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PRESENTACIÓ DE LA 
INICIATIVA PER PART 
DE GORAL
ES PRETÉN DONAR L’OPORTUNITAT ALS JOVES MENORS DE 
18 ANYS PERQUÈ EN LA SEVA ETAPA DE FORMACIÓ TINGUIN 
UNA EXPERIÈNCIA REAL DE NEGOCI.

Gairebé 100 nois i noies de la Catalunya Central d’entre 12 i 

18 anys tenen la seva “experiència de negoci” a través dels 

programes “Els Nostres Recursos” i “Mini Empreses”, de la Fun-

dació Junior Achievement, que impulsa Goral i l’Ajuntament 

de Cardona i que compta amb la col·laboració de tutors 

voluntaris. La iniciativa és patrocinada per la Caixa, l’Asso-

ciació d’Empresaris de Cardona, la Fundació Vila Medieval 

de Cardona,  Flequers de Cardona, MigJorn, E2S, Vidmar 

i Semen Cardona. La 1a Fira de Joves Emprenedors de la 

Catalunya central dóna a conèixer els resultats d’aquests 

treballs.



10.15 h DISSABTE, 25 DE MAIG

ELS NOSTRES RECURSOS
TEATRE ELS CATÒLICS

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES.

Programa destinat a alumnes de 6è de primària. Durant 7 sessions, els alumnes 

aprenen la importància de la cura dels recursos a través de la creació d’una 

empresa que segueix rigurosos criteris de cura mediambiental i de reciclatge 

de productes per evitar la contaminació.



Art Craft
Descripció del projecte
Guardioles, collarets, marcs de fotos, llapissers, pots per adornar i cistelles. Les guar-
dioles les hem fet amb ampolles de plàstic, paper de diari, i les hem pintat, les hem 
decorat amb forma d’animals.
Els collarets els hem fet amb pedres de riu de diferents colors, amb l’ajuda dels 
pares les hem foradat, i li em passat un cordill. Els marcs de fotos els hem fet amb 
caixes de cartró decorades, i altres amb caixes sense decorar, i les hem decorat 
amb tela. Els llapissers els hem fet amb llaunes, i les hem decorat amb tela.
Els pots per adornar els hem fet amb pots de patates, i els em forrat, els podem fer 
fer servir per adornar, o posar coses. Les cistelles les hem fet amb caixes de plàstic, 
forrades amb tela coma, i amb cable blanc li hem fet una nansa.
La nostra empresa es diu Art Craft, que vol dir art o manualitats en anglès. Aquests 
productes van dirigits alguns als nens, i altres als adults. 
Preu unitari
Guardioles: 4 euros
Marcs de fotos: 2,50 euros
Collarets: 1,50 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Guillem Llordella: Gerent general | Meryem Guetaff: Gerent de producció | Aitor 
Segura: Gerent de màrqueting | Marc Pérez: Gerent de finances | Xavi García: 
Gerent de recursos humans | Cláudia Graciano: Gerent de vendes
Nom de l’Escola i Població
Escola Mare de Déu del Patrocini, Cardona

Magatzems Xic’s
Descripció del projecte
És un producte destinat a totes les edats, joves i persones grans.
El material que hem fet servir són tetrabriks, llana, cola blanca, purpurina, botons, 
pinzells, i pintures. El procés d’elaboració és agafar un tetrabrik i el tallem en forma 
de moneder. Després hem de folrar el moneder amb la llana fent servir la cola.
Seguint, el deixem eixugar i el decorem amb la purpurina o botons.
El grup ha triat aquest producte, perquè és bastant fàcil de fer, el resultat és bas-
tant bonic i és molt pràctic.
Preu unitari
Mone Xic’s: 1,50 euros
Polseres Xic’s: 0,50 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Adrià: Gerent general | Elna: Gerent de màrqueting | Jordi: Gerent de producció 
| Esther: Gerent de finances | Mohamed: Gerent de recursos humans | Júlia: 
Gerent de vendes
Nom de l’Escola i Població
Escola Mare de Déu  del Patrocini, Cardona

