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El repte dels Parcs Científics i Tecnològics és articular els ecosistemes 

d’innovació mitjançant una interconnexió de la Quàdruple Hèlix 

(universitat, empresa, govern i societat). Aquesta orquestració 

requereix una visió comuna i una agenda estratègica que doni resposta 

als reptes urbans, econòmics, socials i mediambientals, i que faci 

esdevenir els parcs com a HUBs d’innovació on es connecta la 

demanda sofisticada amb ciència, tecnologia, startups i corporacions. 

Tanmateix, és crític que siguin HUBs de l’Ecosistema d’Innovació de 

Catalunya, funcionant en Xarxa per treballar sinèrgicament i al mateix 

temps connectar-se globalment amb altres Hubs d’Innovació del Món, 

i així assegurar la mobilitat de talent, tecnologia i finançament de les 

noves iniciatives emprenedores perquè puguin escalar 

internacionalment. 

La participació activa de la XPCAT amb el Pacte Nacional per a la 

Societat del Coneixement té la voluntat de posar a disposició del país 

les capacitats instal·lades en els Parcs Científics i Tecnològics de 

Catalunya per contribuir a la competitivitat empresarial i al 

desenvolupament social. 

 MISSATGE  DEL PRESIDENT 

Josep M Piqué 

President de la XPCAT 
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2017 

XPCAT ha celebrat les següents Juntes i 

Assemblees durant l’any 2017: 

Junta Directiva celebrada el 29 de maig 

de 2017 a La Salle Technova Barcelona. 

Assemblea celebrada el 22 de setembre 

al Parc Científic de Barcelona. 

 JUNTES DIRECTIVES I ASSEMBLEES XPCAT 
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2018 

 JUNTES DIRECTIVES I ASSEMBLEES XPCAT 

XPCAT ha celebrat les següents Juntes i 

Assemblees durant l’any 2018: 

Junta Directiva i Assemblea celebrada el 

18 de febrer de 2018 a La Salle 

Technova Barcelona. 

Junta Directiva i Assemblea celebrada el 

20 de desembre de 2018 a ESADE 

Creàpolis. 
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Nova Junta Directiva 

 JUNTES DIRECTIVES I ASSEMBLEES XPCAT 

A l’Assemblea del 20 de desembre de 2018 a 

ESADE Creàpolis va ser aprovada per unanimitat 

la nova Junta Directiva de la XPCAT. 

President: Josep M Piqué, president executiu de 

La Salle Technova Barcelona. 

Tresorer: Miquel Aran, gerent del Parc Científic i 

Tecnològic Agroalimentari de Lleida. 

Secretària: Elisabeth Jordà, Corporate 

Development Manager del Parc UPC. 

 

Vicepresidents: 

Maria Terrades, directora del Parc Científic de 

Barcelona. 

Carlos Valero, gerent del Parc de Recerca UAB. 

Josep Lluís Checa, director general del 

TecnoCampus Mataró-Maresme. 

Oriol Alcoba, director general d’ESADE Creàpolis. 

Pere Solà, director del Barcelona Synchrotron 

Park (Parc de l'Alba). 
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fem.talent 2017 

La femtalent és una plataforma innovadora promoguda 

per la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de 

Catalunya (XPCAT) i iniciada l'any 2008. La plataforma 

duu a terme accions innovadores per promoure la 

igualtat de gènere i la gestió del talent femení a la 

ciència, la tecnologia, l’emprenedoria i la innovació. 

femtalent treballa conjuntament amb Barcelona Activa, 

i amb 27 associacions de dones de ciència, tecnologia, 

emprenedoria i innovació a Catalunya que forma part 

del seu Consell d’Associacions. femtalent organitza cada 

any un fòrum centrat en compartir bones pràctiques i 

experiències per visibilitzar el talent de les dones en la 

economia i la societat.  

A l’edició de 2017, el tema principal va ser "És el 

moment: valora’t", i es va centrar a potenciar el talent 

femení, motivar a les dones a valorar els seus perfils 

professionals i apropar-se a projectes finançats per 

dones o dones que reben finançament per a projectes 

innovadors. La femtalent d'aquest any vol difondre el 

concepte que invertir en dones és invertir en una 

societat sostenible i igualitària que maximitzi tot el seu 

potencial de talent. 

