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L'app que fomenta anar a peu per la ciutat
La segona 'Som Hackathon' premia una aplicació entre totes les idees innovadores en
mobilitat a les ciutats d’una vuitantena d’alumnes al Tecnocampus
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L'app que fomenta anar a peu per la ciutat
La segona 'Som Hackathon' premia una aplicació entre totes les idees innovadores
en mobilitat a les ciutats d’una vuitantena d’alumnes al Tecnocampus
Innovació: Redacció

El TecnoCampus va celebrar el
passat cap de setmana (del 2 al 4 de
febrer) una “hackathon” centrada
en com potenciar la mobilitat a les
zones de vianants de Mataró. El
premi a la idea millor desenvolupada ha estat per a una aplicació
mòbil que fomenta que la gent es
desplaci peu a través de l’obtenció
de punts que són bescanviables
en diferents comerços locals. Es
tracta d’una app que registra els
itineraris de l’usuari per la ciutat
i li dona punts, per exemple, en
funció dels quilòmetres realitzats
a peu o al caminar per determinades zones a través de la gestió de
dades obertes.
L’equip, format per Joan
Colmenero, Alba López, Antoni
Porras, Axel Ros, Oriol Soler i
Pau Manzano, ha guanyat 2.000
euros i la possibilitat d’entrar al
programa de la preincubadora del TecnoCampus. “La nostra
proposta no només serveix per
aconseguir que la gent camini
més, sinó que també potencia
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l’activitat econòmica local i els
hàbits saludables”, apunta l’estudiant Alba López, membre de
l’equip guanyador.

Els altres premis
Una aplicació mòbil per aparcar
més eficientment a les zones de
càrrega i descàrrega i una altra per
digitalitzar i unificar les diferents
targetes de transport públic van
guanyar el segon i tercer premi,
valorats en 500 euros cadascun.
Què és una Hackaton?
Una “hackathon” és un esdeveniment creatiu i formatiu on es

reuneixen estudiants o professionals de diferents àmbits de coneixement per abordar, conjuntament
i organitzats en equips multidisciplinaris, un repte plantejat per
l’organització. Aquestes solucions
poden ser diverses, però sempre
estan relacionades amb el sector
tecnològic.

80
Una vuitantena
d'alumnes van prendre
part de la segona edició
de la Hackaton
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Un àmbit especialment
sensible
L’alcalde de Mataró, David Bote, i la regidora
d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i
Cultura, Núria Moreno, van destacar en el discurs
de benvinguda la importància de connectar la
mobilitat, el bé comú i la sostenibilitat a l’hora
d’abordar els reptes estratègics que planteja la
mobilitat sostenible a la ciutat.
El regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern, Juan Carlos Jerez; el director general
de SIRT, David Garriga, com a empresa patrocinadora de l’esdeveniment amb Schneider
Electric; i un representant de Som Mobilitat
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–que organitza la Hackathon amb l’Ajuntament
i el TecnoCampus– van ser els encarregats de
lliurar els premis i els diplomes a cadascun dels
assistents.
En aquesta segona edició de la Som Hackathon
hi han participat estudiants de l’Escola Pia Santa
Anna, CEV Barcelona, l’Institut d’Argentona,
Col·legi Maristes Valldemia, l’Institut Thos i
Codina, la Universitat Politècnica de Catalunya,
la Universitat de Vic, la Universidad Internacional
de la Rioja, Blanquerna, la Universitat Autònoma
de Barcelona i el TecnoCampus.
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Nou Pacte per a la reactivació
econòmica dels polígons
La patronal urgeix Mataró a acabar el pla d'oci nocturn per millorar la
convivència d'indústria i discoteques
indústria: Redacció - ACN