Art Adalés
Descripció del projecte
Pots, punts de llibre i el nostre producte estrella són els setrills i les llibretes! Aquest 
producte és dirigit a tots els públics. Són uns productes manufacturats a partir del 
reciclatge de diferents materials com per exemple pots, llana, cartolines, llibretes…
Vam pensar que era un producte de fàcil creació i fàcil de vendre. És un producte 
bonic. Són uns productes molt útils per diverses funcions, guardar secrets, portar 
llàpis, per guardar el sucre i la sal o flors!!! Ho pots comprar per a tu o regalar-ho. 
Preus molt econòmics. No fa malbé el medi ambient.
Preu unitari
Pots: d’1 a 2,50 euros
Llibretes: d’1,50 a 2,50 euros
Punts de llibre: 0,50 euros
Setrills: 1 euro
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Olga González Martínez: Gerent general | Meritxell Tomàs Xixons: Gerent de finan-
ces | Núria Deig Estruch: Gerent de producció | Clara Haro Pelegrin: Gerent de 
màrqueting | Ester Bacardit Vilaseca: Gerent de recursos humans
Nom de l’Escola i Població 
Escola Mare de Déu del Patrocini, Cardona



Capsumania
Descripció del projecte
El nostre producte està fet amb càpsules de cafè “nespreso” reciclades.
Un dels productes que produïm són marcs de fotos decorats amb les càpsules i un 
altre, unes cortines per tenir les portes decorades.
Aquest producte és indicat per a les persones o famílies sensibles amb la cura del 
medi ambient, que desitgin tenir exposades les seves millors fotografies amb 
productes reciclats.
Hem escollit aquest producte perquè als components del grup ens agrada i ens va 
semblar divertit de fer.
Preu unitari 
Marcs petits i mitjans: 2 euros
Marcs grans: 3,50 euros
Cortines: entre 5 i 7 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Xavier Moraleda: Gerent de finances | Martí Palazón: Gerent de producció | Laia 
Barrera: Gerent de màrqueting | Paula Graciano: Gerent de recursos humans | 
Aitor Caballero: Gerent de vendes | Queralt Auguets: Gerent general 
Nom de l’Escola i Població
Mare de Déu del Carme, Cardona

Shopulseres
Descripció del projecte
A qui va dirigit el producte? Aquest producte va dirigit als joves de 3 a 28 anys o 
més. Són uns productes manufacturats a partir del reciclatge de diferents 
Materials: tela, càpsules de Nespresso i llana.
Perquè aquest producte? Vam pensar que era un producte de fàcil creació i fàcil 
de vendre. És un producte bonic i molt econòmic. És un producte que serveix per 
portar-lo i gaudir-lo. Ho pots comprar per a tú o regalar-ho. No fa malbé el medi 
ambient.
La fabricació de les polseres es compon de: s’agafa una tela, es fan 6 tires de la 
mateixa tela, s’agafa tres tires de teles diferents. S’enganxa amb una agulla de 
cap, i mentre un treballador ho subjecta, l’altre va fent la trena. Una vegada feta la 
trena es lliguen els dos extrems. 
La fabricació de pins: es recol·lecten els envasos que sobren dels Nespressos. Es 
pressiona el producte de manera que quedi aixafat. Es connecta un imperdible 
per la part dorsal del producte (la descolorida). I ja tenim el nostre pin fet.
La producció de polseres de llana: per fer precioses polseres de llana necessitem 
un cabdell de llana del color que més ens afavoreixi. Es tallen tres trossos de llana 
es fa un nus en un extrem i mentres que un treballador ho subjecta, un altre 
treballador va fent la trena. I la teva preciosa polsera ja està acabada.
Preu unitari
Polseres de teles: 0,50 euros
Polseres de llana: 0,50 euros
Pins de Nesspreso: 0,50 euros
Collarets de Nesspreso: 0,50 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Sònia Miralles: Gerent general | Mario Agüera: Gerent de producció | Estel 
Collado: Gerent de màrqueting | Andrea Falcón: Gerent de finances | Joel Farell: 
Gerent de recursos humans | Asier Segura: Gerent de vendes
Nom de l’Escola i Població 
Escola Mare de Déu del Patrocini, Cardona