La trobada va comptar amb la participació de més de 18 

ponents del món de l’emprenedoria, les finances i la 

innovació social, entre elles, Yolanda Pérez de Bstart-up, 

Mar Alarcón de Social Car, Helena Torras de Paocapital, 

Susana Villagrasa de Talent Femení, Elisabeth Jordà del 

Parc UPC, Clara Navarro de Ship2B, l’emprenedora en 

sèrie Sabrina Bittencourt, o Cecilia Tham de 

FabCafè. L’acte va ser conduït per la periodista 

especialitzada en tecnologia Toñi Herrero, i l’Assessor 

de XPCAT Joan Bellavista. 

 ACTIVITATS I PROJECTES XPCAT 
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 ACTIVITATS I PROJECTES XPCAT 

Com cada any, femtalent va entregar els seus guardons 

anuals que reconeixen el talent femení i la igualtat 

d’oportunitats durant el fòrum. El guardó en la 

categoria de Talent Emergent va ser per Txell Costa, 

fundadora i CEO de Txell Costa Group. El guardó a la 

categoria de Trajectòria Professional va ser per Carme 

Plasencia, propietària i CEO d’Aeromics empresa 

ubicada al Parc Científic de Barcelona. El guardó a la 

categoria d’Organització en valors femtalent va ser per 

la Fundació Ship2B que inverteixen en startups 

d’impacte social. El guardó en la categoria d’Innovació 

va ser per Ideas4all una comunitat creativa en línia 
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fundada per una dona per a persones que busquen 

idees o volen aportar idees. I el guardó femtalent en la 

categoria de Comunicació va ser per Jordi Évole i el seu 

programa Salvados, pel tractament que el programa ha 

fet sobre la dona i la igualtat d’oportunitats. A més dels 

guardonats femtalent reconeix el talent i la igualtat 

d’oportunitats que van rebre una menció especial, 

entre ells, es va reconèixer a Queta Domènech del Grup 

Vallformosa, el programa “Som Dones” de TV3, 

Maravillas Rojo exdirectora de projectes 

d’Emprenedoria Social a la Conselleria d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la periodista 

Nuria Coll pel seu web etselquemenges.cat o la banca 

ètica Triodos Bank.  

El fòrum va ser un èxit de participació amb l’assistència 

de més de 250 persones. Totes les intervencions es pot 

accedir a partir del canal de Youtube de femtalent.  

 ACTIVITATS I PROJECTES XPCAT 

https://youtu.be/d63FhgrBeDc


  Memòria XPCAT | 2017-2018   15 

 
fem.talent 2018 
 

 ACTIVITATS I PROJECTES XPCAT 

L’edició de 2018 el femtalent va celebrar el seu desè 

aniversari posant l’èmfasi en mostrar dones referents a 

l’àmbit internacional i/ o que estan dirigint projectes 

d’impacte internacional, especialment en tecnologies 

digitals. Amb el salt internacional femtalent va voler 

donar visibilitat a la presència de les dones també a 

diferents Parcs Científics i Tecnològics del món i la seva 

comunitat.  

Sota el títol “World Wide Women: inspiring Global 

Women Talent” el fòrum es va centrar en com la 

transformació digital està impactant de forma 

transversal a tots el sectors del mercat de treball, i en 

aquest context l’impacte de la tecnologia és un element 

clau de les professions del futur. Les dones que es 

graduen anualment en carreres enginyeries o carreres 

tècniques gairebé va arribar al 5% en 2017 i el 

percentatge ha disminuït en els darrers anys, segons 

dades de l’INE. Les dones ja estan participant d’aquest 

canvi de paradigma des de diferents orígens, cultures, 

classes socials, religions, orientacions sexuals i edats. El 

fòrum va mostrar la diversitat d’aquests models de 

dones com a referents per facilitar la participació de les 

dones en professions de futur.  

