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Iniciatives per a la reinserció

Endolls per a
pàrquings comunitaris
AparCar permet instal∙lar punts
de recàrrega per a vehicles
elèctrics en pàrquings comunita
ris de manera àgil i econòmica
Malgrat que són la cua d’Euro
pa pel que fa a la implantació
del vehicle elèctric, l’accepta
ció per part del públic
d’aquest tipus de turismes no
contaminants a Espanya ha
crescut significativament, així
com el nombre de matricula
cions –que ha augmentat un
300% l’últim any– i l’oferta
per part dels fabricants. En el
marc de la fira ExpoElectric,
celebrada fa uns dies a la capi

tal catalana, la startup barceloni
na AparCar ha presentat Smart
Park, un sistema patentat que
permet instal∙lar de manera àgil i
econòmica punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics en pàr
quings de comunitats. “Espanya
és el país de la Unió Europea amb
més desequilibri entre propietats
de pisos i cases. Hi ha un gran
potencial per a aquest mercat
amb dues terceres parts del parc
Miquel Castro
i Jaume Pla són
els socis fundadors
d’AparCar

d’habitatges organitzats en
comunitats de veïns; per això,
hem posat el focus en aquesta
veta de mercat”, admet Mi
quel Castro, soci fundador
d’AparCar. La startup, que ja
ha començat a treballar al
mercat català –on té acords de
col∙laboració amb els col∙legis
d’administradors de finques
de Barcelona, Girona i Lleida–
ofereix un sistema que permet
adaptar un pàrquing comuni
tari perquè qualsevol veí pu
gui instal∙lar un punt de recàr
rega per al seu vehicle elèctric
que, al seu torn, distingeix el
consum elèctric de cada plaça,
que és reportat als seus servi
dors en temps real. “El nostre
sistema estalvia costos i gesti
ons als veïns simplificant la
instal∙lació dels punts de re
càrrega, i els dona l’oportuni
tat de poderse plantejar de
manera real la possibilitat
d’adquirir un vehicle elèctric,
un fet que en ciutats com Bar
celona, amb la nova normativa
que entra en vigor al desem
bre i que no permetrà circular
als cotxes sense etiqueta eco
lògica els dies d’alta contami
nació, serà cada vegada més
habitual”, sentencia Castro.
AparCar, fundada fa 3 mesos
a Barcelona, preveu obtenir
una facturació de 300.000
euros durant el seu primer
exercici al mercat i iniciar
l’expansió nacional durant
el 2018.

Premis Josep M. Piñol celebren la vintena edició
La Fundació Formació i Treball i el taller de Materializa
ció i Desenvolupament de Conceptes (SCCL) han estat els
guanyadors de la 20a edició dels premis Josep M. Piñol,
entregats aquesta setmana al Palau Macaya de Barcelona,
per la fundació sense ànim de lucre Acció Solidària Contra
l’Atur. Dotats de 10.000 euros cadascun, el taller SCCL,
creat el 2016 a Barcelona com un coworking per a professi
onals de la fusta i la fusteria, ha rebut el premi a la iniciati
va més innovadora, mentre que Formació i Treball, funda
da per Càritas l’any 1992 per facilitar l’accés laboral a per
sones en risc d’exclusió, s’ha endut el premi a la
trajectòria.

Impuls al
projecte social

El taller vol donar als
estudiants les eines per
impulsar un projecte
social i professional

EduEmprèn acull més de
1.100 alumnes catalans
de 3r d’ESO per fomentar
l’emprenedoria social
Més de 1.100 alumnes catalans
de tercer d’ESO han participat
aquesta setmana en la segona
edició del taller d’emprenedo
ria social EduEmprèn, em
marcat en el projecte FAIG,
impulsat per la xarxa d’escoles
La Salle de Catalunya, amb el
suport de La Salle Technova.
Sota el lema “Observa, Propón
y Transforma”, el propòsit del
taller –que ha tingut la partici
pació del director de comuni
cació de l’empresa social La
Fageda, Albert Riera– és pre
parar joves emprenedors
compromesos amb el seu
entorn i donar als estudiants
les eines per crear el seu pro
jecte, trobant un problema
real del seu entorn, veient la
seva viabilitat i transformant
lo en una realitat.

