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Un projecte d’inserció social guanyador de la
present edició del Talent a les Aules
La resta de propostes finalistes tenen un fort component social, medi ambiental i de
foment de l’economia circular
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez i l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz han lliurat
els premis del projecte Talent a les Aules, una iniciativa impulsada pels dos ajuntaments
i destinada a fomentar la cultura emprenedora dels alumnes als centres de secundària de
tots dos municipis durant el present curs escolars 2018-19. La proposta compta amb el
suport i col.laboració de l’empresariat de totes dues ciutats i dels centres educatius.
Enguany més de 1.600 joves han rebut formació. D’aquests 498 van presentar 249 idees
de negoci. Després de tot un procés, 12 han estat els projectes finalistes d’entre els quals
han sortit els premiats.
El projecte guanyador d’una estada de 5 dies a Silicon Valley, ha estat “Gaia Inserció
Social”, presentat per l’Aina Ruzafa i la Rocío Del Moral, alumnes de l’escola
Immaculada Concepció de Gavà. Es tracta d’un Centre Especial de Treball, conformat
per una plantilla amb un 70% de persones amb discapacitat que fabrica combustible de
filament 100% ecològic per a impressores 3D, d’ús industrial i domèstic. És un projecte
d’inclusió laboral i diversitat, que vol donar visibilitat i llocs de treball a les persones
amb discapacitat, segons han explicat les seves creadores “el projecte neix arran de la
preocupació de moltes famílies que pateixen pels seus fills amb discapacitat, ja que
en sortir de l’educació obligatòria no tenen una sortida labora. Davant la
mancança vam pensar a crear un Centre Especial de Treball i cobrir així aquesta
necessitat”.

Les guanyadores tindran l’oportunitat de visitar San Francisco i les empreses més
representatives allà ubicades de sectors innovadors. També s’inclou un programa
formatiu per a la creació d’Starp-Ups per al professor responsable que hagi acompanyat
els alumnes.
A la gala celebrada a l’Espai Maragall s’han atorgat dos segons premis viatge de tres
dies a Brusel.les amb visita als centres d’emprenedoria, vivers d’empreses i seus
d’empreses reconegudes. Els premiats han estat els projectes Baccuma de l’Institut de
Sales de Viladecans que ha presentat una bàscula intel·ligent i Protegid@s de l’Institut
Torre Roja de Viladecans amb el projecte de creació d’un xip per evitar que no es
compleixin les ordres d'allunyament.
També s’han lliurat quatre tercers premis, consistents en un dia de visites als principals
llocs de l’ecosistema empresarial i del món emprenedor de Barcelona. Aquests han estat
Liles de l’Institut Miramar de Viladecans amb una App fantasma i anònima per evitar
situacions de maltractaments a dones; Smart del Col.legi Santo Angel de Gavà que ha
presentat una App que ajuda a trobar la roba que es desitja; Values 2 U del Col.legi
Sagrada Família de Gavà amb el projecte d’empresa que imparteix tallers per treballar
problemàtiques socials i valors per a joves; i Womandoo del Col.legi Sagrada Família
de Gavà amb la presentació d’una App de serveis a domicili (reparacions i serveis) de
dones per a dones.
Raquel Sánchez i Carles Ruiz han felicitat als premiats així com a tots els alumnes
participants en el projecte Talent a les Aules, agraint el seu esforç i la seva implicació.
Així mateix, també han felicitat al professorat, famílies i empresaris i empresàries de
Gavà i Viladecans que han col·laborat i han acompanyat als alumnes a l’hora de
dissenyar el seu projecte de negoci.
Raquel Sánchez ha destacat la qualitat dels projectes presentats tot manifestant que “els
joves tenen molt de talent, moltes aptituds i molta creativitat a l’hora de presentar
les seves propostes”. Sánchez també ha ressaltat que “les propostes de negoci són
totes molt interessants i amb un fort component social. Aquests joves el que

necessiten és el nostre suport i que se’ls acompanyi en el seu procés. Estic
convençuda que d’aquí sortiran grans projectes pel futur de les nostres ciutats”.
Per la seva banda, Carles Ruiz ha manifestat que “el Talent és una molt bona
iniciativa, tant pel que fa al nivell magnífic dels treballs presentats com pel seu
format. Els alumnes demostren enginy, excel·lència i originalitat en la presentació
de les seves idees, formant-se i aportant a la societat propostes innovadores. A més,
que moltes de les propostes tinguin a veure amb valors o continguts socials és un
motiu d’orgull i esperança per a tots. Tenim una joventut molt conscienciada”.
En el decurs de l’acte, l’emprenedor nord-americà Andrew Funk va explicar la seva
experiència com a emprenedor. Funk va encoratjar als joves a ser valents i tirar
endavant les idees de negoci sense pensar en fracàs o èxit tot explicant que “s’ha de ser
positiu i cal convertir el fracàs en un nou èxit” Així mateix, “cal saber enfocar el
talent, ja que, únicament d’aquesta manera es pot arribar a crear una idea i posarla en pràctica”.