En la conferència celebrada el 9 de març al Parc 

Tecnològic de Barcelona Nord va ser inaugurada, entre 
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d’altres, per l’Alcaldessa de la ciutat de Barcelona Ada 

Colau, i la COO de la Associació Internacional de Parcs 

Científics i Areas d’Innovació (IASP), Ebba Lund. La 

primera taula va rebre a representants de parcs de tot 

el món, entre elles, Mozhgan Yazdianpour del Isfahan 

Science and Technology Town a Iran, o Gabriela Ferreira 

d’Anprotec a Brasil. A la segona taula amb el títol 

“Somiant el futur, obrint el camí” es van mostrar 

exemples de dones en el món de la ciència com la 

Catedràtica Alicia Casals, i de l’empresa com Maria 

Fernanda González de MOCA. Com a Keynote Speakers 

van participar Cheryl Miller, fundadora i directora del 

Digital Leadership Institute i membre del Board of 

Directors Digital Skills and Jobs Coalition de la Comissió 

 ACTIVITATS I PROJECTES XPCAT 
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Europea. I Judith Carreres, consellera de la Organització 

Internacional del Treball. La Taula de Cloenda va ser a 

càrrec de Sara Berbell de l’Ajuntament de Barcelona, i 

Josep M Piqué de XPCAT. Tot l’acte va ser conduit per la 

periodista Milagros Pérez Oliva. 

Al fòrum van assistir també escoles de Nous Barris, 

properes al parc tecnològic on es va celebrar l’acte, on 

les nenes van fer de reporteres entrevistant a les 

ponents i explicant després la experiència en les seves 

classes.   

Com cada any es van atorgar els guardons femtalent. En 

la categoria Talent Emergent el guardó va ser per Judit 

Anido, cofundadora i directora de Mosaic Biomedicals. 

En la categoria Trajectòria Professional el guardó va ser 

per María Blasco, directora del CNIO. En la categoria 

Organització amb valors femtalent el guardó va ser per 

la fundació Vicki Bernadet que treballa per la prevenció i 

l’atenció a l’abús infantil. En la categoria de 

Comunicació el guardó va ser per la periodista Neus 

Bonet. I en la categoria Innovació el guardó va ser per 

Wonder Ponder un projecte que ensenya filosofia als 

nens . A més, en el desè aniversari femtalent va atorgar 

un guardó especial a un projecte d’impacte 1hour4girls 

que va recollir la seva ambaixadora Sabrina Bittencourt, 

emprenedora en sèrie i Business Angel, que 

malauradament ens ha deixat aquest any. Durant la 

seva vida va treballar pels drets humans i 

l'empoderament de les dones. Recordarem sempre la 

seva inspiració, DEP. 

Aquesta edició el fòrum està promogut per Barcelona 

Activa i coordinat per XPCAT. 

 

 ACTIVITATS I PROJECTES XPCAT 
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 PARCS MEMBRES 
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 EN CLAU EXTERNA 

La IASP és la xarxa internacional de referència 

dels Parcs Científics, Tecnològics i Àrees 

d’Innovació que connecta a professionals que 

gestionen aquestes infraestructures i 

instruments, i proveeix de serveis per a guiar el 

creixement, la internacionalització i l’efectivitat 

per els seus parcs membres. La XPCAT forma 

part d’aquesta 

Associació 

La bioregió de Catalunya és una entitat que 

coordina i promou el sector de la biotecnologia, 

la biomedicina i les tecnologies mèdiques al 

territori. XPCAT té representació al patronat de 

BIOCAT des de l’any 2013.  

Biocat APTE 

L’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya 

(APTE) és una organització central en el Sistema de 

Ciència, Tecnologia i Empresa de l’Estat Espanyol. Els 

seus membres el formen parcs científics i tecnològics 

de disset Comunitats Autònomes. La XPCAT hi 

col·labora a partir dels parcs membres que en formen 

part. 

IASP 
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 EN CLAU EXTERNA 

Activitats dels Parcs membres 

Gener 2018 

Es celebra el TechDemoDay a La 
Salle Technova amb més de 50 
start-ups i prop de 800 assistents. 

Març 2018 

Les empreses del TecnoCampus PG 
Cconocimiento i Epinium, presents 
al Mobile World Congress. 

 

Abril 2018 

La UAB, el PRUAB, Eurecat i 
l'Associació Àmbit B30 
presenten el Hub b30. 

Octubre 2018 

I Serious Games Camp Terrassa 
organitzat per Orbital.40. 

Novembre 2018 

El Canòdrom acull la jornada sobre com “Emprendre a la maduresa: com 
fer networking efectiu per impulsar el teu negoci” 
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 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Suport a l’emprenedoria i a la innovació 

Gener 2017 

El TecnoCampus, l'Ajuntament i 
Som Mobilitat organitzen la 
Hackathon centrada en la mobilitat 
sostenible. 

