
EMPRESES PARTICIPANTS AL CONCURS

NOM EMPRESA ACTIVITAT WEB CORREU ELECTRÒNIC
7 I TRIA Empresa educativa en serveis d'ensenyament, alimentació i lleure www.7itria.cat info@7itria.cat
ACADÈMIA PUNT I COMA Acadèmia de reforç a tots els nivells de totes les assignatures www.academiapunticoma.com info@espaipunticoma.com
AKIARA Centre d'Estètica, teràpies naturals- alternatives  i activitats grupals www.akiara.cat info@akiara.cat
AL TEU GUST Venda de cafès, tes, xocolates, bombons i productes relacionats. gustavo_alberto_rojas@hotmail.es
ANFINA Acompanyament integral www.anfina.es info@anfina.es
APLICACIONES NIVEL 4 S.L Instal·lació de guix laminat, falsos sostres, aïllaments termo-acústics  www.an4.es rslies@an4.es
BCN FENG SHUI Consultoria de Feng Shui i disseny d'espais www.bcnfengshui.com dolors@bcnfengshui.com
BIO BIO ESPAI NATURAL Ecobotiga productes i serveis pensats per respectar el medi ambient www.biobioespainatural.com esmeraldaz@hotmai.es
BRB CLÍNICA DENTAL COLLBATÓ Odontologia integrativa www.brbclinicadental.com info@brbclinicadental.com
CELSIUS Consultoria Meteorològica a la carta, personalitzat www.celsius.cat info@celsius.cat
CERÀMIQUES SEDÓ Ceràmica  artística tradicional esparreguerina. www.ceramiques-sedo.com/es taller@ceramiques-sedo.com
COM VULGUIS Espai lúdic, equipat per a la celebració d'esdeveniments privats www.comvulguis.com comvulguis@comvulguis.com
CULTIUS CAL MAS Cultiu i distribució de producte ecològic www.cultiuscalmas.com/es/ cultiuscalmas@gmail.com
CORTINAS DESOL, SL Disseny, fabricació i comercialització de cortines solars per cotxes i trac www.cortinasdesol.com info@desolsl.com
DRESSMOBILE Tenda retall d'accessoris de mòbil. www.dressmobile.es info@dressmobile.es
DULCE EMY Disseny i elaboració tartes personalitzades. Taller-escola de rebosteria www.dulceemy.com emy@dulceemy.com
EIRE SCHOOL OF ENGLISH Acadèmia d'anglès www.eireschoolofenglish.com contact@eireschoolofenglish.com
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EIRE SCHOOL OF ENGLISH Acadèmia d anglès www.eireschoolofenglish.com contact@eireschoolofenglish.com
ELECTRICITAT I AUTOMATISME SANTOS, S.AManteniment industrial i enllumenat públic www.electricitatsantos.cat  sebas@electricitatsantos.cat
ESKAPERS Crear Escapes Rooms a mida i creació de xarxes socials amb publicita  www.eskapers.com info@eskapers.com 
ESPORTS ABRERA Venda de productes relacionats amb l'esport i roba laboral esportsabrera.laura@gmail.com
FERA IBÉRICA PENINSULAR, S.L.U Venda de residus no perillosos, fèrrics i no fèrrics www.feraiberica.com/ jm@feraiberica.com
FERCAN+, CENTRO CANINO Educació canina en positiu ( oci, cuidats, activitats, esports) www.fercan.es info@fercan.es
GRISPHOTO BY CRISTINA SÁNCHEZ Serveis de fotografia www.gris.photo hola@gris.photo 
HAY CIERTAS SONRISAS Editorial amb votació de liderar el nínxol d'humor www.hayciertassonrisas.com hayciertassonrisas@gmail.com
IFOTOCAT Serveis fotogràfics, productes personalitzats amb imatges i venda de m www.ifotocat.com info@ifotocat.com
INNOVAE Tècnologia en solucions en realitat augmentada i realitat virtual www.innovae.eu xavier.riba@innovae.eu /info@innovae.eu
LA BARATA Comercialització de ropa i complements de moda femenina galo1996@yahoo.es
LA FABRICA DEL CARTUCHO Botiga amb tot el servei relacionat amb el mon de la impressió  www.lafabricadelcartucho.com martorell5050@lafabricadelcartucho.com
LA FLORISTERIA BY GIT Venda de plantes ornamentals, flors i decoració d'interior i exterior.  Jar www.lafloristeria.cat jaume.rovira@lafloristeria.cat 
LA VILA PERFUMERIA&BELLESA Perfumeria i Bellesa www.lavilaperfumeria.es gestion@lavilaperfumeria.es
L'ANTONIA Venda especialitzada en productes ecològics propis  i de proximitat lantonia15@gmail.com
LE DOUX COLLAGE Pastissería creativa en 3D www.ledouxcollage.com marcsuarez@ledouxcollage.com
LES MIL COSES DE TOÑI Botiga de articles de decoració, regals, menage i papereria tgananmena@gmail.com
M&M COWORKING CENTRE DE NEGOCIS Empresa de serveis de coworking i oficina virtual www.mmcoworking.com info@mmcoworking.com
MOMENT GESTALT Espai de teràpia gestalt individual i grupal www.momentgestalt.com  info@momentgestalt.com
NINETS Venta de roba infantil desde 0 meses fins 12 anys, puericultura i complements carmendglg@gmail.com
OBISUAL MEDIA Sector audivisual i multimèdia especialitzat en video, fotos i polotatge d www.obisualmedia.com  info@obisualmedia.com
ON CONTROL Ingeneria de control i consultora de projectes automatització industrial www.oncontrol.es alfons.pons@oncontrol.es
PAPELERÌA ABRERA Venda d'articles de papereria, oficina i manualitats abrera.papeleria@gmail.com
PASTISSERIA GRAU Venda i elaboració de pastisseria artesanal www.pastisseriagrau.com martorell@pastisseriagrau.com
RAPID FIT&WELL Dieta personalitzada amb rutina d'exercicis www.rapidfitwellmartorell.com martorell@rapidfitwell.com
RATAFIES AVI GULLEM Elaboració, distribució i comercialització de ratafia www.ratafiesaviguillem.cat  info@ratafiesaviguillem.cat 
RECURSOS PROPIOS BECOMING A BETTER Consultori estratègica desenvolupament humà i organitzacional www recursos propios com francesc@recursos propios comRECURSOS PROPIOS BECOMING A BETTER Consultori estratègica desenvolupament humà i organitzacional www.recursos-propios.com francesc@recursos-propios.com
SOMIA VIATGES I EVENTS S.L Agència de viatges www.somiaviatges.com web@somiaviatges.com
SOMNEGRA Llibrería especialitzada en gènera negre i criminal www.somnegra.com mado@somnegra.com



TINTA I VI Vinya i vi des de la vessant de l'art www.tintaivi.cat info@tintaivi.com  
TITU'S KIDS Botiga de joguines comercials i educatives més complements relaciona www.tituskids.com titus@tituskids.com  
UNGLES I ESTÈTICA Ungles i tractament de bellesa www.unglesiesteticaangels.com angelsconte@gmail.com
VAYABITS Dedicada al disseny i desenvolupament de pàgines web, màrqueting di www.vayabits.com info@vayabits.com
VILATECA Venda de productes ecològics i naturals per una alimentació alternativa www.vilatecans.com vilateca@vilatecans.com   
VISUAL GASTROBAR & COCTELERIA Restaurant amb cuina de mercat + cocteleria creativa. info@visualgastrobar.com
VIU SA Botiga d'alimentació ecològica i de proximitat. viusamartorell@gmail.com
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