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Goldemar, Webdom Labs i Vanapedal
guanyen el premi EcoEmprenedorXXI
• El premi està valorat en 35.000 euros i consta també d’accions formatives,
de finançament, d’internacionalització i d’incubació.
• Entre els plans d’empresa sorgits en el marc del programa de creació i
acceleració d’empreses, EcoEmprenedorXXI, s’han seleccionat un guanyador
i dos finalistes.
• La iniciativa està promoguda per “la Caixa”, Gamesa, Barcelona Activa,
l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya i la Cambra de
Comerç de Barcelona.
Goldemar, Webdom Labs i Vanapedal han estat distingides amb el premi EcoEmprenedorXXI que
reconeix la creació d’empreses innovadores de base tecnològica en el sector de les tecnologies
netes.
Aquests guardons neixen en el marc del programa EcoEmprenedorXXI per promoure la creació i
acceleració d’empreses en l’àmbit de les energies renovables, eficiència energètica, mobilitat
sostenible, gestió del cicle de l’aigua i gestió energètica dels residus. Entre els projectes
empresarials que han participat durant la primera edició del programa s’han seleccionat dos
finalistes i un guanyador.
La iniciativa està promoguda conjuntament per “la Caixa”, Gamesa, Barcelona Activa, l’Institut
Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona amb l’objectiu
de donar impuls al sector estratègic de les tecnologies netes.
Un premi valorat en 35.000 euros
El premi EcoEmprenedorXXI, valorat en 35.000 euros, consta a més d’un conjunt d’accions
formatives, de finançament, d’internacionalització i d’incubació útils per la posada en marxa dels
projectes empresarials.
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Goldemar, que ha resultat guanyadora d’aquesta primera edició del premi EcoEmprenedorXXI,
rebrà una dotació econòmica per valor de 20.000 euros, així com l’oportunitat de participar en un
curs d’acceleració empresarial a la Universitat de Cambridge i en un Pont Tecnològic i d’Innovació.
A més, el premi també inclou una estada gratuïta durant sis mesos a la Incubadora d’Empreses de
Glòries de Barcelona Activa.
L’empresa comercialitza clúster d’or per la purificació de l’aire, una aplicació que es troba sota
procés de patent. La missió de Goldemar és esdevenir la companyia líder en productes per la
purificació catalítica de l’aire. La versatilitat de la seva tecnologia, que s’ha desenvolupat dins del
Grup de Nanomaterials Aplicats de la Universitat Politècnica de Catalunya, permet introduir-se en
diferents mercats. Per exemple, el desenvolupament d’un additiu per eliminar l’olor a detergents.
En aquest sentit, Goldemar crea oportunitats d’èxit a través d’aliances estratègiques amb els
productors.
Webdom Labs, que ha estat reconeguda com a primera finalista, rebrà un premi per valor de
10.000 euros i l’oportunitat de participar en un Pont Tecnològic i d’Innovació. L’empresa
desenvolupa i comercialitza productes perquè l’usuari pugui controlar i gestionar el consum
energètic de climatització, enllumenat, aigües, gas i electricitat. També contempla el control de les
fonts d’energia renovable com ara la solar fotovoltàica o l’eòlica.
Vanapedal ha estat premiada com a segona finalista del premi EcoEmprenedorXXI i, en
conseqüència, rebrà una dotació econòmica de 5.000 euros, a més de poder participar en un Pont
Tecnològic i d’Innovació. Es tracta d’una empresa d’eco-logística: transporta i distribueix
mercaderies amb vehicles ecològicament sostenibles, i es dedica també a donar solucions pel
transport interurbà de mercaderies.
Emprenedors verds
EcoEmprenedorXXI és un programa integral de formació, assessorament i suport a les persones
emprenedores que posa a disposició dels participants un conjunt d’eines i recursos que faciliten
tant el procés de creació com de consolidació d’una empresa.
A la primera edició del programa, que es va posar en marxa l’any 2010 i que té una durada de vuit
mesos, han participat 13 projectes empresarials dels quals 12 han elaborat el Pla d’Empresa. Així
mateix, 10 dels projectes participants ja estan constituïts com a empresa.
Al llarg dels mesos que dura el programa, els emprenedors han pogut participar a diferents accions
d’acceleració empresarial i accés al finançament. En aquest sentit, 4 dels projectes van assistir al
seminari Ready4Growth, i 5 projectes van participar al Fòrum d’Inversió Cleantech.

