 
gent que fa servir mantega de forma habitual i que 
estaria contenta de no haver d'agafar cada vegada 
el ganivet per a tallar la barra de mantega i repartir-
la sobre el pa. El sistema de barra que surt i es 
recull facilita aquesta tasca i pot ser útil per a qual-
sevol que cerqui la màxima relació entre qualitat i 
preu. A banda d'això cal tenir en compte que hi ha 
un públic jove molt sensibilitzat amb les innova-
cions a l'hora d'oferir un producte i a qui pot resul-
tar interessant aquest nou format. 

TUB PER A
LA MANTEGA
Dispensador de mantega en forma de barra, 
com les que es fan servir per ser utilitzades com 
a cola d'enganxar. Disposaria d'un sistema de 
rosca perquè la barra de mantega quedi guar-
dada dintre del tub que, un cop tancat, es pot 
tornar a posar a la nevera. La seva originalitat 
rau en què estalvia fer servir el ganivet per a ta-
llar la mantega i estendre-la, així que tampoc 
caldria embrutar tant i s'estalviaria aigua i sabó. 
Es tracta d'un nou producte que no té competi-
dor al mercat i satisfà les necessitats d'un públic 
que cada cop cerca més la innovació i l'estalvi 
de passos a l'hora de fer activitats quotidianes.
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dent-case
Núria Anglarill Reguant

Escola Joviat 

RECURSOS NECESSARIS
Caldrà disposar de dissenyadors, personal adminis-
tratiu i altres amb coneixements per a elaborar el 
producte final. Els materials a utilitzar seran cartró 
i plàstic, que adequadament treballats -i afegint-hi 
l'esponja amb la forma que haurien d'ocupar les 
dents- donaran com a resultat una innovadora 
capseta com la que moltes mares i pares han vol-
gut tenir, però no han aconseguit trobar enlloc.

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials que poden adquirir aquest 
producte són els pares que vulguin tenir endreçat 
un record del seu fill/a. També el públic en general 
i tiets, padrins i avis que vulguin fer un regal origi-
nal i útil a la família d'un nadó. Va adreçat a totes 
les classes socials i no va en contra de cap religió. 
Indirectament, el públic objectiu també són els 
propis infants que vulguin tenir guardades les 
seves primeres dents. Globalment, suposa una 
oferta innovadora, que permet guardar les dents 
de llet d'una forma ordenada, que va adreçada a 
un públic molt ampli, ocupa poc espai i pot ser 
decorativa. D'altra banda cal tenir en compte que 
no tothom considera atractiu o necessari guardar 
les dents de llet, que les dents es poden perdre per 
motius diversos i que fins al moment actual ningú 
ha pensat en aquesta oportunitat de negoci, així 
que es tracta d'una necessitat que caldrà validar 
objectivament. 

CAPSA PER A GUARDAR 
LES DENTS DE LLET
El producte tindrà diferents formes i dibuixos. 
Quan s'obri apareixeran dos suports amb la 
forma de la dentadura superior i inferior con-
figurats a base d'espais dissenyats per a encabir 
totes les dents de llet que el nen o nena anirà 
perdent a mesura que li surti la dentadura 
adulta. Les dents que l'infant vagi perdent 
s'aniran situant en cada un d'aquests recepta-
cles. El producte pot ser un objecte de regal per 
a un nadó acabat de néixer o de més edat, però 
sempre durant el període de transició de la den-
tadura de llet a la definitiva.
La capseta està pensada per a ser un objecte 
decoratiu i agradable. Històricament, els pares 
han guardat les dents de llet dels seus fills, però 
d'una forma força anàrquica, fent servir recipi-
ents diversos, però fins ara no hi ha hagut un 
receptacle adequat i d'aspecte amable que faci 
aquesta funció. Hi pot haver, per exemple, una 
línia de capsetes roses per a les nenes i una de 
blava per als nens, però no hi ha cap necessitat 
que el sexe determini el color de la capseta, que 
estarà decorada de forma informal i la tipografia 
Dent-Case seguirà la línia de lletra lligada a imi-
tació de la que fan els menuts quan aprenen a 
escriure. 

2006-2007
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fast-bag
Gemma Potrony Vilamú 
Cristina Cruz Coletas

IES Lacetània

RECURSOS NECESSARIS
Per a la seva elaboració artesanal cal una serra de 
marqueteria, mordassa, trepant de taula, paper de 
vidre, tisores, Super Glue 3, pintura plàstica, vernís, 
pinzell, regla amb lletres gravades, retolador per-
manent, fullola de fusta, llistó gruixut, cordill negre, 
paper de vidre per a metalls, 2 imants i 1 minimos-
quetó. Les noves tecnologies són un dels factors 
que podrien afectar la fabricació del Fast-Bag ja 
que una cosa és dur-lo a la pràctica artesanalment 
i una altra fer-ne una construcció industrialitzada. 
Aquesta darrera possibilitat permetria perfeccio-
nar molt més el producte.

PÚBLIC OBJECTIU
Fast-Bag és un producte adreçat a totes les per-
sones sense límit d'edat ni distinció entre sexes. La 
comercialització del producte es podria fer tant al 
detall com a l'engròs. Es podria vendre Fast-Bag en 
petits establiments a un preu per unitat i el client 
interessat s'hi podria adreçar per adquirir les uni-
tats desitjades. Però també hi hauria la possibilitat 
de vendre'l a empreses que el podrien utilitzar com 
a obsequi per als seus clients tot promocionant la 
seva empresa, l'anagrama de la qual apareixeria a 
la superfície d'un dels dos objectes que formen el 
producte. Es desconeix l'existència d'altres pro-
ductes semblants a aquest, així que tindria un 
ampli camp de negoci. D'altra banda, les compres 
que es realitzen per Internet i no anant directa-
ment al supermercat, els serveis de repartiment de 
productes a domicili i la utilització de carrets de la 
compra poden fer innecessari aquest producte.   

APARELL QUE
PERMET OBRIR
I PORTAR LES
BOSSES DE PLÀSTIC
El Fast-Bag és un producte format per dos 
objectes: un obridor i un portador de bosses. 
L'obridor està format per dues peces de fusta 
rectangulars a les quals sel's ha adherit un imant 
i, a sobre d'aquests, paper de vidre. El portador 
és una simple peça de fusta tallada en forma de 
forca als extrems i amb els costats arrodonits. 
Tots dos objectes es troben units mitjançant un 
cordill negre. Per a la fabricació de l'obridor 
s'han de tallar dues fustes de mida 3x2 cm. En 
segon lloc es farà un forat a cada una al costat 
dret. Després es fixa l'imant al centre de les 
peces i s'enganxarà un tros de paper de vidre a 
sobre. Per acabar es pot decorar les fustes com 
es desitgi. Per a la fabricació del portador caldrà 
tallar una fusta d'un gruix considerable (1 cm 
mínim) a les dimensions de 13x3 cm aproxima-
dament. Un cop tallada caldrà fer una entrada 
en forma de forca (de 2,5 cm per banda) a cada 
extrem i s'arrodoneixen els costats.
Cal dir que fer la compra és una activitat 
necessària i quotidiana i a tothom li ha costat 
alguna vegada obrir les bosses del supermercat 
o se li han clavat a les mans en portar-les. Per tal 
de donar solució a aquests problemes s'ha ideat 
el Fast-Bag.
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penail
Adrià Cornet Pujol
Laura Cuesta Fernàndez

IES Lacetània

RECURSOS NECESSARIS
La idea és concretar el disseny i poder entrar en 
contacte amb una empresa que estigui orientada a 
la producció de productes en el camp de l'estètica 
per tal que produís el producte de forma industri-
alitzada. L'equip promotor seria el responsable de 
la comercialització del producte amb 
l'assessorament de personal expert en aquest 
camp. Seria necessària tota una feina de camp per 
a aconseguir que el producte fos comercialitzat en 
centres comercials, perfumeries i botigues de 
moda que podrien servir-lo com a complement.

PINTA UNGLES
EN FORMA DE
RETOLADOR

El producte Penail intenta fer més senzill i 
còmode el fet de pintar-se les ungles. La princi-
pal diferència amb els pintaungles tradicionals 
és que Penail té la tinta en un tub, com si es 
tractés d'un retolador, de forma que es reparteix 
fàcilment mitjançant un aplicatiu especial que 
permet una disposició uniforme. Ofereix la pos-
sibilitat de triar entre diferents colors i densitat 
d'aplicació per a aconseguir un acabat perfecte. 
A més a més, es poden comprar tubs d'esmalt 
perquè el Penail pugui ser recarregable. Un 
primer model consistiria en un tub d'uns 10 cm 
ple de pintura i una punta de mida estàndard 
per a aplicar-lo amb la màxima precisió possible. 
El segon tindria una punta a cada extrem del 
tub, una de gruixuda per tal d'escampar més 
ràpidament la pintura d'ungles i una punta més 
fina per a poder resseguir els espais de més difí-
cil accés. El tercer disposaria de tres puntes, 
cadascuna amb un color diferent. El resultat és 
una àmplia oferta per a aconseguir pintar les 
ungles de manera ràpida, fàcil i còmoda.

PÚBLIC OBJECTIU
Penail va adreçat a un sector molt 
ampli de la població. Les clientes 
joves valoraran especialment la 
seva rapidesa i netedat i les com-
pradores de més edat poden con-
siderar especialment atractiva la 
seva facilitat d'utilització. És ben 

cert que hi ha moltes empreses que 
es dediquen al sector de la cosmèti-
ca, però també ho és que el pin-
taungles tradicional pot ser millorat 
i que qui ho aconsegueixi pot arri-
bar a un ampli segment de mercat. 
El sector dels pintaunglés és molt 

madur i una proposta com aquesta 
podria arribar a revolucionar-lo. Un 
exemple seria el sector de la llet con-
densada, que estava completament 
immòbil i que quan va sortir el nou 
recipient a pressió va revolucionar el 
sector i les vendes van pujar.

2006-2007
2n accèssit

38



39

lent-mir
Raquel Gella Casellas

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
L'obtenció del capital provindria d'un aval o préstec 
bancari per tal de fer front a les despeses de consti-
tució de l'empresa, el lloguer i manteniment del 
local, els sous del directiu, l'administratiu, els dos 
comercials i els tres operaris. Per tal d'abaratir cos-
tos, Lent-Mir es fabricaria a la Xina on la mà d'obra 
és més barata. L'empresa mare s'encarregaria 
d'empaquetar el producte i distribuir-lo. El director 
general seria el responsable de la gestió dels recur-
sos humans i la gerència econòmica per tal de fer 
possible la producció i comercialització del pro-
ducte; l'administratiu s'encarregaria de la secretaria 
i la comptabilitat; els comercials, de la recerca i 
atenció dels clients, i els operaris farien rutllar el 
magatzem i la preparació de comandes.

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials als quals va adreçat Lent-Mir 
serien bàsicament persones que fan servir lents de 
contacte i que no volen o poden perdre temps 
anant a buscar un mirall per posar-se o treure les 
lents. No cal fer diferenciació entre el sexe o l'edat 
dels usuaris, ja que tots es troben davant del 
mateix problema i Lent-Mir aporta la mateixa solu-
ció per a tots ells. El producte es comercialitzaria en 
òptiques, farmàcies o parafarmàcies i el seu preu 
seria d'uns 4 euros. Una altra possibilitat seria 
comercialitzar-lo conjuntament amb el líquid i les 
tovalloletes a un preu de 7 euros. Cal tenir present 
que Lent-Mir no tindria competència directa i la 
seva novetat ajudaria a obrir mercat.

CAPSA PER A LENTS
DE CONTACTE AMB 
DOS PETITS MIRALLS

El producte consisteix en una capsa per a lents 
de contacte de 6,5 per 3 centímetres amb dos 
petits miralls a l'exterior. Aquesta petita modifi-
cació faria que el fet de posar-se i treure's les 
lents fos més senzill i còmode, ja que es podria 
fer en qualsevol moment i lloc sense necessitat 
d'anar al bany. Junt amb la capsa s'inclouria una 
funda de 10 per 12 centímetres aproximada-
ment per a guardar el líquid i unes tovalloletes 
desinfectants per a les mans, ja que abans de 
col·locar-se les lents és de vital importància tenir 
les mans netes per tal d'evitar possibles infec-
cions. Aquest producte seria una bona oportu-
nitat de negoci perquè no n'hi ha cap de sem-
blant al mercat i aportaria una solució senzilla a 
un problema real. La seva forma de fabricació 
seria la mateixa que les capses de lents actuals, 
és a dir, de plàstic rígid i opac amb la introducció 
dels miralls. La funda seria d'un material imper-
meable i fàcil de mantenir per tal que en cas que 
es vessés el líquid es pogués netejar amb facili-
tat.

2006-2007



ash-bin
Anna Bertran Casas
Mireia Viñoli Ubach

IES Lluís de Peguera

RECURSOS NECESSARIS
Per a produir-lo farien falta plaques de planxa i la 
maquinària adequada per a  tallar-la i donar-li 
forma, i realitzar els forats que servirien per a apagar 
la cigarreta. També caldria fabricar els suports per a 
adaptar-la a les papereres. Segons els càlculs realit-
zats per a fabricar cent unitats d'Ash-Bin caldrien 
3.080 euros. El preu de 30,8 euros per unitat podria 
ser molt ben amortitzat per la facilitat que suposaria 
dipositar cigarretes apagades a les papereres, que ja 
no anirien a parar al terra i no haurien de ser reco-
llides pels serveis de neteja. A banda de la infra-
estructura necessària per a la producció del pro-
ducte caldria treballar en el camp de la publicitat i la 
comercialització tenint molt present que seria ne-
cessari treballar per a millorar tot el procés i reduir 
despeses, així com noves possibilitats per incorpo-
rar-lo i cercar noves aplicacions.

PLACA PER A APAGAR 
CIGARRETES,
INCORPORABLE
A LES PAPERERES

Es tracta d'una placa per a apagar cigarretes 
incorporable a les papereres públiques. La seva 
estructura seria la d'un rectangle amb els can-
tells arrodonits de 17,5 centímetres de llargada 
per 7,5 centímetres d'amplada. La part superior 
de l'Ash-Bin estaria foradada perquè sigui més 
fàcil apagar la cigarreta i així, posteriorment, 
pugui ser dipositada dins la paperera a la qual 
l'Ash-Bin hi és incorporat. Estaria fet amb xapa 
d'acer i acabat amb un lacat de color gris fosc. 
Per aguantar-lo es farien servir unes anelles 
adaptables al perímetre de la paperera. Un cop 
incorporat a la paperera, l''Ash-Bin quedaria una 
mica inclinat cap avall, de forma que la cendra 
que queda quan s'apaga la cigarreta caigui a 
terra. El producte no busca ser una gran oportu-
nitat de negoci sinó aportar una millora ecològi-
ca i de sostenibilitat mediambiental.

