
E M P R E N E D O R S ,   I N N O V A D O R S  P E N E D È S  G A R R A F

A S S O C I A C I Ó  N O  L U C R A T I V A

Catalunya
SUMMIT
Jornada de futurs
innovadxrs i
emprenedxs

Pitch Competition
Competició de projectes 
d’emprenedoria / innovació
Qui es pot presentar

El procés de selecció

La Competició

La competició està oberta a persones menors de 22 anys. El

projecte presentat podrà ser el mateix projecte que es treballa

durant el curs escolar a una escola secundària, curs universitari o

qualsevol altra opció formativa. Equips d'entre 2 i 5 persones.

Es poden enviar projectes fins al 10 d'abril al form

https://forms.gle/i6xTTyjk7tQ2mZEX7

Els projectes rebuts seran examinats per experts de Tandenn

(associació d'emprenedors) i se seleccionaran 5 finalistes.

Els candidats seleccionats es donaran a conèixer el 15 d'abril.

El 22 abril es farà una sessió remota de coaching & feedback amb

els candidats seleccionats

Un curs de formació a Nuclio digital school per participant

Una entrada a Port Aventura per cada participant

500 € pel projecte.

Una entrada a Port Aventura per cada participant

200 € pel projecte

El dia 7 de maig en el marc del Catalunya Summit, els candidats

finalistes competiran a través d'un Pitch elevator (5 minuts de

presentació) 

El jurat escollirà un projecte guanyador i un accèssit. 

El premi del projecte guanyador serà:

Els premi del projecte accèssit serà:

Més info i inscripcions a https://catalunyasummit.cat/#pitch



Claredat del discurs.

Originalitat de la idea.

Viabilitat del model de negoci.

Impacte socioeconòmic i sostenibilitat del projecte.

Execució del projecte (desenvolupament de productes / validació amb clients).

Grau d'innovació i argumentació d'aquest.

Un curs de formació a Nuclio digital school per cada participant

Una entrada a Port Aventura per cada participant

500 € pel projecte.

Una entrada a Port Aventura per cada participant

200 € pel projecte

7. Assessorament i acompanyament dels projectes finalistes
Amb l’objectiu d’ajudar als participants a exposar la seva idea, el 22 abril es farà una sessió

remota de coaching & feedback amb els candidats seleccionats.

8. La competició i Premis
El dia 7 de maig a la tarda, en el Catalunya Summit, els 5 candidats finalistes competiran 

 presentant la seva idea a través d'un pitch elevator (5 minuts de presentació) davant d'una

àmplia audiència i un jurat professional d'experts. La presentació ha de cobrir tots els

elements clau del projecte empresarial.

El jurat professional seleccionarà un projecte guanyador i dos accèssits segons els següents

criteris:

El premi del projecte guanyador serà:

Els premi dels dos projectes accèssit serà:

La composició del jurat es fara publica una setmana abans del Catalunya Summit.

El jurat farà públic el veredicte en l’acte del Pitch Competition en el Catalunya Summit. 

Els participants que hagin enviat les seves propostes al Pitch Competition rebran un

diploma de reconeixement per la seva participació al concurs.

La presentació de la sol·licituds per a la participació al Pitch Competiton implicarà la

manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal

d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de

dades de caràcter personal.

La decisió del jurat final serà definitiva. No s'admet cap recurs.

L'organitzador no està obligat a seleccionar un guanyador del concurs si la qualitat de les

aplicacions no es considera que compleixi els criteris qualitatius pertinents. De la mateixa

manera, l'organitzador es reserva el dret de concedir qualsevol altre premi o menció especial

a qualsevol candidat o projecte presentat.

9. Privacitat
El promotor es reserva el dret de posar-se en contacte amb els guanyadors i amb els tercers

presents en la seva llista d'adreces.

En acceptar participar en el Pitch Competition, cada candidat autoritza expressament a

qualsevol entitat dins del Catalunya Summit, de manera gratuïta, a utilitzar, reproduir,

publicar, emetre i comunicar, els elements de representació gràfica del projecte, el nom, la

veu per qualsevol mitjà (televisió, ràdio, publicitat, publicació, catàleg, fullet, premsa,

materials promocionals, Internet, intranet, xarxes socials com Facebook, Instagram, Twitter).

10. Responsabilitats
L’organització no pot acceptar cap responsabilitat per la concessió de premis. Si el concurs

no es duu a terme tal com està previst, l’organització es reserva el dret, a discreció completa,

de modificar-lo o cancel·lar-lo, sense que això comporti cap responsabilitat per a

l’organització. La participació és gratuïta.

11. Regles aplicables
El Reglament actual està subjecte a les lleis d'Espanya.

La participació en el pitch competition implica l'acceptació d'aquestes regles sense reserves

ni restriccions.