Pot’s
Descripció del projecte
La nostra empresa es dedica a decorar pots de vidre per tal de donar-los una 
nova utilitat. Hem escollit aquest producte perquè ens agrada i perquè ens sembla 
que pot ser molt útil per a tenir la cuina o altres estances endreçades amb els nos-
tres pots nets i decorats. També decorem pots amb ocells que són perfectes per a 
guardar-hi el menjar de les nostres mascotes voladores o per ocellaires.
Preu unitari
Entre 2 euros i 3 euros segons la mida
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Júlia Méndez: Gerent general  | Laia Idigora: Gerent de vendes i màrqueting |
Nil Pons: Gerent de finances | Èric Jané: Gerent de producció | XinjieYu: Gerent de 
recursos humans
Nom de l’Escola i Població
Mare de Déu del Carme, Cardona

reciFLETRA
Descripció del projecte
La nostra empresa es dedica a reciclar i reutilitzar oueres de cartró. En fem caixes 
que anomenem “Surprise Box”. Hem escollit aquest producte perquè ens agraden 
molt els animals i en les nostres caixes s’hi poden guardar aquells petits tresors,
que tots tenim, de manera segura i atractiva.
Preu unitari
Entre 3 euros i 4, 5 euros segons model i mida
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Tate Climent: Gerent general | Ruth Mármol: Gerent de finances | Agustina Leiva: 
Gerent de producció | Elisabet Ramos: Gerent de màrqueting | Lídia Samuelson: 
Gerent de recursos humans | Fatima El Filali: Gerent de vendes
Nom de l’Escola i Població
Mare de Déu del Carme, Cardona

Repe’s
Descripció del projecte
El nostre producte està fet pensant que avui en dia tothom necessita un telèfon 
mòbil, i també carregar-lo endollant-lo a la corrent elèctrica. Per fer-ho necessitem 
un objecte per aguantar-lo i moltes vegades no tenim cap taula o prestatge per 
posar-lo. Per això, hem fabricat un remei per aquest problema. Reciclem envasos 
de productes de neteja o de perfumeria, els decorem, i serveixen de suport per el 
mòbil mentre es carrega.
Preu unitari
Entre 1 i 3 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Cristina Ramos: Gerent de finances | Claudia Pérez: Gerent de producció | Roger 
Llorens: Gerent de vendes | Robert Oriola: Gerent de recursos humans | Cristian 
Pacheco: Gerent de màrqueting  | Martí Romero: Gerent general
Nom de l’Escola i Població
Mare de Déu del Carme, Cardona



10.35 h DISSABTE, 25 DE MAIG

PROJECTES MINI EMPRESES
TEATRE ELS CATÒLICS

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES.

El programa va destinat a alumnes d’ESO i Batxillerat. Cada mini em-

presa escull la seva junta directiva, selecciona un producte/servei a 

comercialitzar, efectua les tasques de producció mitjançant el treball en 

equip, desenvolupa una estratègia de màrqueting i realitza la venda del 

producte. Cobren salaris i comissió per les vendes. Duen a terme la con-

tabilitat i són auditats. Els alumnes decideixen democràticament a quina 

acció solidària donar part dels beneficis empresarials.



Laitub (Dabeltee)
Descripció del projecte
És una barra de plàstic decorada amb llum. Ideal per passar una bona estona i 
divertir-se, a més és molt fàcil de manejar. Tenim diferents mides per a petits i grans. 
Preu unitari 
11 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Maria Rodriguez i Corominas: Presidenta | Pere Ballesteros i Juberó: Director de pro-
ducció | Roger Jené i Mujal: Director de recursos humans | Anna Rovira i Cámara: 
Directora de finances | Judith Rovira i Cámara: Directora de màrqueting | Maria 
Vilajosana i Coletes: Secretària
Nom de l’Escola i Població
Mare de Déu del Carme, Cardona