PÚBLIC OBJECTIU
Principalment, els clients potencials 
serien administracions públiques, 
però també ho serien empreses del 
sector privat, per exemple, restau-
rants, bars, indústries o comerços 
que consideressin interessant 
incorporar-lo a la seves papereres o 
en els accessos dels seus establi-
ments. Les administracions podrien 

incorporar-lo a les papereres per tal 
de millorar el mobiliari urbà o dis-
posar-lo també en els equipaments 
públics. La voluntat no és oferir un 
disseny tancat del producte sinó 
obert als desitjos dels clients. Al 
mercat ja hi ha cendrers, incorpo-
rables o no, que suposen una com-
petència i la simplicitat a l'hora de 
dissenyar i produir el producte seria 

clau a l'hora d'aconseguir el mercat 
necessari. Per exemple l'Ash-Bin és 
molt fàcil de netejar i no fa perdre 
la funcionalitat de la paperera, que 
continua funcionant com a tal a 
banda d'aquest afegitó. El fet de 
triar un disseny de forma arrodoni-
da evita la perillositat que podrien 
suposar els cantells acabats en 
punxa.
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¡alehop!
Clara Fontdevila Puig
Núria Serra Rivera

IES Pius Font i Quer
RECURSOS NECESSARIS
Les matèries primeres de qualitat són imprescin-
dibles. El cafè es podria adquirir en cooperatives 
de països en vies de desenvolupament per tal 
d'afavorir un comerç just i solidari, un fet que 
podria esdevenir un factor de promoció de 
l'empresa. Per fabricar el producte caldria un taller 
o nau industrial, així com una zona d'oficines. 
Sobre qüestions com ara la innovació tecnològica, 
l'empresa hauria de disposar d'un departament de 
recerca i desenvolupament que mantingui el pro-
ducte en primera línia i eviti que altres empreses 
puguin desenvolupar una alternativa que satisfaci 
les mateixes necessitats de manera més moderna 
o assequible. Per altra banda seria convenient 
investigar per a trobar un sistema que permetés 
l'escalfament de l'aigua sense necessitat de cap 
aparell.

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials es situarien a la franja d'edat 
compresa entre els 25 i els 65 anys. La utilització 
d'aquests productes aniria molt vinculada a la 
disponibilitat de temps, de manera que quan un 
jove s'incorpora al mercat laboral o quan una per-
sona arriba a la seva edat de jubilació es marcarien 
dues fronteres que es poden prendre com a punt 
de referència, encara que sigui d'una forma molt 
flexible. Per altra banda, és important que al con-
sumidor li agradi el cafè i això passa menys per 
sota dels 25 anys i per sobre dels 65 anys, ja que en 
el primer cas cal tenir el compte que als infants no 
els agrada el cafè i que hi ha persones d'edat avan-
çada que no en prenen per motius de salut. També 
hi ha feines o ocupacions que afavoririen l'ús del 
producte, ja que oficinistes, persones que treba-
llen en un despatx o una botiga tenen necessitat 
de disposar d'un mètode de preparació del cafè 
ràpid. Altres clients serien els que fan excursions 
de muntanya i altres activitats a l'aire lliure que 
inclouen algun àpat. Les classes socials mitjana i 
mitjana-alta serien les principals consumidores del 
producte.

CAFè I SUCRE EN UN 
SOL TERRÒS

El producte cerca una nova forma en la presen-
tació del cafè. Consisteix en un comprimit que 
inclou el cafè i el sucre o el cafè i la sacarina en 
un mateix terròs. Hi hauria diferents variacions 
del producte, tant pel que fa a la mida com 
també per adaptar-lo al gust del consumidor. La 
línia bàsica seria la del cafè, però no es descarta 
la creació d'altres productes, com ara infusions 
o batuts de xocolata. Dintre de la línia del cafè 
caldria distingir entre el cafè sol, el cafè amb 
sucre, el cafè amb molt sucre i el cafè amb sa-
carina. Cada una d'aquestes versions tindria 
dues mides diferents, per tal que el terròs 
s'adapti a la mida de la tassa i a la densitat de-
sitjada pel consumidor. També es preveu la cre-
ació d'una caixa que inclogui un assortit dels 
diferents productes de la línia Cafè. En una soci-
etat caracteritzada per dur un ritme de vida 
molt accelerat, els productes que redueixen el 
temps de preparació d'aliments o neteja de la 
llar han esdevingut una prioritat. El que destaca 
d'aquest producte és que en un sol preparat 
s'inclouen els diferents elements que normal-
ment porta el cafè, de manera que estalvia l'ús 
de diverses culleretes per a preparar una sola 
tassa i escurça el temps de preparació del cafè.
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easy-eat
Alba Alsina

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
Les matèries primeres necessàries per a fabricar 
l'Easy-Eat és el fang que un cop treballat es con-
vertirà en una peça de ceràmica en forma de tassa. 
Caldria pintar-la amb pintures no tòxiques. Les 
tasses també es poden fabricar utilitzant plàstic, ja 
que és un material apte per a posar-lo al microones. 
No requereix una plantilla de treballadors gaire 
àmplia. Cal partir de la base d'un estudi sobre les 
necessitats o gustos dels consumidors i sobre el 
disseny del producte, que tingui en compte la 
qualitat i la quantitat del producte final. El departa-
ment de comercialització s'encarregaria també de 
la publicitat i la distribució del producte, així com 
de supervisar la seva comercialització. De la pro-
ducció pròpiament dita se n'ocuparà una empresa 
subcontractada que disposi de la tecnologia ade-
quada per a la fabricació de l'Easy-Eat.

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials serien persones joves d'entre 
13 i 30 anys, ja que es tracta d'una franja d'edat de 
consumidors als quals els agrada menjar mentre 
veuen la televisió i cerquen comoditat. Haurien de 
ser persones que tinguin temps per a esmorzar a 
casa i que vulguin fer l'àpat sense pressa. A aquests 
clients també els hauria d'agradar consumir llet i 
galetes. També aniria destinat a persones que no 
disposin de gaire espai a casa seva, ja que Easy-Eat 
és un producte que estalvia espai i és fàcil de 
guardar. Easy-Eat, a més a més de ser un producte 
per a satisfer una necessitat personal, també pot 
ser un recurs original com objecte de regal.

TASSA AMB
COMPARTIMENT
PER A GALETES

El producte dissenyat és una tassa amb un com-
partiment especial a la part inferior per a poder-
hi guardar galetes. La idea sorgeix de la consta-
tació que és molt incòmode haver de transpor-
tar la tassa i les galetes sobre un plat fins al lloc 
de fer l'àpat. Si es vol seure al sofà la maniobra 
pot acabar amb la llet i les galetes per terra, de 
forma que resultaria interessant poder disposar 
d'una tassa amb compartiment per a galetes 
que fes innecessari haver de fer servir un plat. 
Fins i tot en el cas que l'àpat es faci sobre una 
taula, amb aquesta tassa no seria necessari dur 
primer la llet i després les galetes sinó que es 
podria fer tot d'una forma més còmoda i segura. 
També cal tenir en compte que d'aquesta ma-
nera només cal netejar la tassa i no, a més a més, 
un plat. Així que l'oportunitat de negoci es 
basaria en dissenyar una tassa normal amb un 
compartiment especial a la part inferior per a 
encabir les galetes. Com diu el seu propi nom es 
tracta d'un producte per a facilitar el fet de men-
jar.
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speedbrush
Míriam-Lucía Tomuletiu 

IES Pius Font i Quer 

RECURSOS NECESSARIS
Caldria diposar de la maquinària necessària per a 
tallar i foradar el raspall de forma que s'hi pugui 
incorporar el tub de pasta de dents. Caldria trobar 
el finançament necessari per a la materialització de 
la idea i fer un seguiment del desenvolupament de 
les noves tecnologies que poden facilitar tant la 
fabricació del producte com la creació de pro-
ductes alternatius que puguin suposar una com-
petència. 

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients que podrien estar interessats en adquirir 
el producte serien aquells que han de viatjar sovint, 
ja sigui per motius laborals o altres, i que tenen 
necessitat de disposar d'allò imprescindible per fer 
vida fora de casa, però ocupant el menor espai 
possible. També podria penetrar en el mercat 
infantil, ja que els més menuts estan especialment 
oberts a noves propostes i el raspall té un disseny 
especialment atractiu per a ells, a més a més que 
els pot resultar més fàcil de fer servir que quan han 
d'utilitzar dos productes separats.
La competència pot provenir dels fabricants de 
raspalls elèctrics, que ofereixen un producte també 
modern i comercialitzat des del punt de vista d'una 
major eficàcia a l'hora d'afavorir la higiene dental. 
Un altre front que representa una competència 
directa són els fabricants de kits de viatge que ja 
incorporen en molt poc espai raspall i pasta de 
dents, però tot i així els usuaris coneixen la inco-
moditat que suposa haver de raspallar-se les dents 
amb un raspall tan petit, quan tenen una alterna-
tiva que els permet fer-ne servir un de mida normal 
amb la seva pasta habitual incorporada.

RASPALL AMB
PASTA DE DENTS 
INCORPORADA

El producte que s'ha ideat estaria format per un 
raspall de dents amb un forat per on passaria la 
pasta i un tub de pasta dentífrica incorporat. 
Dos productes en un de sol. D'aquesta manera 
quan es prem el tub la pasta hi arriba directa-
ment. Es tracta d'una proposta única i pràctica, 
que permetria estalviar espai i acabar amb 
l'actual separació entre raspalls i pastes dentí-
friques, ja que és possible disposar de dos pro-
ductes en un de sol. Aquest producte pot ser 
molt pràctic a l'hora de viatjar, quan és especial-
ment important l'economia d'espai. 
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slip stop
Alba Aloy Olivé

IES Lacetània

RECURSOS NECESSARIS
Els materials que s'han fet servir per a realitzar els 
prototips (cautxú i material rugós) poden evolu-
cionar a mesura que l'empresa disposi de més 
recursos. Seria necessari crear un equip promotor 
de la idea que articulés el sistema per a materialit-
zar-la i que s'encarregués també de la promoció i 
la comercialització.  

PRODUCTE PER A 
MILLORAR 
L’ADHERèNCIA
DEL CALÇAT

Aquest producte fabricat amb dues parts de 
cautxú i una part més rugosa seria la solució per 
a molts problemes derivats de les relliscades els 
dies de pluja. Quan plou, el terra està moll i 
resulta fàcil relliscar i caure a terra si les sabates 
que es duen estan fabricades amb una sola de 
goma convencional. L'Slip Stop és fàcilment 
aplicable a les soles de les sabates els dies plujo-
sos i així evitar ensurts quan es travessa un pas 
de vianants o s'encara una baixada. Quan ja no 
és necessari aquest reforç, el producte es pot 
treure fàcilment i es llença. 

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials poden ser de 
qualsevol edat, tant homes com 
dones. Resultaria especialment útil 
per a persones d'edat avançada i per 
a estudiants que han de desplaçar-se 
a peu perquè no disposen de vehicle 
i han de fer llargs trajectes caminant, 
siguin quines siguin les condicions 
meteorològiques. Resulta especial-
ment destacable el fet que cada any 
es produeixen caigudes que poden 
tenir serioses conseqüències per a les 
persones que les pateixen, però 

encara no s'ha ideat ni comercialitzat 
un sistema que permeti millorar 
l'adherència del calçat al paviment 
quan hi ha més risc que es produeixin 
relliscades, com ara en cas de
pluja. Un  dels aspectes que afectaria 
més directament la comercialització 
de l'Slip-Stop serien els climàtics, ja 
que el producte es fa servir quan 
plou o ha deixat de fer-ho, però el 
terra encara és moll. Així que zones i 
països que tinguin una climatologia 
rica en pluges podrien ser clients 
potencials.
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mfp
fruitador 3x1

Marc Franco Puigmartí

IES Pius Font i Quer 

RECURSOS NECESSARIS
Per a construir el MFP Fruitador 3x1 calen dos 
mànecs de goma, un per al tronc central i l'altre 
per a l'altre pal més prim que acciona les tisores. 
També són necessaris dos tubs de ferro amb rosca 
i la barra fina que mou les tisores, una mena 
d'embut de plàstic que fes la funció de cistell 
recollidor i les pròpies tisores. Molts d'aquests 
recursos es poden obtenir fàcilment i allò especial-
ment atractiu és la seva combinació per a poder 
aconseguir una eina amb una funció específica.
A banda de perfeccionar el disseny caldria paten-
tar el producte i estudiar la forma de fer servir les 
noves tecnologies per a fabricar-lo d'una forma 
eficient i senzilla. Un cop es comercialitzi a petita 
escala l'experiència dels primers compradors ser-
viria per a fer les modificacions oportunes. En el 
cas que satisfés aquests primers compradors es 
podria passar a una producció a  escala més gran.  

PÚBLIC OBJECTIU
Els principals clients serien persones vinculades al 
camp i a l'agricultura, que tenen arbres fruiters i, 
especialment, aquells que ja tenen una certa edat. 
Amb aquesta eina no hauran de fer servir escales 
ni demanar ajut extern. També pot fer servei a la 
gent jove, ja que estan oberts a les novetats que 
els puguin facilitar les tasques. Sigui com sigui, es 
tracta d'una bona forma de potenciar el treball al 
camp. Però seria encara més interessant per a les 
grans empreses agrícoles, que podrien aconseguir 
millorar la seva productivitat amb una eina que 
aporta rapidesa i comoditat a un procés que 
encara avui en dia està poc tecnificat i s'acostuma 
a fer de forma manual.   