En cas de disputa entre l'organitzador i un candidat, aquest litigi es presentarà als tribunals

competents.

Qualsevol comunicació o correspondència en relació amb una disputa ha de dirigir-se a:

hola@tandenn.org

Regles del Pitch Competition
Competició de projectes d’emprenedoria / innovació

Nom persona de contacte del projecte

Email de contacte del projecte

Nombre de participants

Nom del projecte;

Descripció del projecte;

Elevator Pitch. (Presentació resumida)

Centre educatiu (si s'escau)

Nom del contacte del centre educatiu (si s'escau)

Originalitat de la idea.

Viabilitat del model de negoci.

Impacte socioeconòmic i sostenibilitat del projecte.

Execució del projecte (desenvolupament de productes / validació amb clients).

Grau d'innovació i argumentació d'aquest.

1. Dates i durada
La convocatòria per presentar projectes pel pitch competition 2022 comença l'1 de març del

2022.

Es poden enviar projectes fins al 10 d'abril de 2022

Els candidats finalistes seleccionats es donaran a conèixer el 15 d'abril.

El 22 abril es farà una sessió remota de coaching & feedback amb els candidats finalistes

El dia 7 de maig a la tarda, en el Catalunya Summit se celebrarà pitch competition i el

mateix dia es donarà a conèixer el projecte guanyador i el accesit

2. Organització
El pitch competition està organitzat per Tandenn Emprenedors i Innovadors Penedès –

Garraf, Associació no lucrativa, amb seu a Carrer Joan Llaveries, 1 Vilanova i la Geltrú (08800),

Barcelona, Correu electrònic: hola@tandenn.org web: tandenn.org

Les propostes per participar al pitch competition es rebran a través del formulari que es

troba a la web de Catalunya Summit (www.catalunyasummit.cat )

En presentar la sol·licitud al pitch competition, es considera que cada candidat/a ha llegit,

entès i acceptat aquestes bases del reglament.

El Reglament pot ser modificat en qualsevol moment per l'organitzador sense previ avís. En

particular, pot ser modificat depenent de l'evolució de la pandèmia de Covid-19 en el món i

a Catalunya. Qualsevol possible canvi fet al Reglament entrarà en vigor en el moment en

què es publiquen en línia al lloc web de la pàgina dedicada al Catalunya Summit. Qualsevol

participant que es negui a acceptar les modificacions al Reglament ha de deixar de

participar en el procés pitch competition.

3. Objectiu
El Catalunyya Summit vol promoure la cultura emprenedora i innovadora entre els i les

joves. El pitch competition, fomenta la creació d'idees empresarials innovadores sobre

qualsevol tema que l'equip esculli.

4. Com participar
La competició està oberta a persones menors de 22 anys. El projecte presentat podrà ser el

mateix projecte que es treballa durant el curs escolar a una escola secundària, batxillerat,

cicle formatiu, curs universitari o qualsevol altra opció formativa. El projecte ha de presentar-

se en equips d'un mínim de 2 persones i un màxim de 5. 

Envieu la vostra sol·licitud omplint el formulari amb les següents dades:

Amb el formulari cal que ens feu arribar un vídeo curt de màxim 3 minuts on expliqueu el

vostre projecte.

El formulari és podrà omplir en català, castellà o anglès

Una vegada completat el formulari, l'organitzador enviarà al candidat un reconeixement de

la recepció a l'adreça de correu electrònic indicada en el formulari de sol·licitud.

Qualsevol formulari incomplert, presentada amb retard, o que contingui informació falsa o

enganyosa, serà declarada inadmissible, sense que l'organitzador tingui cap obligació

d'informar el candidat afectat d'aquest fet, i sense que el Candidat que hagi estat descartat

tingui dret a qualsevol indemnització; això és aplicable en qualsevol fase del procés de

concessió del concurs.

Es poden enviar projectes fins al 10 d'abril

5. Consultes sobre la presentació de projectes
Per qualsevol consulta general sobre les bases i els procediments us podeu posar en

contacte amb hola@tandenn.org 

6 . Revisió dels projectes rebuts i preselecció
Al final del procés de selecció, els projectes rebuts seran examinats per experts de Tandenn

(Comitè d'experts) i se seleccionaran cinc finalistes segons els següents criteris d'avaluació:

La decisió del Comitè d'Experts serà definitiva. No s'admet cap recurs.

El Comitè d'Experts no està obligat a seleccionar cap candidat com  si la qualitat de les

aplicacions no es considera que compleixi els criteris qualitatius pertinents i, per tant, pot

seleccionar menys de cinc candidats finalistes.

Els candidats finalistes seleccionats es donaran a conèixer el 15 d'abril. Més info i inscripcions a https://catalunyasummit.cat/#pitch


