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La Generalitat guardona la El BDigital Congress
tasca mediambiental dels premia l’aplicació de
la fundació Mifas per
gironins Som Energia
 La cooperativa, que ja compta amb més de 2.300 socis arreu de

a les zones blaves

Catalunya i l’Estat, treballa en el sector de les energies renovables

 Els premis a la Innovació Digital distingeixen
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el projecte de l’entitat gironina de discapacitats
BARCELONA | AGÈNCIES/DdG

Els membres de la cooperativa que van recollir ahir el premi institucional per a la protecció mediambiental.
BARCELONA | DdG

La sisena edició del Premi Medi
Ambient, convocat pel Departament de Territori i sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, ha
guardonat la cooperativa de producció i consum d’energies renovables Som Energia (www.somenergia.coop), amb seu a Girona.
Les candidatures al Premi Medi
Ambient en la modalitat d’iniciativa de protecció del medi ambient
s’han centrat enguany en projectes de l’àmbit de l’energia sostenible i, més concretament, en aquells
projectes o iniciatives relacionats
amb fonts energètiques distribuïdes, l’estalvi i eﬁciència energèti-

ca. Ha estat en aquesta categoria
que la Generalitat ha volgut parar
esment en la tasca que duu a terme la cooperativa, a banda d’un altre premiat i el lliurament d’una
menció honoríﬁca.
Creada el desembre de l’any
2010, actualment compta amb
2.361 socis de Catalunya i de la resta de l'Estat, 700 dels quals ja consumeixen energia renovable i 1.200
més ho han sol·licitat. Disposa ja
d'una instal·lació d'energia fotovoltaica i està engegant diversos
projectes d’instal·lacions d’energia
renovable, tasques que porta a
terme amb el suport del treball de
voluntariat i amb la contribució de

petits inversors.
Val a dir que la sisena edició d’aquests premis s’emmarca en la
celebració de l’Any Internacional
de l’Energia Sostenible per a Tothom, proclamat per les Nacions
Unides, amb l’objectiu de reconèixer la importància de l’accés
sostenible a l’energia, l’eﬁciència
energètica i l’energia renovable
en l’àmbit local, nacional, regional
i internacional.
Els premis es van lliurar ahir a
l’Institut Cartogràﬁc de Catalunya, al parc de Montjuïc de Barcelona, en un acte que va comptar
amb l’actuació de la jove cantant
Andrea Motis.

Un portal de gestió d'espais urbans per fer graﬁts, un sistema
d'intel·ligència artiﬁcial d'última
generació per gestionar queixes, i
el projecte de la fundació gironina
Mifas per al pagament de les zones
blaves han estat els projectes guanyadors dels Premis BDigital a la
Innovació Digital. Aquests guardons es van lliurar ahir en el marc
del BDigital Global Congress que
s'està celebrant a Barcelona.
Els Premis BDigital a la Innovació Digital, que arriben a la seva
desena edició, estan patrocinats
per Fujitsu i tenen com a objectiu
recolzar aquelles idees i projectes
innovadors de clara aplicació tecnològica basats en resultats generats en les empreses, centres tecnològics i universitats.
Ha estat en l’apartat «Mitjanes i
grans empreses, Universitats, Administracions Públiques i institucions» que el projecte PayPark de
la Fundació Mifas ha resultat el
guanyador. L'entitat gironina de
discapacitats físics va presentar
al gener aquesta aplicació per a
mòbils que permet pagar a distància les zones blaves. Es va crear
per als telèfons intel·ligents (coneguts com a smartphones), però
també compta amb una versió
web, és a dir, que des de qualsevol
dispositiu amb connexió a Internet es pot pagar o renovar el tiquet
de la zona blava.
Quan es va presentar aquesta
aplicació estava en fase de proves,
però tal i com es va anunciar al gener, a l'estiu es preveu implemen-

Mifas, una entitat gironina
que treballa per als
discapacitats, va presentar
aquesta aplicació al gener
A través de «smartphones»
o en versió web, PayPark
permet pagar o renovar el
tiquet de les zones blaves

tar a les zones blaves que gestiona
Giropark, del grup Mifas.
Tecnologia al servei de l’home
Els Premis BDigital també van guardonar, en la categoria d'«Idees
Innovadores i projectes pilot
R+D+i» el projecte Murs lliures, de
l'empresa Rebobinart. Aquest consisteix en un portal de gestió d'espais urbans on els artistes puguin
realitzar les seves obres al carrer. El
projecte també preveu tallers i accions socials per crear espais de cohesió i participació ciutadana.
En «Petites empreses i emprenedors» es va premiar el projecte
Cognicor, que proporciona intel·ligència artiﬁcial d'última generació per gestionar queixes i
reclamacions de forma automàtica, permetent així que el procés sigui més ràpid, més barat i més satisfactori per a les dues parts.
Finalment, el premi EmprenedorXXI Digital a la creació d'empreses innovadores en l'àmbit de
les noves tecnologies va recaure en
Workcoology, un club d'ofertes i
descomptes per a empreses en
establiments de proximitat.
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Es ratifica readmetre la
professora de religió
ALMERIA | EFE/DdG

El jutge ha desestimat els recursos de reposició interposats contra l’autor que ordena el Ministeri d’Educació a readmetre Resurrección Galera, la professora de Religió a qui no es va renovar l’any
2001 en una escola pública per decisió del bisbat, després que es casés amb un home divorciat. Se
l’haurà de readmetre en cinc dies,
i pagar-li els salaris no percebuts.

COMPRO OR i PLATA
ORO CAT
www.orocat.com
Avui en Miguel fa anys... si el veieu,
feliciteu-lo! Els teus pares desitgen
que passis un gran dia.

Avui la Miren fa 12 anys.
Moltíssimes felicitats, desitgem que
siguis molt feliç.
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Avui felicitem en Joan i la Carme que fa 25 anys que es van casar! Esperem
que en puguin celebrar moltíssims més al costat de la seva família, que els
estimem molt!
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