
 

 

 

 

Nota de premsa 

 

Impulsats pel KitCaixa Joves Emprenedors, una eina educativa de  
l’Obra Social ”la Caixa” i Junior Achievement  

 

L’EMPRENEDORIA NO TÉ EDAT: 

Escolars de Barcelona creen un sistema que 
agilita la velocitat d’Internet, un servei que 

fusiona interiorisme i skateboard, i un 
repel·lent d’insectes ecològic  

 
 

• Estudiants de secundària del Col·legi Claret de Barcelona, la Institució 
Cultural del CIC i el centre GEM de Mataró són els autors de tres 
projectes emprenedors que ja s’han posat en marxa: d’una banda, el 
primer grup ha creat una peça que augmenta la intensitat del senyal 
particular de connexió Wi-Fi; el segon ha emprès un servei de 
disseny i creació de mobles mitjançant el reciclatge de planxes de 
monopatí (skateboard), de surf i de neu (snowboard); i el tercer ha  
dissenyat un repel·lent d’insectes natural no perjudicial per a la salut i 
respectuós amb el medi ambient.  

 
• L’impuls d’aquestes miniempreses s’emmarca dins del programa 

Joves Emprenedors, una iniciativa conjunta entre el programa 
eduCaixa de l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Junior 
Achievement, l’objectiu de la qual és fomentar l’esperit emprenedor 
entre els nens i joves en edat escolar perquè siguin capaços 
d’afrontar els seus propis reptes i projectes en un futur, contribuint al 
desenvolupament econòmic i a la creació de nous llocs de treball al 
nostre país. 

 

 

Barcelona, 26 d’abril de 2013. Escolars de secundària de la província de 
Barcelona han presentat aquest matí a la Institució Cultural del CIC tres projectes 
innovadors: un potenciador del senyal Wi-Fi, un servei que transforma 
planxes de monopatí (skateboard), de surf i de neu (snowboard) en mobles i 
un repel·lent d’insectes natural i ecològic.  
 



 

 

 

 

A la presentació també hi han estat presents els voluntaris de ”la Caixa”, que 
durant el transcurs del projecte han impartit ponències per transmetre als joves 
els valors importants a l’hora de ser uns bons professionals, i també han 
tutelat els treballs i han ajudat els professors encarregats d’implementar el 
programa a la classe.  
 
Wifinc, la companyia ecològica que augmenta la velocitat d’Internet 
 
Wifinc no té competència. És un nou mercat que ofereix la solució al problema 
que molts internautes tenen sovint quan el senyal Wi-Fi no arriba amb prou 
potència. Aquest producte estrella s’anomena Wi-Fi Booster, una peça molt 
senzilla feta de fusta 100 % reciclable i d’alumini reutilitzat. Només cal col·locar-la 
darrere les antenes de l’encaminador (router) per aconseguir que el senyal Wi-Fi 
s’incrementi fins a un 50 % sense necessitat que la tarifa d’Internet augmenti.  
 
http://www.wifinc.tk 
 
 
Reboarding Furniture. De planxa de surf a taula de menjador 
 
Innovació, originalitat i reciclatge. Les planxes de monopatí (skateboard), de 
surf i de neu (snowboard) poden tenir una segona vida gràcies a Reboarding 
Furniture, una petita empresa que ofereix l’oportunitat d’aprofitar aquests 
materials abans que s’abandonin o es llencin, mitjançant la creació artesanal de 
mobles i accessoris d’estil surfista i juvenil: taules, prestatgeries, tamborets, 
penja-robes, marcs de fotos, clauers... Els autors han optat per la creació d’un 
producte funcional i decoratiu original, ecològic i sostenible mitjançant la 
metodologia clàssica de la fusteria artesana. 
 
http://prezi.com/1xzoikzlevrc/reboarding-furniture 
 
 
TOTnet, el primer repel·lent d’insectes ecològic i biodegradable 
 
Davant dels productes químics perjudicials per a la salut que tot repel·lent 
domèstic d’insectes conté, neix NeteGem, miniempresa que llança al mercat un 
líquid contra tot tipus d’insectes elaborat ecològicament a base d’un extracte 
de plantes. És, doncs, natural i respectuós amb el medi ambient i es pot fer 
servir en presència d’infants sense exposar-los a cap perill contra la seva salut. 
En aquest sentit, el nou repel·lent, TOTnet, es posa directament a l’abast d’un 
tipus de públic al qual la resta de productes els és difícil d’arribar: escoles, llars 



 

 

 

 

d’infants, cuines, restaurants i establiments on es manipulen aliments, entre 
d’altres.  
 
www.facebook.com/netegem 

 
Les tres miniempreses formen part dels 300 projectes d’arreu de Catalunya que 
es preparen per presentar-se a la Competició Catalana de Miniempreses de 
Junior Achievement que tindrà lloc el mes de maig vinent. 

 
 

Programa Joves Emprenedors 
 

L’any passat l’Obra Social ”la Caixa” i Junior Achievement van arrencar plegats el 
programa Joves Emprenedors, un projecte que actua en 40 centres d’arreu de 
Catalunya amb el propòsit de fomentar l’esperit emprenedor entre els infants i 
joves estudiants, donant-los l’oportunitat de començar una empresa pròpia i 
d’adquirir els coneixements i recursos necessaris per gestionar-la tot completant 
el cicle vital del negoci empresarial. L’objectiu final és que els joves siguin 
capaços d’afrontar els seus propis reptes i projectes en un futur, contribuint al 
desenvolupament econòmic i a la creació de nous llocs de treball.  
 
 
Fundació Junior Achievement 
 
Junior Achievement, l’organització educativa sense ànim de lucre més gran 
del món i que ja té més de cent anys d’història, ha establert fa poc una oficina 
a Catalunya per fomentar l’esperit emprenedor entre els infants i joves de 
Catalunya, des de primària fins a la universitat. Recentment ha signat un conveni 
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que ha 
permès l’acreditació, la certificació i la traducció dels programes per posar-los a 
disposició de les escoles catalanes. 
 
 
EduCaixa 
 
Amb l’objectiu que les noves generacions tinguin l’oportunitat d’accedir a una 
educació de qualitat basada en la reflexió social i els valors, l’any 2012 va néixer 
eduCaixa, una nova proposta que engloba tota l’oferta de l’Obra Social 
adreçada a la comunitat educativa. El programa eduCaixa està pensat per a 
alumnes de tots els nivells educatius (dels 3 als 18 anys), professors i 
associacions de mares i pares d’alumnes. EduCaixa engloba els recursos 
pedagògics, innovadors, pràctics i de fàcil accés, amb propostes educatives 



 

 

 

 

concebudes per reforçar els valors, el compromís social i el treball en grup. 
El projecte ofereix materials didàctics que serveixen de complement a les tasques 
que professors i alumnes duen a terme a classe. 

 
 
 

Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