Dustand
Descripció del projecte
L’esborrador guarda guixos. Oferim un esborrador innovador. És de fusta i et 
permet guardar els guixos i els retoladors al seu interior. També fem esborradors 
personalitzats (colors, nom, banderes...).
Preu unitari 
5 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Ferran Verdejo Vicente: President  | Carles Coll Vilaseca: Director de producció | 
Maria Lasso Cruz: Directora de màrqueting | Valentí  Puig Colilles: Director de finan-
ces | Patricia Rodríguez Sánchez: Secretaria  | Gemma Rovira Camara: Directora 
de recursos humans 
Nom de l’Escola i Població
Mare de Déu del Carme, Cardona

Holding Page (Witny)
Descripció del projecte
És un producte fet de fusta amb un orifici a la part central recobert de goma es-
cuma per introduir-hi el dit gros. Aquest producte se situa a la part central del llibre 
per mantenir-lo obert mentre llegeixes i et permet disposar d’una mà lliure. 
Preu unitari 
2,50 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Anna Tristany Otero: Presidenta | Pol Perez Rubio: Finances | Ariadna Caparroz 
Esteve: Directora de recursos Humans | Ivan Calatayud León: Disseny i producció | 
Mª Àngels Cases Perea: Disseny i Producció | Said Benalla: Director de marketing
Nom de l’Escola i Població
Mare de Déu del Carme, Cardona



FMAC (AJP)
Descripció del projecte
El nostre producte es basa en una funda de mòbil plegable que incorpora unes 
bitlleteres i targeteres per portar còmodament bitllets, targetes, el mòbil i altres ob-
jectes en un espai mes reduït. El seu nom és un acrònim de les sigles Funda Mòbil 
Amb Cartera (FMAC) i esta disponible en els principals models d’ Smartphone. 
Preu unitari
7,50 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Andreu Camacho: President | Albert Carreño: Director de Màrqueting | Josep Co-
rominas: Director de Producció | Roger Plaixens: Director de Finances | Joan Serra: 
Director de Recursos Humans
Nom de l’Escola i Població
Mare de Déu del Carme, Cardona

Butxaq
Descripció del projecte
El nostre producte estrella “UNA BUTXACA PORTÀTIL”. Aquest producte el podem adap-
tar o fer a qualsevol estil, mida o color. Si no teniu butxaques als vostres pantalons 
preferits, jaqueta o qualsevol altra peça de roba, amb aquest invent tindreu la solució 
perfecta. Tant si ets jove o gran aquest producte és perfecte per a tu.
Preu unitari
2,50 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Andrea Rodriguez: Presidenta | Adela Cruz i Cristina Benraiss: Màrqueting | Emily 
Macias: Finances | Carme Camprubi: Recursos Humans | Estefania Pacheco: 
Producció | Àngela Duran: Secretària
Nom de l’Escola i Població
Mare de Déu del Carme, Cardona

Comfort Hand (Griff SA)
Descripció del projecte
La nostra empresa es diu Griff S.A. i té com a objectiu la fabricació del Comfort 
Hand. Aquest producte és un instrument dissenyat de forma ergonòmica per 
facilitar el transport de bosses amb molt pes d’una manera còmoda evitant que 
les nanses de les bosses es clavin als dits.
Preu unitari
4,95 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Andreu Boixadera Ballarà: President | Lluís Sala Vilajosana: Vicepresident | Alina 
Zangieva: Secretària | Xavi Castillo Vilella: Cap de producció | Jaume Asensio Coll: 
Adjunt de producció | Jordi Garriga Clusellas: Cap de màrqueting | Jordi Simon 
Asensio: Adjunt de màrqueting | Silvia Malé Gilibets: Cap de recursos humans 
| David Pinto Caparroz: Adjunt de recursos humans | Albert Rial Farràs: Cap de 
finances | Raquel Mitjans Peña: Adjunt de finances | Marc Romero Boixadé: Cap 
de publicitat
Nom de l’Escola i Població
IES Sant Ramon, Cardona