APARELL PER A
RECOLLIR FRUITA

El MFP Fruitador 3x1 pot presentar dues formes. 
La més petita està formada per un pal de ferro 
que té un mànec (a la part inferior per a poder-
lo agafar), i unes tisores a la part superior, que 
s'accionen mitjançant una barra prima. Com 
que es tracta d'una eina per a recollir fruita, les 
tisores estaran envoltades per una placa de 
plàstic enganxada al pal que serveix perquè no 
caiguin els fruits i es puguin recollir. En el segon 
format, el producte disposa d'una altra peça 
complementària per a donar-li llargada. L'eina 
facilitaria la tasca de les persones que han de 
recollir fruita i han de fer servir escales per 
arribar-hi o tenen dificultats perquè la collita no 
caigui a terra durant el procés. 
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r’move pen
corrections

Marina Badia Parcerisa

Escola Joviat  

RECURSOS NECESSARIS
La forma de fabricació aniria destinada a fer con-
viure un bolígraf de tinta líquida, que pot ser blava, 
negra o vermella, i un corrector líquid a l'altre 
extrem. Seria necessari aconseguir el capital per 
dur a la pràctica el procés productiu, tenint en 
compte que la fabricació s'encarregaria a una 
empresa externa. L'organigrama estaria encapçalat 
per la gerència, que tindria per sota la direcció i es 
dividiria en departaments de recursos humans, 
comercialització i finances. El departament de 
comercialització se subdividiria en departament 
de vendes i departament de finances. La forma 
jurídica de l'empresa seria la de societat limitada. 

PÚBLIC OBJECTIU
Es dividiria en dos grans grups. Per una banda hi 
hauria els estudiants que ja no fan servir el llapis 
sinó el bolígraf per a prendre apunts i elaborar els 
exàmens: alumnes d'ESO, batxillerat, mòduls for-
matius, universitat, que són els que tenen més 
necessitat de prendre apunts ràpidament i de 
tenir-ho tot en un sol producte. El R'move Pen 
Corrections el podrien comprar els estudiants amb 
els seus diners o amb els dels pares i estaria a 
l'abast de tothom. L'altre grup de clients potencials 
serien els professionals de tot tipus, tant treballa-
dors d'oficines com de consultories.

BOLÍGRAF
AMB CORRECTOR 
INCORPORAT
El producte és un bolígraf que disposa d'un cor-
rector incorporat a l'altre extrem. És a dir, és el 
mateix sistema que un llapis amb una goma 
incorporada. El bolígraf seria de tinta i el correc-
tor, líquid. Fins ara, cada vegada que es vol 
esborrar alguna frase, paraula o lletra escrita 
amb bolígraf cal fer servir tipex. El que això 
suposa és, per exemple, en un examen haver de 
perdre un temps valuós i, a més, haver d'esperar 
que s'eixugui. També es produeixen situacions 
semblants quan s'estan prenent apunts a classe. 
Amb aquest producte es disposaria de dos estris 
en un de sol i s'evitarien problemes i complica-
cions.   
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fresh-bin
Elisabet Solé Montesinos

IES Guillem Catà 

RECURSOS NECESSARIS
Els cubells els fabricaria un productor de plàstics o 
alumini que tingués capacitat per adaptar-los al 
disseny que es proposa. Després caldria incorpo-
rar-hi el tub i el filtre de carbó actiu, a més del 
logotip de l'empresa. El carbó actiu és un material 
que té una àrea superficial excepcionalment alta, 
que es mesura per l'absorció de nitrogen, i es ca-
racteritza per la seva microporositat i s'utilitza en la 
depuració de gasos com a filtre. Si la utilització del 
producte es generalitzés, caldria ampliar el sistema 
de producció i de distribució mitjançant una 
estratègia de creixement progressiu. Caldria 
adaptar d'alguna manera aquesta via de negoci al 
fet que les administracions aposten cada cop més 
pel reciclatge i això implica la utilització de més 
cubells dintre de la pròpia llar. Inicialment caldria 
disposar de dues persones a mitja jornada i quan 
augmentés el ritme de la demanda s'afrontaria la 
mecanització de la producció.

CUBELL DE LA
BROSSA INODOR
Inspirat en la capacitat d'absorció del carbó 
actiu utilitzat en els filtres de les depuradores 
d'aigua i en els filtres dels fums de les xeme-
neies de moltes indústries, el Fresh-Bin s'aplicaria 
al cubell de les escombraries per a neutralitzar 
les males olors. Es tractaria de fer un forat a la 
tapa del cubell de la brossa i incorporar un tub 
connectat a un filtre de carbó actiu, d'aquesta 
forma el cubell podria transpirar, però les males 
olors es neutralitzarien pel filtre. El sistema és 
similar al de les plantilles amb carbó actiu de les 
sabatilles esportives, però incorporat al cubell 
de la brossa. A banda de reduir les males olors 
que són molestes i fins i tot es poden barrejar 
amb l'olor dels aliments que es preparen a la 
cuina, el Fresh-Bin permetria no haver de llançar 
la brossa amb tanta rapidesa per a evitar les 
males olors i poder-la deixar un temps més a 
casa. 

PÚBLIC OBJECTIU
La majoria de mestresses de casa 
són molt sensibles a les males olors 
i estarien disposades a adquirir un 
producte per a combatre-les, ja que 
són ben conscients que interferei-
xen de forma negativa amb l'olor 
dels aliments. Un altre aspecte a 
tenir en compte és que cada vega-
da hi ha més persones que viuen 
soles a casa, solters, separats i

 divorciats, que no generen moltes 
deixalles i els costa omplir la bossa 
de les escombraries, per la qual 
cosa són ferms candidats a patir 
problemes de males olors i forma-
rien part del públic objectiu a qui 
aniria adreçat el producte.
A més, el Fresh-Bin pot permetre 
estalviar en bosses de plàstic i 
també en bosses de plàstic per-

fumades, a banda de la millora que 
suposa no haver d'anar tan sovint a 
llençar la brossa al contenidor. En 
darrer terme, el producte pot ser 
interessant per a tothom i és un 
ferm candidat a incorporar-se a 
totes les llars. Per tant,  només a 
Manresa hi ha més de 21.000 famí-
lies que són clients potencials.   

2007-2008
projecte més innovador

48



49

earring box
Francina Careta

Escola Joviat 
RECURSOS NECESSARIS
L'empresa no necessita un gran capital. Els recursos 
no són de difícil obtenció i la producció es podria 
dur a terme en centres penitenciaris o d'ajut social, 
així s'aconseguiria que la mà d'obra no tingués un 
cost massa elevat. Els centres de fabricació estarien 
ubicats a dins o molt a prop de nuclis urbans, la 
qual cosa facilitaria la comercialització. En un inici, 
fins i tot a nivell domèstic es podria transportar el 
producte fins als punts de venda. Més endavant, si 
fos necessari, es podria contractar una empresa de 
transport. 
Caldria establir una relació amb un proveïdor de 
fusta i després tallar les peces a mida en un taller 
especialitzat, de manera que als centres només 
s'hagués de dur a terme la part de muntatge que 
no implica l'ús d'eines. Caldria disposar d'un taller 
de dimensions modestes amb maquinària per al 
tall amb precisió de la fusta. Inicialment es podrien 
contractar els serveis d'un artesà que ja disposés 
d'un taller propi.   

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials serien noies i dones que 
comencen a tenir o ja disposen de moltes arra-
cades i tenen necessitat d'ordenar-les. Tot i que es 
tracta d'un mercat molt ampli, el plantejament no 
és el de segmentar-lo. És a dir, es planteja un únic 
model de producte que (tot i presentar varietat de 
colors a l'interior i de decoracions) sigui vàlid tan 
per a una noia de setze anys com per a una dona 
de cinquanta. Contribueix a aquesta finalitat el fet 
que sigui elaborat manualment i presenti una 
aparença sòbria i estàndard alhora que estètica. 
L'Earring Box no es pot considerar un producte de 
primera necessitat, tot i que si se'l dóna a conèixer 
adequadament pot atreure l'atenció de molta gent. 
Les seves fronteres són únicament de sexe. Tot i així 
cal ser conscient que probablement l'edat també 
serà un llindar que delimitarà la seva comercialit-
zació (per al públic més jove el seu disseny no serà 
tan atractiu), així que inicialment s'enfocarien els 
esforços publicitaris a una franja d'edat intermèdia 
entre els 30 i els 40 anys.    

CAIXA PER A
GUARDAR ARRECADES
El producte seria un estoig de fusta d'unes 
dimensions aproximades de 30x21 i 4 centíme-
tres d'alt amb una tapa. Quan s'obre queden a la 
vista dos marcs de fusta units entre ells per unes 
frontisses i col·locats en posició horitzontal. 
Aquests marcs estan units a la caixa mitjançant 
unes guies que permeten, al tibar-los per una 
petita anella de fil situada entre els dos, col·locar-
los en una posició piramidal. El centre dels dos 
marcs el constituirà una tela reixada (similar a la 
utilitzada per fer punt de creu) destinada a 
penjar-hi o clavar-hi tot tipus d'arracades. Com a 
complement, a la tapa hi va incorporat un mirall 
per a fer-la més estètica i poder-ne fer ús si es 
necessita. Pel que fa al disseny, inicialment està 
pensada per a ser construïda de manera manual 
i artesanal. 
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pox
Sandra Jurado Blanes

IES Guillem Catà

RECURSOS NECESSARIS
El primer que caldria seria disposar d'un local per 
portar a terme el procés de fabricació. La posada 
en marxa del negoci es podria fer en un espai 
reduït i en el cas que la iniciativa anés tenint èxit es 
podria anar consolidant i ampliant. El següent pas 
seria aconseguir els pots de plàstic, els taps i la 
pintura per pintar els taps i la capseta per a enca-
bir-los. Els pots serien adquirits mitjançant un 
proveïdor de marca blanca i, primer de forma arte-
sanal i després industrialitzada, es pintarien els 
taps, es graduaria i es fabricaria la capsa amb les 
indicacions pertinents.

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials serien sobretot gent gran 
amb problemes de memòria, alzheimer, demència 
senil… que necessiten tenir molt clara la medi-
cació que han de prendre, però seria una eina útil 
per a malalts crònics o infants amb predisposició a 
emmalaltir o per a qualsevol persona que hagi de 
prendre més d'un xarop i ho vulgui fer d'una forma 
ordenada. Per exemple, un nen que hagi de pren-
dre un xarop cada 4 hores i que alguna presa li 
coincideix en horari escolar podria dur el porta-
xarops a la motxilla. O si una persona d'edat avan-
çada ha de prendre diverses dosis de xarop es dis-
tribuirien adequadament i amb una sola ullada 
podria saber quina li toca. Tenint en compte que a 
Manresa hi ha una població superior als 75.000 
habitants i que un 12% poden tenir estadística-
ment alzheimer o problemes de memòria, hi hau-
ria 9.033 clients potencials únicament en aquesta 
franja de consumidors. Cal recordar que la idea és 
que el portaxarops pugui ser utilitzat a totes les 
cases i no únicament allà on hi hagi persones 
d'edat avançada.

PORTAXAROPS 
DISTRIBUÏDOR
El producte és un portaxarops que serveix per a 
distribuir el medicament de forma ordenada. 
Està inspirat en el portapastilles que es fa servir 
per a no confondre's de medicament segons 
l'hora o el dia de la setmana en la qual està pres-
crit. La idea sorgeix d'un cas real en el qual una 
persona d'edat avançada tenia dificultats per a 
saber quin era el xarop que li tocava prendre 
dels diversos que li havien estat receptats. 
Consta de 21 potets petits de plàstic transpa-
rent amb un tap que segons el color que se li 
assigni voldrà dir que s'ha de prendre al matí, a 
la tarda o a la nit, distribuïts en compartiments 
classificats segons l'hora del dia i el dia de la 
setmana. Els pots serien perfectament trans-
portables de forma individual, de forma que 
poguessin ser extrets de la capsa i transportats 
separats de la resta. Els potets estarien graduats 
mil·limètricament per a ajustar la dosi.  
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viltex
Gerard Masfret
Miquel Vila

IES Pius Font i Quer 

RECURSOS NECESSARIS
Cal adquirir els guants, els fregalls i  les esponges 
que quedaran fixades mitjançant una cola especial 
per a goma. La forma de distribuir fregalls i espon-
ges primer es faria de forma artesanal, però a 
mesura que l'activitat anés incorporant beneficis 
passaria a ser mecanitzada. Caldrà tenir molt en 
compte la forma d'enganxar aquests productes a la 
goma perquè si després de pocs usos es desen-
ganxessin no compliria la seva funció adequada-
ment.  

PÚBLIC OBJECTIU
Aquest producte aniria adreçat especialment a 
aquelles persones que renten olles, paelles, plan-
xes de cuinar amb fregall, esponja i guants per 
separat i que ho han de fer sovint. Al mercat hi ha 
una àmplia gamma de productes de neteja però 
cap que incorpori els diversos elements com ho fa 
el Viltex. Els usuaris no haurien de ser només pro-
fessionals de la neteja, sinó tothom que consideri  
que la unió de productes ja existents, per a fer-ne 
un de nou, pot ser eficaç i innovadora.

GUANTS DE NETEJA 
AMB ESPONGES O 
FREGALLS

El Viltex ofereix uns guants de làtex especial-
ment dissenyats per a tasques de neteja que 
porten incorporades unes esponges o fregalls a 
la part dels dits i al palmell de la mà. La idea és 
incorporar als guants estris com l'esponja o el 
fregall, que fins ara s'han fet servir de forma 
separada. El resultat és un estri de neteja que 
aporta rapidesa, eficàcia i comoditat. Està pen-
sat per a ser usat per professionals de la neteja, 
però també per a no professionals que s'estimen 
més no utilitzar els guants, l'esponja i el fregall 
per separat sinó tot a la vegada. Les combina-
cions són diverses i fins i tot es podria fer servir 
el producte amb el fregall incorporat a una mà i 
amb l'esponja a l'altra.  
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booklip
Xavier Argerich

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
Per a desenvolupar i comercialitzar el producte seria ne-
cessari disposar d'una nau industrial petita que faria les 
funcions de taller i hauria de disposar de les eines 
necessàries per a treballar la fusta. Els treballadors durien 
a terme la seva feina de manipulació de la matèria prima 
equipats amb guants i ulleres per protegir-se dels talls i 
les serradures que els puguin entrar als ulls. La part 
d'administració hauria de disposar de telèfon, fax i ordi-
nadors per a portar els comptes de l'empresa i per a 
comunicar-se tant amb els proveïdors com amb els cli-
ents. La fusta es podria obtenir del material sobrant 
d'altres empreses que en manipulen. Hauria de ser fusta 
contraplacada o natural, però no aglomerat. D'aquesta 
forma el producte seria més fi al tacte i més fàcil de pin-
tar. L'empresa s'articularia com una societat limitada (SL) 
i es muntaria amb dos o tres socis que es repartirien les 
funcions financeres, la comercialització, la contractació 
de personal, la cadena de producció i les remuneracions 
dels treballadors.