L'Ajuntament de Mataró, la
patronal i els sindicats han signat un nou pacte de lluita contra l'atur i per a la reactivació
econòmica que, en els pròxims
dos anys, centrarà els seus esforços en modernitzar els polígons industrials. El nou Pacte per
l'Ocupació i el Desenvolupament
Econòmic de Mataró que subscriuen l'Ajuntament, CCOO, UGT,
Pimec i la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del
Maresme (FAGEM) s'ha fixat com a
objectiu revertir la situació actual
dels polígons industrials i tornar
a "reindustrialitzar la ciutat" Tot
i que l'ocupació dels polígons a
Mataró està per sobre de la mitjana catalana –només el 20% de les
naus estan buides–, la intenció és
atraure noves empreses que puguin generar nous llocs de treball.
Per aconseguir-ho es faran inversions importants de modernització.
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La regidora d'Urbanisme i
Desenvolupament Econòmic,
Núria Moreno, ha detallat que
s'impulsarà la implementació de
fibra òptica, es faran adequacions
per millorar la mobilitat o l'enllumenat i també es faran estudis per
establir quins han de ser els usos
prioritaris de les naus. En una primera fase s'actuarà en els polígons
de la zona de ponent –Boet, Hortes
i Rengle– i la previsió és invertir-hi
al voltant de 2 milions d’euros, entre fons provinents de la Diputació
de Barcelona i recursos propis de
l'Ajuntament. L'aprovació d'aquest
pla d'actuacions es preveu per a
l'abril i la seva execució s'allargarà
fins a l'any 2019.
En aquesta zona industrial de la
ciutat també està pendent l'aprovació d'un pla d'oci nocturn que
permeti afrontar l'actual situació
que es viuen les nits de cap de setmana a la capital del Maresme. El
pla porta mesos de retard respecte

de les previsions inicials i des de
la patronal reclamen que això es
pugui accelerar i culminar.

Equilibrar les activitats
La presidenta de la FAGEM, Roser
Moré, recorda la situació de coexistència d'empreses, discoteques
i mercats ambulants i demana que
això es pugui fer en les millors condicions de convivència possibles
per a tothom: "Ha de ser factible
i que uns no donin problemes als
altres. Cal una última embranzida
per equilibrar la situació i que l'oci
nocturn no generi problemes com
actualment".
L'alcalde, David Bote, reconeix
el retard en l'aplicació del pla per
"dificultats" a nivell legal: "Sabíem
que era difícil d'abordar i algunes
de les dinàmiques escapen de les
competències de l'Ajuntament.
Malgrat totes les dificultats, en
algun moment de l'any tancarem
la proposta".
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emprenedores, responsables, autònomes, col·laboradores, creatives,
crítiques, resolutives, obertes, resilients, comunicatives, enginyoses
i compromeses.

Un perfil competencial de
sortida per a l’alumnat
A Salesians inicien un projecte per ajudar a descobrir
el perfil competencial de cada alumne
Emprenedoria: Laia Mulà

En el marc dels dies previs a la
celebració de la festa de Sant Joan
Bosco, el fundador dels Salesians,
les escoles salesianes impulsen
una campanya per donar a conèixer el seu nou projecte. Es tracta
d’una aposta de tots els centres de
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Catalunya, per descobrir el model
de persona i el perfil competencial de sortida per al seu alumnat.
Partint de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat, el perfil es
concreta en dotze competències bàsiques per educar persones

Un model de creixement
personal
Els educadors tenen la missió
d’oferir una educació integral de
qualitat, basada en els valors de
l'Evangeli i el sistema educatiu
de Don Bosco, buscant la formació de totes les dimensions de la
persona. Aquestes s’expliciten a
través de les dotze competències
ja esmentades. En aquest procés
educatiu, es proposa a cada jove
un model de creixement personal
per descobrir el projecte de vida.
Les escoles salesianes estan immerses en un procés per impulsar
la innovació pedagògica que gira
al voltant de la creació d’entorns
potents d’aprenentatge per desenvolupar amb excel·lència les
competències de l’alumnat a través
de metodologies actives.
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