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AMB EMPENTA

Generació d'energia amb onades del mar
Smalle Technologies recorre al "crowdfunding" per impulsar aquesta tecnologia,
dissenyada per a boies i piscifactories
Emprenedors: Redacció

Smalle Technologies, spin-off
de la Universitat de Barcelona i
empresa que participa des del

TecnoCampus en el Pla Embarca
de la Generalitat, acaba d’obrir
una ronda de finançament a
través de la plataforma d’inversió CrowdCube Spain. Aquesta

plataforma està especialitzada
en crowdfunding d’inversió per
a empreses amb alt potencial de
creixement, i permet la inversió de
qualsevol persona que es registri

Av

M
w

Empenta 1 i 2 1743.indd 2

26/10/16 11:10

núm. 1743 del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2016

a la plataforma.
L’eForcis genera energia neta i
renovable a través de les onades
del mar, energia suficient per als
sensors, llums o càmeres utilitzades en boies i piscifactories de tot
el món. En els últims anys, la companyia ha realitzat diverses proves

L' eForcis és el generador d’energia a partir de
les onades per a boies i
piscifactories
en boies dels ports de Barcelona i
Maó. Després de quatre anys de
feina, investigació i prototips, s'inicia la fase de comercialització.
La tercera ronda de finançament
de Smalle Technologies està oberta
des del passat dijous 13 d’octubre i
ja ha recaptat gairebé 30.000 euros.
Mitjançant aquest finançament es
pretén iniciar la comercialització
de l'eForcis.

Gràcies al Crowdcube
Crowdcube és una plataforma de crowdfunding d’inversió, líder a
Europa, que permet a qualsevol tipus d’inversor la participació en
processos de finançament d’empreses amb alt poder de creixement.
D’aquesta manera, petits inversors no professionals poden invertir,
juntament amb inversors acreditats, societats d’inversió o fons de
capital risc, en empreses prèviament filtrades pels analistes de la
plataforma. L’objectiu de finançament d’Smalle per aquesta ronda
és de 200.000 €, quantitat a la qual s’espera sumar una quantitat
equivalent provinent de fons públics en els mesos vinents.
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Nougat guanya un "Òscar gastronòmic"
El cruixent de Neula de la pastisseria rep una estrella dels prestigiosos premis
britànics "Great Taste" del Regne Unit
Premis: Redacció

El torró de Neula de la pastisseria Nougat, ha estat reconegut pels
prestigiosos premis “The Great

Taste Awards” 2016. Aquests premis fa 22 anys que se celebren
al Regne Unit i són reconeguts
a escala mundial, en relació als
productes artesans alimentaris.

MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL

CHALET EN VENTA

5921. Chalet de calidad en venta con unos 411m2 y un
jardín propio de unos 325m2. Zona de copropietarios
con piscina y zona de recreo perimetrado y privado.
LA VIVIENDA:
Planta de acceso hall de entrada, un dormitorio, amplio salón de
estar con salida al jardín y porche, cocina oficce muy amplia y equipada con columna de doble horno, un baño, un oficce y cuarto de
aguas, toda la planta exterior con acceso al jardín.
Planta piso con 4 dormitorios dobles (el de matrimonio es una
magnifica suite con baño privado que incluye encimera de mármol, bañera y plato de ducha con columna de hidro masaje) dos

iluro

de los dormitorios comunicados mediante cuarto de estudio intermedio y con baño propio y otro baño más en el distribuidor.
Planta estudio con una amplia buhardilla con salida a terraza solárium vistas espectaculares al mar y sierra litoral.
Toda la casa con calefacción y aire acondicionado, suelos en mármol marfil y parquet Jatoba según las zonas, ventanas en aluminio de calidad y cristales de cámara, persianas motorizadas y en
lama de aluminio.
Garage de unos 80m2 con ascensor a toda la casa.
Llaves en mano y visitas concertadas

AGENCIA INMOBILIARIA
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De fet, es tracta del sistema d'acreditació més reconegut i fiable que
s'atorga en l’àmbit del menjar i la
beguda "gourmet".
Aquesta és la primera vegada
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illurocasals@gmail.com
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que Nougat s’hi presenta amb el
seu torró de Cruixent de Neula,
amb el que s’ha endut una estrella,
quedant seleccionat, juntament
amb altres productes de diferents
països, entre els més de 10.000 que
s'hi han presentat.
El jurat dels premis està format

Aquests guardons es
donen en el marc de la
fira "Speciality Fine Food"
de Londres
per crítics culinaris, prestigiosos
xefs, cuiners, gent del món de la
restauració, escriptors i periodistes. Els productes que surten premiats reben l'emblema honorífic
“Great Taste”, un segell negre i daurat que certifica la seva qualitat.
Aquest segell és reconegut per venedors i consumidors d'arreu del
món, en relació amb els productes
"gourmet".
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Un clàssic de Nougat

Ls Speciality Fine Food
de Londres

Aquest torró és ja un clàssic de l’establiment, un torró elaborat amb
base de praliné, paillette i cobert amb cobertura del 61 per cent de
cacau, que busca combinar dues postres nadalenques, com són
el torró de xocolata amb praliné d’avellana i la cruixent dolçor de
les neules. Aquest torró és el producte estrella de Nougat per a les
festes de Nadal.
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