PINÇA PER A
MANTENIR ELS
LLIBRES OBERTS
Es tracta d'una pinça formada per dues peces 
rodones de fusta subjectades entre elles amb 
una molla metàl·lica i folrades amb vellut per 
sota per tal de no trencar el paper. Aquesta 
pinça serveix per aguantar els llibres d'escola 
oberts mentre es prenen apunts o es fan els 
deures. La peça s'ha d'enganxar a la part lateral 
esquerra del llibre i, d'aquesta forma, impedeix 
que es tanqui i, conseqüentment, haver d'estar 
obrint-lo cada poc temps. La idea és crear una 
àmplia gamma de dissenys que s'adaptin als 
gustos diferents dels usuaris.

PÚBLIC OBJECTIU
El target de l'empresa són els alumnes que es tro-
ben tant en l'edat adolescent com infantil, sense 
oblidar que els professors serien també compra-
dors potencials. En el cas dels adolescents és pos-
sible que siguin ells mateixos qui adquireixin el 
producte, però en el cas del públic infantil segura-
ment l'adquiririen els seus pares, així que la pu-
blicitat que se'n faci ha d'anar adreçada tant a 
públic infantil com adult. Tot i que el públic objec-
tiu principal són els estudiants, el producte pot 
satisfer també les necessitats de persones de totes 
les edats que necessitin mantenir llibres oberts i 
que no se'ls tanquin, ja siguin persones que 
manipulin un gruixut llibre de cuina o qualsevol 
que cerqui un telèfon a la guia telefònica, per posar 
dos exemples. Inicialment no existeix una com-
petència directa per a aquest producte, però si surt 
al mercat i assoleix un cert èxit podria ser copiat 
amb facilitat i això suposaria un problema.
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easykeys
Carles Orive Ferré

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
L'empresa tindria un organigrama format per un 
director general, dos gerents i treballadors, dividits 
en dos grans grups: un s'encarregarà de les fun-
cions d'emmagatzematge i l'altre de les tasques de 
comercialització. No hi ha un sector que s'ocupi de 
la producció, perquè aquesta funció la farà una 
altra empresa que disposi de la maquinària adient. 
Caldria disposar d'una nau per a emmagatzemar el 
producte que, posteriorment, serà comercialitzat. 
La central de producció hauria d'estar ubicada a la 
Xina, ja que les despeses serien menors. Els 
magatzems de distribució se situarien en  territori 
nacional.

PÚBLIC OBJECTIU
Aquest objecte va dirigit principalment a aquelles 
persones que sempre tenen la preocupació de 
poder perdre les claus a causa que utilitzen roba 
amb butxaques petites o sense cremallera. El públic 
és molt ampli, perquè tothom fa servir claus, però 
pot ser especialment interessant per a aquelles 
persones que perden els seus objectes personals 
amb facilitat, amb l'enrenou que això provoca. 
Seria adequat tant per a un públic urbà que porta 
a sobre un número important de claus (de casa, del 
vehicle, del garatge) com per a persones d'edat 
avançada, o escolars que ja disposen de claus, però 
que encara no s'han familiaritzat amb la respon-
sabilitat que això comporta.

CLAUER PER A NO 
PERDRE LES CLAUS

Es tracta d'un clauer pensat específicament per 
a no perdre les claus. Consta de tres parts: la 
primera és un clauer que portarà una part del 
'clic' que s'unirà amb la segona part del 'clic' que 
estarà col·locada a la butxaca dels pantalons, 
bosses o jaquetes, i la tercera part és un cable 
extensible que facilitarà la tasca d'obrir i tancar 
portes sense haver de fer i desfer el 'clic' per 
treure les claus de la butxaca. El producte aporta 
facilitat a l'hora d'utilitzar les claus. L'inconvenient 
és que a tots els llocs on es vulguin dur les claus 
s'haurà de posar el 'clic', però un cop sistematit-
zada la seva utilització ja no suposarà un incon-
venient.
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fixbag
Judit Estefanell Mateo

Escola Joviat 

RECURSOS NECESSARIS
Es disposa d'un terreny per a instal·lar la nau indus-
trial que fabriqui el producte i del mobiliari neces-
sari i l'equipament informàtic imprescindible per a 
la producció de Fixbag. Caldria disposar de la 
maquinària específica per a la fabricació del pro-
ducte. Les matèries primeres s'aconseguirien mit-
jançant proveïdors. El departament de recursos 
humans seleccionarà el personal. L'empresa desitja 
aconseguir i garantir que les persones que la con-
formen se sentin partícips dels seus objectius i 
motivades per dur a terme les seves tasques. 
L'empresa es dividirà en departaments de produc-
ció, d'aprovisionament, financer, recursos humans i 
comercialització. 

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials serien les famílies en general 
que vulguin millorar la seva qualitat de vida. No hi 
ha un límit en l'edat per a adquirir aquest producte 
sinó que qualsevol persona que hagi viscut com 
una nosa haver de fer el canvi de bossa del cubell 
de les escombraries seria un client potencial. 
Mestresses de casa, estudiants, persones de la ter-
cera edat, són usuaris en potència d'un sistema 
que un cop adaptat a la part inferior del cubell 
resulta molt pràctic. Es tracta d'un producte uni-
versal, fàcil i còmode de fer servir. La possibilitat de 
negoci que representa farà necessari patentar el 
sistema per evitar plagis. Cal tenir en compte que 
el producte creat té un objectiu i una funció de 
primera necessitat i que planteja solucions innova-
dores i, per tant, diferents a la resta de productes 
que es troben al mercat.

SISTEMA QUE UNEIX 
LES BOSSES 
D’ESCOMBRARIES

Tothom es troba amb el problema que cada 
vegada que cal canviar la bossa de les escom-
braries cal perdre temps havent de buscar la 
bossa, obrir-la i col·locar-la dintre del cubell. El 
Fixbag permet que en treure la bossa quedi  
substituïda per una altra. La gran diferència és 
que les bosses de la brossa no estarien unides 
pels laterals, com fins ara, sinó per la part de 
sota. Per a l'elaboració del producte caldria el 
cubell de les escombraries, un tub d'alumini o 
fusta on es col·locarà el rotlle de les bosses (si-
tuat a la part inferior del cubell) i les bosses 
unides per la part inferior. El resultat és que 
quan la bossa estigui plena i a punt per ser 
extreta del cubell i llençada al contenidor, amb 
el mateix moviment sortirà una altra bossa que 
només caldrà obrir. Cal tenir en compte que el 
Fixbag requereix per a la seva utilització un 
cubell de la brossa específic. El producte es 
podria comercialitzar conjuntament amb el 
cubell en forma de pack i, després, es vendran 
els recanvis de les bosses per separat. 
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playfood
Clàudia Canongia Ubach

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
És necessària la maquinària específica per a fabri-
car el producte. La major part del procés de pro-
ducció seria artesanal i es duria a terme manual-
ment a l'edifici, nau industrial o taller on s'elabori el 
producte. Les matèries primeres serien els ingredi-
ents necessaris per elaborar les joguines comesti-
bles. Resultaria prioritari definir una imatge pública 
adient, així com un sistema d'organització i coordi-
nació eficient dels treballadors que composen 
l'empresa. Estaria dirigida per un gerent que con-
trolaria que els diferents departaments actuïn de 
manera coordinada i sistemàtica. El departament 
de producció s'encarregaria dels subsistemes de 
fabricació i acabats.

PÚBLIC OBJECTIU
Playfood va dirigit principalment a les famílies amb 
fills petits que tinguin un poder adquisitiu mitjà-
alt. El perfil del comprador potencial del producte 
seria un pare o una mare moderns que cerca 
l'originalitat, fins i tot pel que fa a les joguines dels 
seus fills. També ho serien els tiets, padrins, avis i 
qualsevol altre persona que vulgui fer un regal 
diferent. Tot i que Playfood no té un públic concret 
si està pensat més aviat per a gent que pertany a 
societats desenvolupades amb una cultura mo-
derna i liberal. Una possible competència serien les 
postres o xocolates de disseny, que presenten 
algunes característiques similars, però no tenen el 
valor afegit d'una joguina.

JOGUINES DE
MATERIAL COMESTIBLE

Es tracta d'unes joguines de mida petita (com 
poden ser nines, cotxes, trencaclosques…) fa-
bricades únicament amb material comestible. 
Estarien destinades als més petits i soluciona-
rien els problemes que sorgeixen quan se les 
posen dins la boca. El material amb el qual 
estarien fabricades seria una pasta semblant a la 
de les galetes, que pot adoptar diferents formes 
i colors. La pasta també podria tenir forma de 
peces apilables que permetin construir figures i, 
en definitiva, crear les seves pròpies joguines i 
després menjar-se-les. Aquestes peces tindrien 
una forma quadrada amb pius a la part superior, 
de forma que puguin encaixar les unes amb les 
altres. 
També es poden fabricar peces comestibles 
d'un trencaclosques per muntar, que anirien 
guardades en una caixa semblant a la dels bom-
bons. A la tapa del davant hi hauria representat 
el dibuix del trencaclosques.
D'altra banda, per aquells que no vulguin com-
prar les peces per separat també es comercialit-
zarien joguines Playfood ja fetes i preparades 
per emportar en unes caixes transparents i a 
punt per ser regalades.
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click 2

Cristina Pérez García

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
Per desenvolupar l'activitat i dur a terme el pro-
ducte caldria disposar d'un magatzem o garatge 
que tingui unes dimensions considerables i que, 
inicialment, seria adquirit en règim de lloguer. La 
maquinària seria reduïda en la fase de desenvolu-
pament artesanal de la producció i més complexa 
a mesura que es vagi tecnificant tot el procés. 
Caldrien entre 7 i 8 persones per a fer rutllar la ini-
ciativa i l'adquisició de les matèries primeres perti-
nents.  

PÚBLIC OBJECTIU
Click2 està adreçat a persones que facin servir de 
forma sovint braçalets amb fermall. Es tracta, 
sobretot, de noies i dones que únicament hauran 
d'aprendre un funcionament molt simple i dur 
aquest estri ja sigui dintre de la seva bossa i/o 
dipositar-lo allà on guarden els braçalets. Per a 
adquirir Click2 no cal tenir un poder adquisitiu alt i 
el fet que siguin moltes les persones que utilitzen 
braçalets amb fermall obre un públic objectiu molt 
ampli. La comercialització s'hauria de vincular als 
establiments que venen braçalets, arracades i tota 
mena de joies. El podria fer servir qualsevol que 
volgués disposar d'un complement de les joies. 

ESTRI QUE PERMET 
CORDAR BRAÇALETS
Aquest producte va adreçat a satisfer la neces-
sitat que tenen moltes persones de poder cor-
dar-se els braçalets amb menys molèsties i 
sense ajut d'un altre. És un filferro d'uns 15 cen-
tímetres, aproximadament, cargolat en forma 
de ganxo que té a la punta una petita protecció 
per a evitar punxades o rascades. El filferro 
sortiria d'un petit mànec de fusta que permet 
subjectar-lo amb la mà. El mànec de fusta podria 
estar decorat amb els colors o dibuixos que més 
agradin. El producte permet cordar els braçalets 
amb fermall, més ràpid i d'una forma més sen-
zilla sense demanar ajuda a ningú. Per a fer-lo 
servir es col·loca el ganxo dins l'anella on es vol 
cordar el fermall. Amb aquesta mateixa mà 
s'aguanta el mànec del producte i així amb 
l'altra mà es pot cordar el braçalet amb menys 
dificultats, ja que el braçalet estarà estable i no 
se'ns escaparà l'anella. 
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hands-cleaner
David Vallverdú Cortada

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
El departament de producció de l'empresa haurà 
d'adaptar la maquinària al producte per tal de 
facilitar la producció del mateix. El departament 
comercial tindrà com a funció desenvolupar tot el 
conjunt d'activitats destinades a fer arribar al con-
sumidor els béns i serveis produïts per l'empresa. 
Cal tenir cura que el producte sigui reciclable, que 
estigui en una posició visible, que sigui atractiu a la 
vista i fàcilment entenedor. Serà feina del departa-
ment economicofinancer analitzar les despeses 
que suposa tota l'operació. Finalment, el departa-
ment de recursos humans vetllarà la contractació 
del personal adientment preparat per a dur a 
terme el seu treball amb garanties. 

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials són les empreses del sector 
alimentari. Les tovalloletes s'han de comercialitzar 
mitjançant aquestes empreses, que seran les encar-
regades de fer-les arribar a tot el públic mitjançant 
els seus productes. Les marques blanques també 
podrien incorporar-les, així que captar com a cli-
ents les grans superfícies comercials també és un 
objectiu. La tovalloleta no s'incorporaria només a 
les bosses de plàstic sinó també als plats preparats 
i a la pròpia comercialització dels accessoris per a 
l'alimentació rebutjables (per usar i llançar) i reuti-
litzables (carmanyoles i envasos de plàstic per 
encabir menjars). Es tracta de clients potencials 
amb grans recursos econòmics, tot i que no es pot 
descartar el subministrament a empreses més 
petites o comerços que practiquen una elaboració 
més artesanal. 

TOVALLOLETA
HUMIDA APLICADA
A PRODUCTES
ALIMENTARIS

És un producte destinat als consumidors de 
bosses de patates. La idea és incorporar a 
l'exterior de la bossa una tovalloleta humida i, 
d'aquesta manera, en acabar de menjar es tin-
drà la possibilitat de netejar-se les mans d'una 
forma higiènica en comptes d'anar buscant un 
paper o mocador o, simplement, llepar-se els 
dits. La incorporació de la tovalloleta podria 
incrementar el preu final de la bossa, però apor-
taria un valor afegit que també podria fer aug-
mentar les vendes. Hi ha una àmplia gamma 
d'aliments que es mengen directament amb els 
dits i que van dintre de bosses de plàstic i tots 
ells generen la necessitat de netejar-se després 
d'haver-los consumit, ja que no agrada a ningú 
tenir les mans brutes, així que la proposta pot 
ser útil i els consumidors l'acceptarien de gust.