- President - Andreu Boixadera Ballarà
- VicePresident - Lluís Sala Vilajosana
- Secretaria - Alina Zangieva 
- Cap de Producció - Xavi Castillo vilella
- Adjunt de Procuccció - Jaume Asensio Coll
- Cap de Marqueting - Jordi Garriga Clusellas
- Adjunt Marqueting - Jordi Simon Asensio
- Cap de Recursos humans - Silvia Malé Gilibets
- Adjunt Recursos Humans - David Pinto Caparroz
- Cap Finances - Albert Rial Farràs
- Adjunt Finances - Raquel Mitjans Peña
- Cap Publicitat - Marc Romero Boixadé

Preu del producte: 4.95 euros



Racó dels remeis
Descripció del projecte
Safata amb diferents tipus d’herbes aromàtiques del Solsonès per a infusions, 
cuina, etc. S’acompanya amb recomanacions de com s’han de prendre i per a 
què són indicades.
Preu unitari
6 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Anna Casals: Màrqueting | Manel Gil i Damià Bonsfills: Producció | Aitor Colell: 
Recursos Humans | Judit Colell: Presidenta | Claudia Cases: Administració
Nom de l’Escola i Població
Escola Arrels II, Solsona

Ralet-Ralet
Descripció del projecte
Sabatetes d’estiu per a nadons fetes a mà amb ganxet.
Preu unitari
12 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Anna Magin: Màrqueting | Laura Moreno: Producció | Ahlam Serrouk: Recursos 
Humans | Laia Garcia: Presidenta | Alba Massana: Administració
Nom de l’Escola i Població
Escola Arrels II, Solsona

Menja-sa
Descripció del projecte
Panet de pa artesà acompanyat d’un mini fuet amb un embolcall de paper 
etiquetat.
Preu unitari
1,80 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Mohamed Sahli: Màrqueting | Guiu Montaner: Producció | Albert Rodríguez: 
Recursos Humans | Marc Briend: President | Paula Vilà: Administració
Nom de l’Escola i Població
Escola Arrels II, Solsona

Smelly Bag
Descripció del projecte
Saquets d’olor amb herbes aromàtiques del Solsonès.
Preu unitari
2 euros
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Núria Cardona: Màrqueting | Cati Martos: Producció | Xavi Vilardell: Recursos 
Humans | Marcel jané: President | Èric Colell i Juli Pallarès: Administració
Nom de l’Escola i Població
Escola Arrels II, Solsona



Infinitus Company
Descripció del projecte
Infinitus és una companyia que fabrica polseres artesanals amb cordills blancs 
i negres i que es poden personalitzar amb aromes i colors elaborats pels propis 
alumnes. El procés de creació del producte no ha estat fàcil ja que gairebé tot 
està inventat. Vam començar amb la idea de fer polseres metàl·liques però no va 
ser possible perquè el material no era prou maleable. Va ser llavors quan ens vam 
decantar per les polseres de cordill i vam començar a elaborar aromes amb fruites 
i herbes naturals. El següent pas va ser donar color a les polseres amb colorants 
alimentaris. El resultat final és una polsera blanca que pot canviar de color i olor 
quan vulguis utilitzant els colorants i aromes que hem creat. També hem fet un 
packaging amb cartolina.
Entre els diferents aromes que es poden trobar, hem fet l’aroma dolç amb un toc 
de matafaluga, l’aroma cítric que pot ser de llimona, mandarina o taronjai l’aroma 
frutal fet amb maduixes de temporada.
Pel que fa als colors, hem fet el verd, el blau, el vermell, el taronja i el groc. Colors 
molt primaverals i atractius per personalitzar la polsera. Aquests colors també es 
poden combinar en una mateixa peça, fent la polsera blaugrana per exemple.
A banda del producte també hem fet una pàgina web, un video promocional i 
un catàleg. Per acabar, cal afegir que hem inscrit la nostra companyia a la pla-
taforma internacional Enterprise Without Borders de Junior Achievement, on hem 
interactuat amb altres escoles del món que fan productes similars.
Preu unitari
1,50 euros (packaging inclòs) i 1 euro cada combinació d’aroma i color extra 
(distribuït amb un pot de plàstic amb dosificador en spray).
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Miquel Nafria: Direcció | Sergi Boixadera: Àrea de producció | Albert Pons: Àrea 
de màrqueting | Martí Rodríguez: Àrea de finances i administració | Marc Marcet: 
Assistent general
Nom de l’Escola i Població
Col·legi Mestral, Jorba

