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L es TIC (Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació) han demos-
trat ser molt útils per fer la vida
més fàcil a qui les saben apro!tar.

A Barcelona cada cop hi ha més aplica-
cions mòbils que permeten esprémer al
màxim els recursos de què disposa la ciu-
tat. Algunes tenen un origen casual, en un
desenvolupador intrèpid que dóna solu-
ció a un problema concret. D’altres tenen
al darrere el seu propi model de negoci. I
totes potencien Barcelona com a espai de
referència en la innovació de les TIC.

Yes we play, una plataforma per trobar
gent per fer esport, permet, per exemple,
apro!tar millor les instal·lacions esporti-
ves de la ciutat: els centres municipals,
els parcs –on improvisar un partit de ping-
pong– o a l’aire lliure –anant a córrer o en
bici per la carretera de les Aigües–. L’ori-
gen de la iniciativa? Un problema concret
i comú: “Sovint els amics treballen per la
tarda i tu pel matí, o tenen més nivell que
tu. Yes we play soluciona aquests pro-
blemes i et permet conèixer gent nova”,
apunta Ferran Llisterri, CEO de l’empresa.

SocialDiabetes, un sistema d’autocon-
trol de la diabetis mellitus tipus 1, també
va néixer com a resposta a un problema
concret: “Fa sis anys me la van diagnos-
ticar. Sóc desenvolupador d’aplicacions i
no entenia que al segle XXI encara apun-
téssim els registres en una llibreta per
dur-la al metge”, recorda Víctor Bautista,
cap de desenvolupament. SocialDiabetes
–app traduïda a vuit idiomes i utilitzada a
més de 20 països– complementa la tas-
ca del metge, que alhora pot controlar
el pacient des de la web. “A les botigues
d’aplicacions hi pots trobar de tot. Nosal-
tres volem diferenciar les aplicacions que
enganyen de les útils. Necessitem una

certi!cació ja”, demana Bautista.
A CasualJobs, !nalista de l’Apps4bcn

2012, hom es dóna d’alta com a professi-
onal o contacta amb els altres usuaris. “És
com unes Pàgines Grogues adaptades al
mòbil”, resumeix Alex Rodríguez, director
tècnic. “La iniciativa va sorgir per donar
visibilitat a professionals que ho tenen
difícil per donar-se a conèixer: estilistes,
serrallers, traductors... I promociona la
feina de proximitat”, afegeix Rodríguez.

NOVES NECESSITATS, NOVES APPS
“Volem dotar les entitats d’una eina que
els permeti apro!tar les activitats que
organitzen per recollir diners de forma
segura, legal i permetent l’usuari fer-ne
un seguiment”, a!rma Toni Costa, soci
fundador de Social Fundit, orientada a les
entitats no lucratives i ONG. Segons Cos-
ta, “L’aplicació encaixa amb la necessitat
de captació de fons privats de les entitats
davant la crisi. Moltes sobreviuen amb
petites aportacions de veïns, coneguts o
donants de tota la vida, i amb les subven-
cions, que s’han reduït entre un 40% i un
70%. Necessiten nous donants, gent jove
o acostumada a les noves tecnologies,
que col·laborin de forma puntual”.

9Smart, una empresa catalana fundada
el 2012 per joves emprenedors que volen

impulsar projectes que ajudin a apro!tar
els recursos existents, s’estrena ara amb
WeSmartPark, la primera xarxa de Smar-
parkings Low Cost a Barcelona. “Millo-
rarà la mobilitat, implicarà els ciutadans
i, alhora, solucionarà el problema de la
manca d’aparcament”, assegura Cristina
Mínguez, CMO. El propietari de plaça gua-
nya diners cedint-la al sistema les hores
que no les fa servir. L’oferta de places de
pàrquing a la ciutat es podria així doblar
–sense fer-ne més–, de les 397.108 pla-
ces actuals a 773.410. El 2013 preveuen
captar 1.200 places privades.

Urbiòtica, d’altra banda, desenvolupa
un sistema per a monitoritzar la ciutat en
temps real, amb sensors, nodes de recolli-
da i transmissió de dades i servidors con-
nectats a sistemes d’informació geogrà-
!ca i altres aplicacions. “Comercialitzem
solucions per a la gestió de l’aparcament,
el trà!c, la qualitat de l’aire i la recollida
de residus”,diu Fernando Pascual, project
manager. “Ara que objectes i persones es-
tan cada vegada més interconnectats és
tecnològicament viable el que proposem,
que respon a uns ciutadans que exigei-
xen més informació i a uns gestors que
demanen eines so!sticades per adaptar-
se a la complexitat dels sistemes urbans”,
diu Pascual. A Barcelona ja han desplegat
equips al 22@, en un projecte pilot.

Nombroses aplicacions mòbils fetes a Barcelona permeten apro!tar millor els recursos comunitaris

Apps per esprémer la ciutat
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YES WE PLAY PERMET ORGANITZAR
ACTIVITATS DE MÉS DE 60 ESPORTS
ALS EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA
CIUTAT, ENTRE ELLS EL PADEL

L’aplicació de Social Fundit
permetrà fer donatius
puntuals a entitats que
realitzen tasques socials
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L’APP DE SOCIAL
FUNDIT –UNA
PLATAFORMA PER
FER DONATIUS
A PROJECTES
SOCIALS I
SOLIDARIS–
VEURÀ LA LLUM
CAP AL MARÇ

L’APP DE SOCIALDIABETES PERMET
CONTROLAR TOTS ELS PARÀMETRES DE

LA MALALTIA –GLUCOSA, ACETONA,
INGESTES, EXERCICI FÍSIC...–

I AJUDA A EVITAR
HIPOGLUCÈMIES

NOCTURNES

MÉS DE 15.000 PERSONES S’HAN
INSTAL·LAT L’APLICACIÓ DE
CASUALJOBS ARREU DEL MÓN, I 5.000
PROFESSIONALS S’HAN DONAT D’ALTA

A DALT A L’ESQUERRA, UN SENSOR PELS
CONTENIDORS DE RESIDUS. A LA DRETA,
UN SENSOR D’APARCAMENT. TOTS DOS
SÓN PRODUCTES D’URBIÒTICA

WE SMART
PARK –EL PRIMER
PROJECTE DE LA
JOVE EMPRESA
9SMART–, HA
DE PERMETRE
ALS USUARIS
APARCAR UN
52% MÉS BARAT

L’APP DE SOCIALDIA
CONTROLAR TOTS ELS PA

LA MALALTIA –GLUCO
INGESTES, EX

I A
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