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La UAB ha participat amb dos representants a Imagin e Express

28.02.2014 Formació  -  Daniel Jiménez, estudiant d’Enginyeria Informàtica,  i Joan Viladomat, exestudiant d’Enginyeria Química , han participat en la
primera edició del concurs Imagine Express, que ha tingut lloc del 24 al 28 de febrer. La competició v ol potenciar el talent innovador i emprenedor en el
sector de les aplicacions per a telèfons mòbils.

Daniel Jiménez i Joan Viladomat han treballat en equip amb altres innovadors, enginyers informàtics i economistes de l’àmbit de l’administració d’empreses per
desenvolupar idees que es puguin implementar com a aplicacions, viatjant en un tren de Londres a Barcelona, entre el 24 i el 27 de febrer, coincidint amb la celebració
del World Mobile Congress.

En total, els "dreamers" participants en Imagine Express han desenvolupat 12 projectes dels àmbits cultural i turístic, social i salut, així com tres projectes més de lliure
elecció. La presentació de tots els projectes, així com el lliurament de premis, ha tingut lloc al Disseny Hub BCN el 28 de febrer.

L’aplicació wipet, una xarxa social de persones amb mascotes per intercanviar informació ha estat el projecte guanyador de la competició. Tres projectes més han estat
finalistes: Trip4real –categoria turisme-, Vincles –temes socials- i Physious –salut-. Tots quatre rebran un ajut econòmic de 30.000 euros i el suport d’incubadores i
acceleradores del sector. L'equip guanyador, a més, farà una estada a Sillicon Valley.

Els participants de la UAB

Daniel Jiménez té 22 anys i és un apassionat de la visió per computador, la intel·ligència artificial, la robòtica, l’anàlisi de dades i la tecnologia informàtica en general.
Compta amb un ampli coneixement sobre llenguatges informàtics, maquinari i programari i ja ha col·laborat com a desenvolupador de maquinari en els projectes
CTL4Enviro i Ingravity Media.

Ha treballat també projectes sobre realitat augmentada, leds i persistència de la visió. Alguns del seus desenvolupaments es podeu veure en aquests enllaços:
https://www.youtube.com/watch?v=Gk3QRP_MKn8
https://www.youtube.com/watch?v=48dKPclfGBM
https://www.youtube.com/watch?v=ycicU0zjaEU
 
Joan Viladomat és un emprenedor de 30 anys, fundador de la plataforma col·laborativa per a compartir places de parking Parkinghood.com. Viladomat es va graduar en
Enginyeria Química l’any 2009 i posteriorment, l’any 2012, va realitzar el curs d’emprenedoria “Aprendre a emprendre”, impartit per Treball Campus. És a més llicenciat
en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona.

En la seva trajectòria professional ha participat, entre d’altres, en l’organització d’Entrepreneurs Break. En l’àmbit de l’enginyeria industrial i vinculat a projectes
mediambientals ha treballat en diverses empreses relacionades amb el tractament d’aigües i desenvolupant nous productes i aplicacions.

Imatge: Daniel Jiménez (esquerra) i Joan Viladomat.
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