2008-2009
millor idea empresarial

58



59

good cone
Carles de la Fuente Bozzo

IES Pius Font i Quer

RECURSOS NECESSARIS
La producció seria senzilla i barata perquè només 
caldria soldar les diferents peces (colador, embut i 
nansa) i després pintar el producte i generar estris 
de diferents mides i colors. El procés productiu es 
podria dur a terme mitjançant una cadena de pro-
ducció en sèrie, el que facilitaria aconseguir un 
preu baix i una producció nombrosa. L'empresa 
estaria organitzada en departaments de produc-
ció, comercialització, aprovisionament… El per-
sonal es composaria de soldadors, dissenyadors, 
especialistes en màrqueting i transportistes.

PÚBLIC OBJECTIU
Seria inicialment gent jove que s'independitza i 
que organitza la seva cuina amb estris nous, també 
restaurants, bars i hotels. D'una forma més àmplia 
tothom que estigui interessat en la cuina o que 
hagi de cuinar habitualment. Una forma de fer-lo 
visible perquè el seu coneixement arribi a un 
públic ampli seria fer-lo aparèixer en programes de 
televisió. Cal tenir en compte que aquest producte 
no té una competència directa perquè és únic i es 
tractaria d'una idea patentada. De coladors i 
embuts tothom en fa servir, però no hi ha ningú 
que disposi d'un estri que els combini per la sen-
zilla raó que no ha estat comercialitzat, així que 
podria tenir una acceptació gairebé mundial. El 
mercat del producte seria, doncs, molt divers, tan 
socialment com geogràficament, i caldria tenir pre-
parat un pla d'expansió per a instal·lar el negoci en 
països com el Japó, la Xina o l'Índia.

COLADOR I EMBUT EN 
UN MATEIX ESTRI
El concepte bàsic és la fusió entre dos estris de 
cuina per a fer-ne un de sol. Seria molt útil per 
posar el te, colar pasta, reutilitzar oli… El cola-
dor i l'embut es fusionarien en un nou estri de 
cuina que duria incorporada una nansa. 
D'aquesta manera s'estalviaria espai i diners. El 
disseny podria ser d'acer inoxidable amb una 
coloració variada segons el gust del consumidor 
final. També es posarien a la venda productes de 
mides diferents perquè s'adaptin a les necessi-
tats dels usuaris, sigui una persona que viu sola 
o un restaurant: 5, 10, 15 i 20 centímetres de 
diàmetre. La reixa del colador hauria d'estar sol-
dada a 3 o 4 centímetres de la part superior de 
l'embut per a evitar que vessi. Es tracta d'una 
proposta atractiva, innovadora i pràctica i de 
baix cost que pot aportar un punt de sofisticació 
i modernitat. Aquest seria un punt bàsic en l'èxit 
d'un producte que està pensat per crear tendèn-
cia. A més, si tingués una bona acceptació a 
Occident, podria facilitar la seva comercialit-
zació en països de la resta del planeta que tenen 
Occident com a referència en múltiples aspec-
tes.

2008-2009
projecte més innovador



arm-extender
Sergi Araez Mendez

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
Per produir Arm-extender cal disposar d'un bastó 
clàssic que es pot aconseguir en una botiga espe-
cialitzada en productes per a la gent gran o en un 
centre especialitzat en estris per a processos de 
recuperació física a causa d'accidents o malalties. 
Cal incorporar un cable que serveixi per a activar 
les pinces, que s'adquirirà en ferreteries. Un detall 
més d'Arm-extender seria la palanca situada a sota 
del mànec del bastó que serveix per a activar les 
pinces, per tal que s'obrin i tanquin. 

PÚBLIC OBJECTIU
El bastó seria de consum industrial i es comercialit-
zaria mitjançant empreses que subministren mate-
rials adreçats a la gent gran com Mundoabuelo o 
d'altres. A hores d'ara no existeix al mercat cap pro-
ducte com aquest, així que seria necessari divulgar 
la seva existència i així estimular una demanda que 
està latent, ja que hi ha milers i milers de persones 
que fan servir bastó i que podrien estar interes-
sades a disposar d'un bastó que a més de desenvo-
lupar la seva funció normal incorpora una de nova 
com és poder agafar coses de terra sense necessi-
tat d'acotar-se. Els clients es podrien trobar en 
qualsevol zona geogràfica i serien preferentment 
empreses dedicades al subministrament de pro-
ductes a la gent gran o que pateixin problemes de 
mobilitat, serveis socials i serveis sanitaris.                 

BASTó-RECOLLIDOR
Arm-extender és un bastó que es pot allargar i 
així facilitar l'activitat de la gent gran o d'aquelles 
persones que pateixen determinats problemes 
de mobilitat. Consisteix en un bastó que té la 
mateixa funció que el clàssic, però a part hi té 
incorporades unes pinces al final, i una palanca 
que les fa moure i així es pot agafar qualsevol 
producte que hagi caigut a terra. El bastó es 
presentaria en diferents dissenys segons si va 
adreçat a persones d'edat avançada o a clients 
més joves, i pot ajudar a un grup ampli de per-
sones en un moment en el qual les innovacions 
en el camp social són especialment valorades i 
alhora hi ha un increment de la població de la 
tercera edat. 

2008-2009
projecte més ben treballat
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pocket
Jessica Medina Corrales

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
La matèria primera per a la fabricació del producte 
és el plàstic. Per a elaborar el prototip s'ha utilitzat 
una bossa de pipes convencional i una bossa de 
plàstic de congelació que té una obertura fàcil i 
permet tornar a tancar la bossa tantes vegades 
com sigui necessari sense que caigui res del que hi 
ha a l'interior gràcies al seu mecanisme de resistèn-
cia. Tot seguit es retalla la bossa fins a adaptar-la a 
la mida de la bossa de pipes i, finalment, s'enganxa. 
La producció industrialitzada del producte 
requeriria la maquinària necessària per a dur a 
terme el procés de forma mecanitzada. També 
seria necessari generar l'empresa que s'encarregués 
de tot el procés fins a l'arribada del producte al 
consumidor final.   

PÚBLIC OBJECTIU
Els clients potencials serien les empreses que es 
dediquen al sector de la producció de fruits secs, 
principalment les pipes. Cal tenir presents les dife-
rents marques blanques que puguin adaptar 
l'aplicació de la butxaca a les seves bosses, així 
com totes aquelles bosses que contenen altres 
tipus de fruits secs que també permetin l'adaptació 
de la butxaca per a dipositar-hi les closques. El cli-
ent final és molt ampli i variat, ja que la comoditat 
del producte i la facilitat per a fer-lo servir són bons 
arguments per a adquirir-lo. Un altre argument a 
tenir en compte és que Pocket contribuirà a man-
tenir més net l'entorn i té una funció pedagògica 
valuosa.                                              

BOSSA DE PIPES
AMB BUTXACA
PER A LES CLOSQUES
El producte que s'ofereix és una segona butxaca 
al darrere de les bosses de pipes per tal de 
dipositar-hi les closques. Suposaria una apli-
cació molt útil per al dia a dia. Consumir pipes 
comporta el problema afegit de dipositar les 
closques en un recipient o deixar que caiguin a 
terra i embrutin l'espai. Amb aquesta segona 
butxaca, que estaria situada a la part del darrera 
de la bossa es generaria un receptacle per a 
dipositar-hi les closques a mesura que es con-
sumeixen les pipes. Molta gent opta per con-
sumir pipes ja pelades per a evitar haver de 
llençar les closques a terra. Cal reflexionar si és 
necessari deixar de consumir les pipes amb 
closca que a un li agraden, o tindria una bona 
acceptació la creació d'un sistema que evités la 
nosa que suposa no saber com desfer-se de les 
closques.                                                                                               

2008-2009



fastpark
Adrià Guirado Julió

IES Pius Font i Quer

RECURSOS NECESSARIS
Totes les etapes del procés d'oferta del servei 
requeriran d'un nombre determinat de personal, 
no necessàriament elevat. Tres direccions agrupen 
totes les matèries de preocupació de l'empresa: la 
direcció tècnica s'encarregaria de la captació i con-
solidació de clients; la direcció de supervisió realit-
zarà el procés d'instal·lació dels elements de con-
trol necessaris i garantirà que l'espai serà ocupat 
correctament, i les qüestions relatives a documen-
tació, comptabilitat i previsions seran responsabili-
tat de la direcció administrativa. En total, una plan-
tilla de sis empleats més el gerent que els coordi-
narà. La infraestructura seria un petit recinte 
d'oficines amb l'equipament necessari. 

PÚBLIC OBJECTIU
En un principi, els clients de FastPark serien tots 
aquells que s'hagin de desplaçar fora del seu muni-
cipi regularment en vehicle privat o durant una 
temporada incerta de temps i que necessiten un 
espai per estacionar el cotxe. Hi hauria una gran 
varietat de perfil d'usuaris. Molta gent precisa d'un 
lloc fix per estacionar el seu vehicle, sobretot 
aquelles persones que els separa un viatge en 
cotxe des de casa fins a la feina, ja que no totes les 
empreses es preocupen de facilitar als seus treba-
lladors aquest servei. Alguns exemples serien els 
universitaris que es desplacen en vehicle privat fins 
al lloc on cursen els seus estudis, o treballadors. A 
l'altra banda hi hauria les persones que són propi-
etàries d'una plaça d'aparcament que només fan 
servir unes hores al dia i que roman desaprofitada 
la resta de temps. 

LLOGUER DE PLACES 
D’APARCAMENT
PRIVADES

L'objecte de negoci d'aquest servei és el lloguer 
de places d'aparcament privades en mans de 
particulars que les tenen habitualment desocu-
pades i que suposen un volum d'espai conside-
rable que es podria rendibilitzar amb una ade-
quada administració. El servei tindria un funcio-
nament similar al de les agències de cites, però 
aplicant un seguiment més rigorós de determi-
nats aspectes. FastPark estableix un lloguer de 
places de particulars en funció de les franges 
horàries en què aquestes estiguin desocupades. 
La coordinació és la base per fer rutllar el servei, 
que aportaria beneficis a tots els agents impli-
cats. Resultaria interessant pagar una tarifa 
única sense necessitat d'haver de renovar el 
tiquet de la zona blava i a un preu més assu-
mible que l'aparcament subterrani convencio-
nal. No seria més raonable treballar per a racio-
nalitzar l'oferta de places d'aparcament, que 
invertir en la construcció de nous aparcaments 
sota regulació horària? Una de les claus per a 
poder materialitzar adequadament la idea és 
instaurar un contracte de lloguer que estableixi 
drets i deures i fer-ne un seguiment acurat.

2008-2009
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easy  found
Mireia Campà

Escola Joviat

RECURSOS NECESSARIS
Els recursos materials necessaris per a dur a terme 
l'activitat són pintura, claus i pistoles per pintar i 
que permetran accelerar la producció. Caldria, 
també, una inversió econòmica per a posar en 
marxa tot el procés fins que es pogués finançar 
amb els beneficis obtinguts. La distribució es faria 
mitjançant ferreteries o sabateries que comercia-
litzen claus i en fan còpies. L'empresa compraria 
claus en brut (sense tenir els forats i les caracterís-
tiques de cada pany) i les botigues comprarien 
directament a l'empresa les claus ja pintades. 
L'Easy Found seria una alternativa quan es va a fer 
còpies, ja que el comprador podria triar un model 
de claus reflectants, a banda de les ordinàries o les 
de color. 

PÚBLIC OBJECTIU
Els usuaris potencials d'aquesta clau són totes 
aquelles persones que tenen problemes per a tro-
bar les claus perquè sovint es troben amb la dificul-
tat de no saber localitzar-les o perdre molt de 
temps. També serien clients tots aquells establi-
ments que es dediquen a fer còpies de les claus. La 
utilització del producte no dependria de l'edat ni el 
sexe del comprador. Easy Found pot captar l'interès 
de persones de diferents classes socials, de dife-
rents edats i poder adquisitiu. El motiu principal 
que impulsarà a comprar el producte és la facilitat 
que aporta a l'hora de ser localitzat. El fet que sigui 
un producte innovador i original pot servir perquè 
s'interessin per ell persones que consideren que és 
una curiositat útil. Cal tenir en compte que al mer-
cat no hi ha un producte igual que aquest, ja que 
existeixen només les típiques claus o altres que 
tenen una funda de plàstic de colors diferents, 
però en cap cas es tracta de claus reflectants. 
Aquest és el punt clau que diferencia aquest pro-
ducte d'altres i el que pot atreure compradors 
potencials.

CLAU REFLECTANT
Es tracta d'una clau ordinària recoberta d'un 
líquid reflectant el qual permet localitzar-la amb 
facilitat, ja que a simple vista es veu amb niti-
desa. Molta gent perd temps buscant la clau i, 
fins i tot, arriba a buidar el contingut de la bossa 
o de la motxilla en més d'una ocasió fins que 
aconsegueix trobar-la. Aquesta pintura en con-
cret, en tenir contacte amb la llum, es carrega 
d'energia i quan es troba en la foscor aquesta 
esdevé claror. 
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light helmet
Oriol Mas Espinalt

IES Pius Font i Quer

RECURSOS NECESSARIS
El primer pas seria l'adquisició dels cascs 
homologats amb un interior de poliestirè i els 
llums amb piles, uns de llum blanca i altres de llum 
vermella. Els elements s'acoblarien a la cadena de 
muntatge i es distribuirien en unes caixes de cartró 
comprades a una empresa especialitzada. Si 
l'empresa obtingués bons resultats, les capses 
també es podrien incloure dins el procés de pro-
ducció. Els cascs haurien de ser de diferents mides, 
perquè el sistema es pot aplicar a usuaris dels dos 
sexes i infants. Cal estar preparat per al creixement 
de l'empresa, ja que ningú més elabora un pro-
ducte com aquest, així que la demanda podria ser 
creixent. L'única competència seria la dels llums 
que porten les bicicletes al manillar, però només 
mentre no es faci evident que resulta molt més 
positiu el sistema de dur el llum al casc i que enfo-
qui en la direcció que miri l'usuari.

PÚBLIC OBJECTIU
Els possibles clients són aficionats a la bicicleta que 
la fan servir habitualment o persones que la fan 
servir com a mitjà de transport. El preu del pro-
ducte no segmenta el mercat, perquè pot ser 
adquirit per una àmplia gamma de compradors, ja 
que no seria car comparat amb la despesa que tin-
dria comprar les dues coses per separat o un bon 
casc sol. El principal argument de venda és que 
Light Helmet aporta comoditat i seguretat a la uti-
lització de la bicicleta. Ja no caldrà circular amb un 
llum instal·lat al manillar de la bicicleta.