Looking for a car (Sapply)
Descripció del projecte
Looking for a car és un servei per posar en contacte persones que necessiten un 
mitjà de transport, amb persones que disposen de vehicle privat i volen compartir 
el trajecte. Consta d’una pàgina Web i una Aplicació per mòbil. La racionalització 
del vehicle privat i la consciència mediambiental són dos bons motius per com-
partir el cost d’un trajecte.
Nom de tots els integrants del grup i càrrecs
Sílvia Rovira: Màrqueting | Bilal El Bedoui: Producció | Borja Yerga: Recursos Hu-
mans | Joan Muntada: President
Nom de l’Escola i Població
Escola Arrels II, Solsona



12 h DISSABTE, 25 DE MAIG

TALLER D’EMPRENEDORIA

Taller on diferents grups dissenyaran un producte innovador, emprant com a matèria primera 
algun dels múltiples elements de valor de què disposa Cardona. Per fer-ho, utilitzaran eines de 
creativitat i de prospectiva. A continuació, hauran d’imaginar-se els esdeveniments que podri-
en fer que la seva proposta es convertís en un cas d’èxit d’abast internacional.
Cardona any 2064. Es fa un exposició per tal de rememorar els 50 anys del renaixement 
econòmic de la ciutat. L’any 2014 Cardona es va reinventar gràcies a un seguit d’iniciatives 
emprenedores que varen posicionar-la com una ciutat referent en quant a l’emprenedoria i la 
innovació. El Museu d’Història  de la ciutat vol rememorar aquesta fita amb una gran exposició. 
La feina del diferents equips serà construir els materials d’aquesta exposició.
Per tant, cada equip haurà de construir un contingut museístic on s’expliqui en què consisteix la 
proposta emprenedora i a més a més la història de la mateixa, és a dir, com aquesta es va ar-
relar a la ciutat i com va esdevenir un cas d’èxit d’àmbit mundial. Aquesta proposta innovado-
ra utilitzarà com element clau un actiu de la ciutat de Cardona. Cada equip haurà d’utilitzar 
forçosament el seu element (bé sigui les pedres de sal, un carrer de la ciutat, el cine, etc.).
L’objectiu final és construir aquesta exposició del museu del futur on es visualitzi una de les 
possibles visions de futur de la ciutat de Cardona.

Per part de l’equip de Goral, agraim molt especialment la col·laboració de Josep Lluís Sánchez, 
responsable de projectes d’Infonomia i creador i conductor d’activitats de creativitat, empre-
nedoria i innovació, que serà el responsable de posar en marxa el taller d’emprenedoria.

PLAÇA DEL VALL 
Cardona 2064: 50 anys d’èxit econòmic

DINÀMICA EMPRENEDORA REALITZADA ENTRE JOVES I ADULTS.



De 10 h a 14 h
FIRA D’EMPRENEDORS 
A LA PLAÇA DE LA FIRA

DIUMENGE, 26 DE MAIG

PARADES DE TOTS ELS PROJECTES EMPRENEDORS A LES CARPES DE 
LA PLAÇA DE LA FIRA DE CARDONA DURANT EL MERCAT SETMANAL.

Hi participaran més de 20 empreses creades pels estudiants, amb la 

finalitat de tenir una experiència real de venda directa al consumidor i 

un test de producte que culminarà la seva experiència pràctica.

Cada una de les empreses tindrà un estand a l’espai firal per excel-

lència de Cardona, la Plaça de la Fira.





Organitzen:

Patrocinen:

Col·laboren:

Més de 50 anys 
al servei de Cardona


