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Incubaeco premia idees de negoci amb un gran potencial de millora 

ambiental de l’economia 

Rubén García (Growinpallet), Sandra Graziani (Camp&Break), Daniel Pons (Genera) i Marcela 

Carlesi (VermiDesign), guanyadors d’Incubaeco Barcelona 2013 pels seus projectes 

d’ecoemprenedoria  

Barcelona – Des de l'1 fins al 5 de juliol s'ha celebrat Incubaeco Barcelona 2013, esdeveniment que ha 

marcat l'arribada del programa Incubaeco d'impuls de l’ecoemprenedoria a Barcelona. Durant una setmana 

un equip de 20 mentors i formadors ha estat treballant al costat de 14 ecoemprenedors per ajudar-los a 

donar forma i impulsar les seves idees de negoci, totes elles amb un potencial d'impacte molt positiu a nivell 

ambiental, social i econòmic. 

En la sessió de clausura celebrada al Palau Robert el divendres 5, se'ls han unit 13 membres d'un jurat que 

han avaluat les seves idees de negoci i han premiat els quatre projectes amb major potencial de millora 

ambiental de l'economia. 

L'esdeveniment ha reunit 75 persones i ha posat de manifest la força i embranzida del sector dels 

ecoemprenedors i professionals del medi ambient. Abans del lliurament de premis, ha tingut lloc una taula 

rodona en la qual han participat Enrique de Villamore (CPRAC UNEP/MAP), Arnau Queralt (CADS), Jérémi 

Fosse (eco-union) i Xavi Teis (Coop57). Després de la taula, el debat obert ha permès constatar el paper clau 

que juguen els emprenedors del sector ambiental per conduir el model econòmic cap a una economia més 

verda i sostenible. 

 

Guanyadors Incubaeco Barcelona 2013 

La clausura del programa Incubaeco Barcelona 2013 ha finalitzat amb l'anunci dels guanyadors. El primer 

premi ha estat per a “Growinpallet” de Rubén García, un projecte d'instal·lació d'horts urbans en terrats i el 

seu manteniment a través de l'impuls d'un nou perfil professional: l’agricultor urbà. 

El segon premi ha anat a parar a les mans de Sandra Graziani. El seu projecte, “Camp&Break”, consisteix en 

una plataforma “peer to peer” que posarà en contacte a propietaris de terrenys en paratges naturals amb 

persones que vulguin gaudir del contacte amb la natura.  

Finalment, el tercer premi ha estat compartit, doncs s'ha donat un empat entre dos projectes: “Genera”, de 

Daniel Pons, un consultoria ambiental que oferirà serveis de facilitació, mediació i participació per a la 

resolució de conflictes ambientals i “VermiDesign”, de Marcela Carlesi, un projecte de producció i 

comercialització de compostadors compactes i de disseny pensats per a la gent de ciutat. 

El jurat ha valorat que d'entre les 14 idees presentades aquestes quatre són les millors tenint en compte cinc 

criteris: innovació, millora ambiental, millora social, viabilitat económico-financera i viabilitat tècnica. 

Sobre Incubaeco 

Incubaeco és una plataforma d’entitats que treballen en xarxa per impulsar l’ecoemprendoria i maximitzar 

el seu impacte positiu en el medi ambient i la societat. Està integrada per Emprendae, Inèdit Innovació, 

Enviu Barcelona, eco-union, Ecoworking BCN i Ecoworking Madrid. 
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