CASC DE BICICLETA 
AMB LLUMS
Casc per anar en bicicleta amb dos llums incor-
porats. La base serà un casc normal en el qual 
s'instal·larà un llum amb piles a davant, que 
il·lumini frontalment, i un altre llum a la part del 
darrere, per a facilitar la identificació per part 
dels altres conductors. L'oportunitat de negoci 
ve donada pel fet que soluciona el problema de 
no poder anar amb bicicleta quan és fosc. 
Existeixen llums que s'instal·len a la part davan-
tera de la bicicleta, però tenen el problema que 
sempre enfoquen cap a un mateix punt, en 
canvi si el llum s'instal·la al casc és possible 
il·luminar en la mateixa direcció que s'està 
mirant i només cal girar el cap per a reorientar-
lo, així que millora el camp de visió. A banda és 
més segur que un casc normal perquè permet 
que els altres conductors tinguin constància 
que s'acosten a un altre vehicle. Cal tenir en 
compte que a la ciutat hi ha carrers poc 
il·luminats i també, que poden sorgir con-
tratemps, per exemple, caure de la bicicleta. En 
aquest cas si és de nit els conductors només 
visualitzen la bicicleta per la presència de llums 
reflectants, en canvi amb Light Helmet també 
veurien on és la persona que porta el casc.  
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scrin.cat
Adrià Martí Peiró

La Salle Manresa 

RECURSOS NECESSARIS
És necessari l'adquisició de les pantalles i el procés 
d'instal·lació correcta, tenint present que es troba-
ran els espais on hi haurà públic. El personal es 
distribuiria en departaments de màrqueting, 
finances, recursos humans i comercialització. La 
instal·lació s'encarregaria a una empresa aliena 
que rebria l'encàrrec cada vegada que fes falta. Les 
pantalles serien de plasma, aguantades per su-
ports universals. 

PÚBLIC OBJECTIU
Els usuaris no haurien de suportar cap tipus de 
despesa. Ben al contrari, el càlcul del número 
d'usuaris que passen per un servei serviria per a fer 
un barem del cost de la divulgació de la campanya. 
Per exemple, si per un anunci de televisió que 
veuen 'x' persones es paguen tants diners, aquesta 
quantitat també s'hauria de pagar per aconseguir 
el mateix nombre d'impactes publicitaris mitjan-
çant aquest servei. Els compradors serien les 
administracions que trobarien una alternativa a la 
publicitat que es porta a terme amb mitjans con-
vencionals.

PANTALLES DIGITALS 
PUBLICITÀRIES

Scrin.cat ofereix als organismes públics la pos-
sibilitat de contractar aquest servei d'instal·lació 
de pantalles digitals als passadissos dels centres 
educatius, sales d'espera d'hospitals o centres 
d'atenció primària públics a una alçada adient 
per a tothom. Les institucions o organismes que 
contractessin aquest servei podrien posar a les 
pantalles totes les campanyes que volguessin 
promocionar. Per exemple, la Generalitat de 
Catalunya podria divulgar campanyes del tipus 
"Parlem en català" o "A la feina cap risc". El 
sistema reforçaria la publicitat que es fa normal-
ment en els mitjans de comunicació, sobretot 
ràdio i televisió. Cal tenir en compte que cada 
cop més empreses del sector automobilístic fan 
servir marcs digitals com a suport publicitari en 
àrees de servei, aparcaments… La seva apli-
cació com a eina informativa en organismes i 
serveis públics seria un fet innovador. Un aspecte 
força important és que la publicitat per les pan-
talles tindrà un cost (instal·lació, manteniment) 
però es pot veure amortitzat en molt poc temps 
si es compara amb el preu que tenen els anuncis 
de televisió, la impressió i distribució de pòsters 
i fulletons.   
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l’enfilall
Aida Mallofré López

IES Pius Font i Quer

RECURSOS NECESSARIS
S'utilitzaria la fusta com a matèria primera però en un 
segon estadi es podrien elaborar, també, productes 
d'alumini. La fusta podria ser de faig, que és força 
econòmica i no és difícil d'obtenir. Per mitjà d'una pro-
ducció en sèrie es fabricaria l'estructura del penja-robes. 
Aquí seria interessant aprofitar l'experiència d'altres pro-
ductors del sector. Un cop acabat es pintaria i estamparia 
amb la intenció de fer tota una col·lecció amb els colors 
de l'arc de Sant Martí. El producte es vendria a les 
botigues en paquets de cinc unitats, però amb la possi-
bilitat, també, de ser comercialitzat cada element per 
separat.   

PENJADOR PER A 
GUARDAR ELS
COLLARETS SENSE QUE 
S’ENREDIN

Es tracta d'un producte per a poder guardar els 
collarets sense que s'enredin entre ells i poder 
tenir-los a mà fàcilment. Es tractaria d'un penja-
robes que té el travesser de baix mòbil. En un 
cantó del travesser hi hauria un cargol giratori 
que permetria moure'l i, a l'altre cantó, un topall 
imantat perquè quedi ben tancat. Una de les 
característiques més rellevants seria que el pen-
jador es podria situar allà on anés millor i no 
sempre en el mateix lloc, si així es desitja. Un 
bon lloc seria a la part interior de la porta de 
l'armari.   

PÚBLIC OBJECTIU
Serien dones d'entre 18 i 50 anys, modernes, 
actives i originals que tinguin molts collarets i 
coneguin perfectament la nosa que suposa haver 
de perdre temps per a trobar-ne un en concret o 
haver de desenrotllar-los per poder fer-los servir. 
L'Enfilall no està dissenyat per a guardar collarets 
de perles o molt delicats. Està més orientat cap a 
dones pràctiques que tenen molts collarets i poc 
temps o espai per tenir-los ben posats en capsetes. 
Els clients potencials tindrien un poder adquisitiu 
mitjà. En el mercat segurament hi ha alguns pro-
ductes semblants o que tenen la mateixa finalitat, 
però cap ofereix la mateixa eficiència. Per posar un 
exemple, les capsetes decorades són molt atrac-
tives, però els collarets es barregen els uns amb els 
altres i això dificulta la tria i la seva utilització 
còmoda com a complement.    

2008-2009
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twobottletwo
Alba Zaragoza

Escola Joviat 

RECURSOS NECESSARIS
Els recipients tindrien una mida estàndard i serien 
recarregables per ambdues bandes, de manera 
que faciliti aprofitar més l'espai. Amb el disseny i 
les dades bàsiques, una empresa contractada espe-
cialitzada en l'elaboració de recipients de plàstic 
seria l'encarregada d'elaborar el producte. Si 
l'empresa aconseguís els recursos necessaris es 
podria afrontar directament la producció dels 
recipients. El producte seria comercialitzat mitjan-
çant grans superfícies i marques de xampú.

   

PÚBLIC OBJECTIU
Els principals clients potencials serien les empreses 
amb marques de productes cosmètics. El segment 
del mercat al qual s'adreçaria no estaria delimitat 
per sexe ni edat, ja que tothom és un client poten-
cial d'un sistema que estalvia temps i espai. Seria 
necessari elaborar un estudi de mercat per filar 
prim a l'hora de posar en marxa la capacitat de 
penetració del producte. Un dels avantatges del 
producte és que es podria oferir en dos tipus de 
mercat diferents. Per una banda seria un mercat 
industrial i els clients serien grans empreses de 
marques de xampú i altres productes cosmètics 
per tal que utilitzessin aquets nou envàs per a 
poder donar una sortida amb un valor afegit als 
seus productes d'higiene corporal. D'altra banda, 
el producte podria arribar directament al consumi-
dor final venent l'envàs sol sense contenir cap 
producte en el seu interior i que fos el client qui 
l'omplís amb els productes que volgués.

DOBLE ENVÀS
El producte és un flascó que conté dos pro-
ductes separats en un sol recipient. Per exemple, 
un dels més comuns serviria per a contenir 
xampú i gel. Altres possibilitats seria que encabís 
xampú i condicionador, gel i crema del cos… 
Aquest producte es compon d'un cos central 
amb dues boques per on sortirien separada-
ment el xampú i el gel. Això permetria reduir 
l'espai que es necessita dintre de la bossa o la 
maleta a l'hora d'anar al gimnàs o fer un viatge. 
A més, evita oblidar-se un dels dos productes. 
Un altre dels punts a favor seria que es tracta 
d'un producte recarregable, reutilitzable i de 
llarga durada. Per una altra banda, pot satisfer 
les necessitats de la persona que no pot fer ser-
vir un mateix producte per al cos i per al cabell 
sinó un d'específic en cada cas.
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REGISTRE NOM PROJECTE PRODUCTE/SERVEI AUTORS/ORES CENTRE EDUCATIU

1 Decar Got adaptat per a nens Carla Salinas, Desirée García IES Lluís de Peguera

2 Poison Pub tribus urbanes Anna Parcerisas, Sílvia Bueno IES Lluís de Peguera

3 El llegidor Taula per a llegir al llit Marc Corominas, Gerard Barbé IES Lluís de Peguera

4 Ergopoket Turmellera butxaca Meritxell Esquius, Sara Fargas, 
Marta Llasera IES Lluís de Peguera

5 Kag Cinturó bossa Anna Carmona, Carla Martínez, 
Gemma Laguna IES Lluís de Peguera

6 Ecopak+ Bossa entrepà Raquel Mora, Montserrat Selga IES Lluís de Peguera

7 Generadors RPM Generador Marina Sarrió, Patrícia Giménez IES-SEP Lacetània

8 Casillogo Lloguers locals Roger Bastardes, Adrià Toll, 
Marcel Tarazona IES Pius Font i Quer

9 Rythm'n time Rellotge mp3 Ruben Pons, Josep Ubach IES Pius Font i Quer

10 Massatges Osy Massatges a domicili Olga Mora, Saray Gómez, 
Yolanda Pons IES Pius Font i Quer

11 Trepitja fort! Serveis infantils Cristina Ferrer, Marc Muñoz, 
Gemma Ricart IES Pius Font i Quer

12 Au-nem! Servei de transport Núria Arrebola, Sònia Cornejo, 
Marta Masramon IES Pius Font i Quer

13 Baby King Cangur a domicili Meritxell Junyent, Corina 
Estrella IES Pius Font i Quer

14 Race Massatges Establiments de massat-
ges a les gasolineres

Anna Mas, Judit Feliu, Marc 
Bacardit IES Pius Font i Quer

15 El Racó de l'Avi Serveis a la 3a edat Cristina Herrera, Sílvia Faixó, 
Yarik Plarko IES Pius Font i Quer

16 Banc Tres Servei bancari Clara Ribera, Míriam Lara, Alex-
andra Argelaguer IES Pius Font i Quer

17 Hostia Barres de bar i alçadors Nereida Berruezo, David 
Requena IES Pius Font i Quer

18 Esteticya Perruqueria i estètica a 
domicili

Laura Soler, Carla Cases, Lila 
Tarragó IES Pius Font i Quer

19 F.O.N.3 Alarma de mà èric Olivera IES Guillem Catà

20 D.C.I. Detector de cotxes 
invisible èric Olivera IES Guillem Catà

21 Molidor elèctric Molinet elèctric Gerard Cots IES Guillem Catà

22 Xiuclau
Clauer que quan xiules 

fa soroll Queralt Troyano IES Guillem Catà

I Concurs 2004-2005

H

H

H

69



REGISTRE NOM PROJECTE PRODUCTE/SERVEI AUTORS/ORES CENTRE EDUCATIU

1 Uni-solar Plaques solars Bernabé Torres Escola Joviat  

2 Security track Etiquetatge amb ràdio 
freqüència Abel González Fernández Escola Joviat  

3 Exprimax Exprimidor de taronges 
elèctric Maria Martínez Vila Escola Joviat  

4 Layor Bossa per dutxar-se per a 
qui s'ha trencat braç/peu Paula Mejías Alvaro Escola Joviat  

5 Basquetbolin Futbolín per a jugar a 
bàsquet Xavier Madrid González Escola Joviat  

6 CRC Recollida de cotxes per 
dur-los al taller Montserrat Comellas Vilaró Escola Joviat  

7 Trans house Microbús per a gent 
gran Anna Morer Cosp Escola Joviat  

8 Kids Servei de guarderia de 
nens Marta zanichelli López Escola Joviat  

9 Suport gent gran Ajuda a les persones 
grans que viuen soles David Descombes Alsedà Escola Joviat  

10 C.C. cuina a casa Classes particulars de 
cuina a domicili Josep González Fernández Escola Joviat  

11 Baby chair Cadireta per a portar nens 
les persones minusvàlides David Pérez Blaya Escola Joviat  

12 La Villor Tub per la mantega David Alonso Escola Joviat  

13 RNR Express Recollida de roba bruta 
per a rentar i planxar Marc Grau Clapers Escola Joviat  

14 Gest obres Gestió d'obres de locals 
de negoci Anna Catot Ruiz Escola Joviat  

15 Open-easy Mètode per a facilitar ober-
tura d'embolcall de plàstic Ainhoa Roca Vilas Escola Joviat  

16 Assessoria Fonfre Festes i esdeveniments 
per a empreses Gerard Font Freixenet Escola Joviat  

17 Verdeco Restaurant-bufet cuina 
vegetariana i ecològica Sandra Cancho Sánchez Escola Joviat  

18 Idio+ Espai de reunió per a co-
nèixer diferents cultures Marcela Roca Escola Joviat  

19 Pissarres Easy Pissarres amb borrador 
vertical Alba Tasias Aguilera Escola Joviat  

20 RS Aparell que detecta per 
què plora un nadó Ruben Sánchez Fernández Escola Joviat  

II Concurs 2005-2006
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REGISTRE NOM PROJECTE PRODUCTE/SERVEI AUTORS/ORES CENTRE EDUCATIU

21 Up Escala per a accedir a pres-
tatgeries de les gòndoles Carla Vilaseca Meléndez Escola Joviat  

22 Facilnet Xarxa de conductes d'un 
edifici per a reciclar residus Salvador Plans Vidal Escola Joviat  

23 Kangurs Servei de cangur 
d'animals de companyia Enric Martínez Amigó IES Lluís de Peguera

24 Servei oci turisme rural Activitats turístiques 
amb allotjament rural

Alan Gill Boza, Manel V. Guerra 
Cots, Roger Bastardes Giró IES Lluís de Peguera

25 El 7è cel zona residencial per a la 
gent gran

Ricard Alboquers Aliberch,
Sara Cucullola Moreno IES Lluís de Peguera

26 Assistència 24 h Servei d'atenció
a la gent gran

Alba Cornet Claus, Mariona 
Deola Ribas IES Lluís de Peguera

27 Plex Penjador de roba
que es plega

Toni Cuesta, Vladyslav Vasylets, 
Rubén López IES Lluís de Peguera

28 Modes Sia Revista de roba sobre els 
estils que hi ha a Manresa

Sara Martínez Carreño, Ainhoa 
Salas Martin, Judit Inglès Gorchs IES Pius Font i Quer

29 Evka Casc amb neteja-parabri-
ses amb placa solar

Queralt Seubas Morera,
Eva Arrebola Sierra IES Pius Font i Quer

30 Cruixi bombó
 Bola de xocolata suïssa 
punxada amb un basto-

net de galeta cruixent
Roger Torra Bayo,

Marcel Tarazona Carulla IES Pius Font i Quer

31 Mad Portabotes per als 
futbolistes

Adrià López Sánchez,
Dario Carmona Fuentes, 

Miguel Manuel Pérez Guerra
IES Pius Font i Quer

32 Ankapa Splash Funda d'ulleres amb es-
prai netejador incorporat

David Anfruns, Albert Pardo, 
Marc Casanovas IES Pius Font i Quer

33 Termobibi
Producte que proporcio-
na la temperatura d'una 

substància
Corina Estrella, Miriam Lara, 

Cristina Prieto IES Pius Font i Quer

34 Silna Taula d'escriptori amb la 
superfície inclinada

Nadine Reguant Calavera, 
Sílvia Arrufat Fargas IES Pius Font i Quer

35 Mangmi Paraigües amb butxaques 
(per a diners, mp3...)

Marina Tatjé, Neus Luna, 
Gemma Franch IES Pius Font i Quer

36 Sweet'Speed Recipient amb roll-on 
per a untar

Anna Sanmiquel Julió,
Adam Oliveras Sala IES Pius Font i Quer

37 Espai Crispetes Forat al seient de les butaques 
del cinema per a crispetes

Mercè Canudes Bravo,
Alexandra Argelaguer Herrera, 

Ingrid Ferrer Dassada
IES Pius Font i Quer

38 3a edat? 3a diversió! 3a edat: trobades per a 
fer activitats

Eloi Vila Cullerés,
Marc Montaña Rodrigo IES Pius Font i Quer

39 Nanis a domicili Servei de cangur contro-
lat amb càmeres

Sergi Casoliva Sesma,
Roger Cano Genesca IES Pius Font i Quer
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REGISTRE NOM PROJECTE PRODUCTE/SERVEI AUTORS/ORES CENTRE EDUCATIU

1 Termobaby Biberó amb termòmetre 
incorporat Robert Castells i Lòpez Escola Joviat  

2 Glassfing Vas de cubata amb orifici 
per a posar dit polze dins Sílvia Ferré Roca Escola Joviat  

3 Cosubixi Coixí inflable per a 
recolzar els peus Eduard Subirana Morera Escola Joviat  

4 Water Vas Ampolles amb vas 
incorporat Xavier Lanza Tortosa Escola Joviat  

5 Cofee&Cigar Plat de cafè amb cendrer 
incorporat Àlex Belza Escalé Escola Joviat  

6 Click Click
Bossa de pipes amb 

bossa buida per a tirar 
closques

Anabel Benítez Caballero Escola Joviat  

7 Easy-eat Tassa amb comparti-
ment per a galetes Alba Alsina Escola Joviat  

8 Lent-mir Capsa per lents de con-
tacte amb miralls Raquel Gella Casellas Escola Joviat  

9 Ice Vas Got de vidre amb líquid 
que substitueix els glaçons Marina Romero Toscano Escola Joviat  

10 Travel-dent Raspall de dents amb 
tub de pasta incorporat Ruben Sánchez Arias Escola Joviat  

11 Sky Bus Porta esquís per a 
autobús David Pérez Blaya Escola Joviat  

12 Magic Meal Caixeta amb tres apar-
tats per al menjar Anna Albuixech Ruiz Escola Joviat  

13 Emptyair Funda de plàstic per a 
guardar roba al buit Mireia Civit Escola Joviat  

14 Dent-case Caixeta per a guardar les 
dents de llet Núria Anglarill Reguant Escola Joviat  

15 Chic Program Cotxet de nen amb bateria 
per a moure'l sense esforços Toni Solano Pallarol Escola Joviat  

16 Paraigües sostenible
Incoporar paraigües al 

cotxet per a protegir les 
persones que el porten

Marta Planes Calsina Escola Joviat  

17 Detector sun Parasol automàtic per  a 
vehicles Roger Tàpies Vilà Escola Joviat  

18 Byenergy
Aprofitament de 

l'energia de les persones 
que van al gimnàs

Toni Colell Font Escola Joviat  

19 Catch Aparell per a recollir 
bolets sense ajupir-se Núria Altimiras Escola Joviat  

20 Key-teen Clauer amb tres preser-
vatius en el seu interior Montse Gómez Escola Joviat  

21 Pizza zas!  Tallador de la part del 
voltant de la pizza Aitor Navarro Sixto Escola Joviat 

III Concurs 2006-2007
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REGISTRE NOM PROJECTE PRODUCTE/SERVEI AUTORS/ORES CENTRE EDUCATIU

22 Kitdog Corretja per a gossos amb 
bosses plàstic incorporades Sònia Martínez Larrosa Escola Joviat  

23 Intime Cofre metàl·lic per a guar-
dar tampons, compreses... Clàudia Fornells López Escola Joviat  

24 Pass&page Passa-pàgines per als 
llibres, revistes... Xavier Pujol Estela Escola Joviat  

25 Ash-bin Placa per a apagar cigarretes 
incorporable a papereres

Anna Bertran Casas,
Mireia Viñoli Ubach IES Lluís de Peguera

26 Rellotge Xess Rellotge amb sistema 
per no ratllar el vidre

Eduard Salmerón Llopart, 
Xavier Segura Segués IES Lluís de Peguera

27 Cozonac Pastís ecològic romanès Roxana-Simina Stetiu,
Simina Baleanu IES Lluís de Peguera

28 Adjust tap Tap de plàstic ajustable a 
la forma de la llauna

Gemma Boix, Sara Campabadal, 
Carla Gonzàlez IES Lluís de Peguera

29 I-PRX Penja roba per a penjar-hi 
dos conjunts i estalviar espai

Manuel Bellido Jareño,
Eduard Vila Coll IES Lluís de Peguera

30 El Sensarruga Cartró per a ajudar a 
plegar samarretes Guillem Piñero Cunill IES Pius Font i Quer

31 MFP fruitador   3 x1 Aparell per a recollir 
fruita Marc Franco Puigmartí IES Pius Font i Quer

32 Search Faixa per a guardar-hi 
objectes

Laia Pérez, Sara Martínez,
Ana Rodríguez IES Pius Font i Quer

33 Speedbrush Raspall de dents amb 
pasta incorporada Míriam-Lucia Tomuletiu IES Pius Font i Quer

34 Belai Centre d'estètica
ambulant Isabel Coll, Laia Bermúdez IES Pius Font i Quer

35 Polino Gelat amb cinta  per a 
facilitar l'obertura

Miguel Manuel Pérez Guerra, 
Marc Bisbal Rosiñol IES Pius Font i Quer

36 ¡Alehop! Cafè i sucre en un sol 
terròs

Núria Serra Rivera,
Clara Fontdevila Puig IES Pius Font i Quer

37 Compress & Recycle
Aparell que comprimeix 
les deixalles en relació 

amb el reciclatge
David Moraleja Pérez,

Sergi Morales Martínez IES Pius Font i Quer

38 Speedcutter
Cinc fulles de ganivet 
per tallar alhora varis 
trossos verdura, pa...

Elisa Romagosa Garcia IES Pius Font i Quer

39 Shockbag
Suport mòbil que 

s'adjunta a motxilles i 
suporta el  pes

Judit Inglès Gorchs IES Pius Font i Quer

40 Eco'Workers  Autobús per portar 
treballadors a l'empresa Guillem Ubach Saura IES Pius Font i Quer

41 Oil-bin Servei de recollida d'oli 
utilitzat a domicili

Elena Montesinos, Aina
Teixidó, Ingrid Marquès IES Pius Font i Quer

42 E-pod Sistema per a obrir
envasos de vidre

Miquel Cots, Isaac Gonzàlez , 
Albert Vicens IES Pius Font i Quer
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REGISTRE NOM PROJECTE PRODUCTE/SERVEI AUTORS/ORES CENTRE EDUCATIU

43 Prouvapor Sistema per a desentelar 
vidre del bany amb aire fred

Cèsar Màrquez Pérez,
Nídia Rubí Perales IES Pius Font i Quer

44 Fast clean Raspall de dents amb 
dosificador incorporat

Gerard Alonso Tapias,
Gerard Tejero Casasayas IES Pius Font i Quer

45 Brismàgic Casc amb parabrises 
incorporat

Marta Pujol, Clàudia Romero, 
Tania Nieto IES Pius Font i Quer

46 Bireflex
Dos miralls, davanter i un 
altre al darrere, units per 

una peça metàl·lica
Mercè Prat Bosch,

Nadine Reguant Calavera IES Pius Font i Quer

47 Slip Stop
Producte rugós aplicable 
a la sola de la sabata per 

a no relliscar
Alba Aloy Olivé IES Lacetània

48 I.S. (Intelligent sistem) Paella amb indicador  de 
temperatura incorporat Anna Mármol Rodríguez IES Lacetània

49 Fast-bag
Aparell per a obrir les bosses 
del supermercat ràpidament 

i suportar el seu pes
Gemma Potrony Vilamú,

Cristina Cruz Coletas IES Lacetània

50 Recycle water
Per a aprofitar aigua 

de la dutxa i el lavabo i 
reutilitzar-a al wc

Meritxell Molviedro Cano IES Lacetània

51 Rentamans Per a rentar les mans i eixu-
gar-les al mateix temps

Montse Sarri Bellès,
Elisabeth Chacón Benítez IES Lacetània

52 Penail  Pintaungles en forma de 
retolador

Adrià Cornet Pujol,
Laura Cuesta Fernàndez IES Lacetània

53 Esborra-tot Esborrador de pissarra 
humit Marina Tatjé Pintó Escola Joviat

54 Intelprint Nevera intel·ligent amb 
pantalla tàctil

Samantha Martínez,
Alba Machado Escola Joviat

55 Soap dish Plat amb pendent per a 
menjar la sopa

Adrià Rosell, Roger Torra,
Laura Méndez Escola Joviat

56 Phone Three Card Telèfon mòbil triple 
portador de targetes Samir Benamer Escola Joviat

57 ISV Localitzador GPS per a 
vehicles de lloguer Maria Marquillas Escola Joviat

58 Poncho Funda protectora per la 
calculadora

Alfonso Márquez,
Teodora Donciu Escola Joviat

59 Fregoline
Fregona per a gent gran, 
que s'omple directament 

de l'aixeta
Jordi Llorente, Carles

Gangolells, Jordi Traus Escola Joviat

60 Aspersian's
Alarma que quan es 

connecta, les persianes 
baixen automàticament

Patricia Monteagudo,
Tamara Pastor Escola Joviat

61 Pintuff Pinta amb crema incorpora-
da  per desembolicar cabells Marina Roca i Borràs Escola Joviat

62 Smart cleaver Galleda multifuncional per a 
persones amb disminucions

Carla Guitart, Carla Argüelles, 
José Luis Segura Escola Joviat

63 Free steam glass Regleta per a desentelar 
miralls i mampares

Meritxell Viñeglas, Sandra 
Cambero. Barbara Gonzalez Escola Joviat
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REGISTRE NOM PROJECTE PRODUCTE/SERVEI AUTORS/ORES CENTRE EDUCATIU

1 Refi Retoc fotogràfic per 
internet Ismael Terrones Garriga Escola d'Art

2 APG Suport per a no embrutar-
se les mans menjant gelat

Gisela Jorba, Xenia López,
Aida Badenas La Salle Manresa

3 Pinçpot
Pot amb pinça per 

sostenir-lo al costat de la 
taula i guanyar espai

Claudia Simón, Gemma Vaz, 
Gisela Simón La Salle Manresa

4 No more drops Pinça per agafar les dues 
tapes del water Jordi Serra, Carles Fernàndez La Salle Manresa

5 Useful bag Bossa per a transportar 
bosses de plàstic Xavier Reig Morros La Salle Manresa

6 Recull-ungles Recipient de plàstic que 
recull les ungles tallades

Pol Freixanet, Arnau Sucarrats, 
Carles Obiols La Salle Manresa

7 Happy Palillos Coberts xinesos adaptats Mar Pladellorens, Nacho Mulà, 
Isaac Torres La Salle Manresa

8 Fastpood Saler amb rodes per a 
passar-lo còmodament Marc-Yuri Messori Vidal La Salle Manresa

9 Antixafardejos
Mirall per a situar 

estratègicament  a 
l'ordinador i veure qui ve

Octavi Roca Hontecillas,
Joan Marc Trullàs Vila La Salle Manresa

10 Feel good Web d'assessorament  
d'imatge personal

Eulàlia Llobet, Anna Clotet, 
Anna Baró La Salle Manresa

11 Relax read
Instrument de fusta per 

a posar el llibre, que 
facilita la lectura

Joan Martí Granero, Míriam 
Anido, Marc Vall La Salle Manresa

12 Pastaroll Kit amb raspall de dents, 
got i  pasta de dents

Ivet Parareda Roca,
Anna Rovira Serra La Salle Manresa

13 V&M box Caixa classificadora de cables 
de dades, carregadors...

Gemma Velasco Gonzalez, 
Albert Morales Martínez La Salle Manresa

14 zebramovil Pas de vianants portàtil Mireia Torra Anguera,
Marina Agúndez Palomas La Salle Manresa

15 Pox Portaxarops per a la seva 
distribució Sandra Jurado Blanes IES Guillem Catà

16 Likuacrepe
Venda de la pasta dels 

crepes en forma líquida, 
ja preparada

Núria Pons Perramon IES Guillem Catà

17 Fresh-bin Cubell de la brossa que 
evita pudor de deixalles Elisabet Solé Montesinos IES Guillem Catà

18 Viltex
Guants de neteja amb 

esponges o fregalls 
incorporats

Gerard Masfret, Miquel Vila IES Pius Font i Quer

19 Secret box Caixa amb dos
compartiments

Georgina Mercadal Viñals,
Isaac Gonzàlez Santos IES Pius Font i Quer

20 El llumistrol Objecte per a il·luminar 
un llibre amb subjecció

Marta Caldera, Eduard Mon-
tesinos, Clàudia Romero IES Pius Font i Quer

21 Lenteye
Producte per a col·locar 

les lents de contacte 
sense perill d'irritació Adrià León, Andrea Ortiz IES Pius Font i Quer

IV Concurs 2007-2008
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REGISTRE NOM PROJECTE PRODUCTE/SERVEI AUTORS/ORES CENTRE EDUCATIU

22 Almila Joier classificador de 
joies

Alba Lliró, Laura Puig,
Mireia Solé

IES Pius Font i Quer

23 Cristalimp Utensili per netejar i 
eixugar els vidres Aura Hita Losa, Ana Ortiz Pérez IES Pius Font i Quer

24 Mistu's Recipient ecològic per 
portar els llumins

Ferran Luque i Ribas,
Marc Colell Santamaria IES Pius Font i Quer

25 Fremage Fregall de dos cares, amb 
sabó incorporat

Maria Soler Rodríguez,
Gemma Vilajuana Bosch IES Pius Font i Quer

26 Alois
Capsa amb fragàncies 

diferents per exercitar la 
ment

David Broto, Carla Garcia,
Olívia Torres IES Pius Font i Quer

27 Bossa-rain
Bossa impermeabre 

que cobreix la motxilla i 
paraigües incorporat

Blanca Mas Puig,
Laia Royo Casals IES Pius Font i Quer

28 Ullergor Gorro de natació amb 
ulleres incorporades

Florencia Saldivar,
Claudia Jorba IES Pius Font i Quer

29 Droop ice
Sabates transformables 
en ballaries o per portar 

talons

Nadina Vallespí, Tamara 
Cotrina, Ana Rodríguez IES Pius Font i Quer

30 Shoes off
Aparell per treure't les 
sabates sense tenir la 
necessitat d'ajupir-se

Aitor Jauregui López IES Lacetània

31 Stux
Estoig amb un mosquetó 

per penjar-lo i tenir les 
mans lliures

Roger Guzman Novell,
Cristian Ramírez Burgos IES Lluís de Peguera

32 Fàcil clau Plafó de fusta amb imans 
per penjar les claus

Raül Mollà Fornells,
Marc Cantarell Simó IES Lluís de Peguera

33 Style free Bolso multifuncions Irene Alonso Espin,
Patricia Blasco Moreno IES Lluís de Peguera

34 Dengel Faixa amb un gel interior Oscar Aguilera Álvarez,
Ivette Busquet Estany IES Lluís de Peguera

35 Protecmob Funda de plàstic rígid 
per al mòbil Victòria López Calonge IES Lluís de Peguera

36 Massagsocks
Mitjons de làtex per 
dutxar-te i no agafar 

fongs
Anna Garcia Menéndez-Arango, 

Sheila López Madrid IES Lluís de Peguera

37 Manager of earrings Estructura de fusta ad-
ministradora d'arracades Eric Barrera Sanchez IES Lluís de Peguera

38 Animal music CD amb música per 
animals

Roxana Simina Stetiu,
Pere Vidal Gonzalez IES Lluís de Peguera

39 Protect-Dit
Tireta/didal de tela  que 
evita que et mosseguis 

les ungles o les pells
Sergio Martínez, Andrés Baños IES Lluís de Peguera

40 Happy to you Caixa per a guardar espel-
mes d'aniversari

Cristina Ruiz de Valdivia Braut, 
Rousana Porti Pedrós IES Lluís de Peguera

41 Mójate Funda impermeable per 
al mòbil 

Núria Ruiz, Anna Vila,
Marta Espunya IES Lluís de Peguera

42 Ditigoma Goma d'esborrar sub-
jectada al dit índex Germán Fernández Garcia IES Lluís de Peguera
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43 Radiotin Necesser per a subjectar 
la ràdio  en anar a dormir Cristina Ruiz de Valdivia Braut IES LLuís de Peguera

44 Temper Cinta per a aguantar el 
termòmetre sota el braç Pere Miró Santasusana IES LLuís de Peguera

45 Ecogot Got de plàstic transpa-
rent per a estalviar aigua

Núria Ruiz, Anna Vila,
Marta Espunya IES LLuís de Peguera

46 Funny bone-Dry 
bone

Funda perquè el guix no 
s'embruti i funda imper-
meable per a no mullar-lo

Aida Lenard Uró,
Paula Geuna Jounou IES LLuís de Peguera

47 La barretina
Objecte de ganxet amb 
visera  per a posar al coll 

de les ampolles
Pere Vidal Gonzalez,

Roxana Simina Stetiu IES LLuís de Peguera

48 Untatek Ganivet amb fulla per a 
untar aliments

Núria Ruiz, Anna Vila,
Marta Espunya IES LLuís de Peguera

49 Sockold Mitjó que refreda la infla-
mació del turmell

Laura Roqueta Fernández,
Eloi Martín Sadariego IES LLuís de Peguera

50 PG
Plataforma rodona 

giratòria per a facilitar 
servir-se el menjar

Josep Casado Torra Escola Joviat

51 Aspirador Dam Aspirador per a neteja 
de cutis Mireia Dam Català Escola Joviat

52 The new hammer
Martell amb cavitat per 

als claus i guia per a 
subjectar el clau

Adrià López Sanchez,
Eric Pérez López Escola Joviat

53 Hidrostalvi Dosificador per a l'aixeta 
que filtra les impureses

Aleix Azorin Flores,
Marc Roca Gracia Escola Joviat

54 Refrefresc Vas amb tub al mig per a 
introduir el gel Elisabet Raurich Villalba Escola Joviat

55 Ice tape
Galeta amb forat al mig que 

evita que et taquis quan 
menges un cucurull

Jordi Puigarnau Escola Joviat

56 B-Light Paquet de cigarretes de 
material resistent Gerard Vilaseca Escola Joviat

57 Booklip
Pinça per a mantenir els 
llibres oberts mentre es 

prenen apunts
Xavier Argerich Escola Joviat

58 Food-relax Plantilles que fan un 
massatge als peus Isabel Coll Vico Escola Joviat

59 Paletina multifunción Pala per a treure els
aliments del forn Marta Priego Soria Escola Joviat

60 Drink in
Estri per a subjectar les 
ampolles a la punta de 

la taula
Cristina Hidalgo Escola Joviat

61 Memory light Calaixets per a guardar 
bombetes Ernest Lorente Martínez Escola Joviat

62 Hide key Estri per a guardar claus 
plegables Clara Ripoll Serra Escola Joviat

63 Hotballs Esferes d'aigua auto-
escalfables Christian Mérida Escola Joviat

2007-2008
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64 Easy book Moble per a guardar 
llibres Carles Mañosa Escola Joviat

65 Easykeys Clauer per no perdre les 
claus Carles Orive Ferré Escola Joviat

66 Light Bústia amb indicador de 
correspondència Gemma Ponsa Escola Joviat

67 Bag gloth Bossa per a guardar la 
roba bruta Laura Saladelafont Arnaus Escola Joviat

68 Spongy
Espongetes per a posar 
a les ulleres per a evitar 

deixar marques
Tània Nieto Escola Joviat

69 Clean-open Netejador i obridor de 
llaunes de refresc Kevin Muñoz Sánchez Escola Joviat

70 Fixbag
Sistema que uneix les 
bosses d'escombraries 

per a facilitar la recollida
Judit Estefanell Mateo Escola Joviat

71 Playfood Joguines fabricades amb 
material comestible Clàudia Canongia Ubach Escola Joviat

72 R'move pen corrections Bolígraf amb corrector 
incorporat Marina Badia Parcerisa Escola Joviat

73 Traveler joy Joier per a anar de viatge Elisabet Suñé Malagarriga Escola Joviat

74 Click2 Estri que permet cordar 
braçalets Cristina Pérez García Escola Joviat

75 Travel kit Suport per a posar el 
mobil al cotxe Marta García Gili Escola Joviat

76 Light-key Clauer lluminós imantat David Escribano Córdoba Escola Joviat

77 Earring box Caixa per a guardar ar-
recades Francina Careta Escola Joviat

78 Sock-wash Classificador de mitjons Marco Bertolio Escola Joviat

79 Submarine soap Pots per a posar-hi sabó Helena Amat García Escola Joviat

80 Magic
Drap amb imant per a en-

ganxar a qualsevol part 
metàl·lica de la cuina

Enric Moral Serrano Escola Joviat

81 Escumagir Escumadora que gira 
amb un mecanisme

Verónica Cayuela,
Anna Cardona Escola Joviat

82 Fileruler Regla amb llima
incorporada

Jessica Chinchilla,
Kinga Pincovai Escola Joviat

83 Cadirsegur
Cadira amb dues potes 
suplementàries per  a 

evitar caure enrera Arió Consul, Roger Tàpies Escola Joviat

2007-2008
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1 Scrin.cat Pantalles digitals
publicitàries Adrià Martí Peiró La Salle Manresa

2 Lightskate Skate amb llum frontal 
incorporada Marina Flores Gonzàlez IES Pius Font i Quer

3 Light helmet Casc de bicicleta amb 
dos llums incorporats Oriol Mas Espinalt IES Pius Font i Quer

4 Mira'm i decora Marc de fotos que es 
converteix en mirall Estefania Torrente Guerrero IES Pius Font i Quer

5 Fast container Container pel reciclatge 
de l'oli Clàudia Subirana Morera IES Pius Font i Quer

6 Safety elasticity Bitlletera  amb goma 
elàstica de seguretat Tehina Barber Garriga IES Pius Font i Quer

7 Menjasa  Servei telefònic d'assessora-
ment personal dietètic Oriol Bonals Liso IES Pius Font i Quer

8 El meu primer got Vas amb una base d'esponja 
per a les pèrdues de líquid Mireia Noguera Canellas IES Pius Font i Quer

9 Green-wind Ventilador manual Maria Pons Baltasà IES Pius Font i Quer

10 L'enfilall Penjador per a collarets 
per a que no s'enredin Aida Mallofré López IES Pius Font i Quer

11 Relloestoig Estoig amb rellotge 
analògic incorportat Queralt Revilla Sala IES Pius Font i Quer

12 Porta objectes
Producte de plàstic o 

roba que permet portar 
objectes amb més ordre

Meritxell Roca Martínez IES Pius Font i Quer

13 Good cone Colador-embut en un 
mateix estri Carles de la Fuente Bozzo IES Pius Font i Quer

14 Sany caps Precinte de garantia per 
a les llaunes de begudes Clàudia Ferrer Garrigasait IES Pius Font i Quer

15 Supporting pages 
of books

Suport per llibres que 
facilita la lectura Nasima Harraq el Jahjouki IES Pius Font i Quer

16 A.R.P
Pla on les economies del 

món donessin un 1% 
dels guanys anuals

Oriol Camprubí Planell IES Pius Font i Quer

17 Lumiguà Guà amb il·luminació Àlex Circuns Barranco IES Pius Font i Quer

18 Pickrubish Recollida brossa per a 
persones amb dificultats Nadina Vallesí Fernández IES Pius Font i Quer

19 Fastpark Lloguer de places 
d'aparcament privades Adrià Guirado Julió IES Pius Font i Quer

20 Pissarres KMT Pissarra per entrenadors 
de futbol Kevin Martín Triviño IES Pius Font i Quer

21 Posgot Vas amb posavas
incorporat Mertixell Martínez Sala IES Pius Font i Quer

22 Toolbag Funda per a transportar 
eina multifuncions Cesar Priego Borrego IES Pius Font i Quer

23 Rubishclin Cubell de brossa fet amb 
material reciclat 

Patricia Morala Rayuela,
Denís Prado Gómez IES Lacetània

V Concurs 2008-2009
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24 Flex Stick Escombra amb pal 
adaptable Oriol Sensat Escola Joviat

25 Arm extender Bastó recollidor Sergi Araez Mendez Escola Joviat

26 Holdpen Aplic per a retolador de 
pissarra Núria Martínez Escola Joviat

27 Quick acetone Llàpis d'acetona Beatriz Salvatierra Escola Joviat

28 Jacketeye Caixa per a posar les 
ulleres Anna Pérez Blaya Escola Joviat

29 Pocket Bossa de pipes amb but-
xaca per a les closques Jessica Medina Escola Joviat

30 Colourclean Líquid corrector per a 
fulls de color Ariadna Costa Morros Escola Joviat

31 Escaleix Escales reduïdes Júlia Pomés Escola Joviat

32 Pick your clothes Recollidor de roba Francesc Escolà Garcia Escola Joviat

33 Cleanerpen Retolador de pissarra 
amb borrador Josep Fornells Escola Joviat

34 Decoarg Argolles personalitzades Laia Morató Gómez Escola Joviat

35 Smoking easy Caixa de cigarrets amb 
encenedor incorporat Stefanía Tutivén Escola Joviat

36 Fast picut'zz Utensili per a tallar
pizzes a porcions iguals Aida Lenard Uró Escola Joviat

37 Twobottletwo Doble envàs Alba zaragoza Escola Joviat

38 Tooth-in-pick Pot d'escuradents 
instantani Alba Vendrell Vilafranca Escola Joviat

39 Vision box Capsa d'ulleres i lentilles Sílvia Badia Vilalta Escola Joviat

40 Safaman Safata amb mànec Eduard Sardans del Rio Escola Joviat

41 Easy found Claus reflectants Mireia Campà Escola Joviat

42 Hands-cleaner Tovalloleta humida aplica-
da a productes alimentaris David Vallverdú Escola Joviat

43 Bag's music Funda MP3 MP4 Joan Guillaumet i Soler Escola Joviat

44 Class coins Moneder classificador de 
monedes Cristina Pujol Estela Escola Joviat

45 Tribox
Moble de paret per a 

guardar comandaments a 
distància i/o carregadors

Jaume Noguera Escola Joviat

46 Termibag Motxilla tèrmica Guillem Tatjé Pintó Escola Joviat

47 Bag car Bossa amb comparti-
ments per al cotxe Leda Cortés Dalmau Escola Joviat

2008-2009
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