Febrer 2017 

Yuzz porta dues emprenedores del 
PCT UdG a Silicon Valley. 

Març 2017 

Comença la sisena edició del 
Programa de Generació d'Idees del 
Parc de Recerca UAB. Nanoplastics 
guanya el premi al millor projecte 
innovador. 

Març 2017 

Salut, retail i big data, sectors que destaquen en la 6a edició del Programa 
Empenta d'Esade. 

 

Maig 2017 

Technova organitza un espai 
d'Innovació Oberta en el marc 
del Digital Business World 
Congress celebrat a Madrid, 
es van seleccionar 60 startups 
innovadores en tecnologies 
digitals. 



 

Memòria XPCAT | 2017-2018   24 

 

 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Suport a l’emprenedoria i a la innovació 

Abril 2017 

1er curs de pilots de Drons al 
PCiTAL  

Juliol 2017 

ACCIÓ acredita el Parc Científic de 
Barcelona com a proveïdor del 
programa Cupons a la Innovació. 

Octubre 2017 

Barcelona Activa amplia el programa Barcelona Indústria Urbana per a 
pimes en procés de canvi tecnològic. 

 

Gener 2018 

El TecnoCampus i 
Foundingers Group posen en 
marxa una programa 
d’acceleració d’start-ups de 
l’àmbit de la salut 
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 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Suport a l’emprenedoria i a la innovació 

Maig 2018 

Vuitena edició del Programa de Generació d'Idees per ajudar el personal 
investigador i doctorand a trobar la millor aplicació a la seva recerca. 
Aquest any centrada en  impulsar projectes per generar nous models de 
consum i producción. 

Maig 2018 

Engega MedTeX, del PCB, 
l’acceleradora per a start-ups de 
tecnologies mediques. 

Juliol 2018 

15 grans empreses participen en el Programa d'Innovació Corporativa a 
través d'Start-ups promogut per ESADECREAPOLIS. 

 

Setembre 2018 

La Salle Technova Barcelona i 
el Consorci de la Zona Franca 
inicien un programa 
d’acceleració de startups del 
mercat logístic 
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 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Recerca i tecnologia 

Abril 2017 

Laboratori Europeu de Biologia 
Molecular (EMBL) s'instal·la a 
Barcelona al PRBB. 

Abril 2017 

Presentació pública del projecte 
europeu Life reWINE que coordina 
el PRUAB i està centrat a la 
reutilització d'ampolles de vi al 
sector vitivinícola.  

Octubre 2017 

Debat internacional sobre la 
transformació de les destinacions 
turístiques amb suport del PCTTO. 

Març 2017 

El Lleida Fiware Hub i l'AgriTech Big 
Data, nous laboratoris del Parc 
Científic de Lleida 

 

Octubre 2017 

El Parc Científic de Barcelona 
signa un conveni de 
col·laboració amb la 
companyia de recerca clínica 
Methodex l'objectiu de 
treballar conjuntament amb 
la Unitat de Toxicologia 
Experimental i Ecotoxicologia 
(UTOX-PCB). 

Juliol 2017 

Es presenta un avenç del Candy 
Model, eina de gestió de la 
innovació utilitzada per Technova. 



  Memòria XPCAT | 2017-2018   27 

 

 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Recerca i tecnologia 

Abril 2018 

L'empresa Devicare del PRUAB 
impulsa un assaig clínic pioner per 
prevenir la calcificació del catèter 
Doble J. 

Gener 2018 

L’Artificial Intelligence LAB, tercer 
laboratori TIC del Parc Científic de 
Lleida 

 

Juliol 2018 

SOM Biotech, ubicada al PCB, 
inicia l’assaig en pacients d’un 
fàrmac per a la malaltia de 
Huntington  
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Gener 2017 

HIPRA - multinacional veterinària 

ubicada a Amer (Girona) dedicada a 

la recerca, producció i 

comercialització de vacunes |Parc 

UdG. 

Gener 2017 

Sequentia - la primera eina de 

predicció bioinformàtica que és 

capaç d'analitzar, de manera 

automàtica, dades 

transcriptòmiques massives |PCB. 

Març 2017 

ENSIS Sciences, SL, és una companyia de biotecnologia focalitzada 
en la innovació en el sector alimentari i begudes que disposa de 
centres d'R+D+i i planta pilot a ESADE Creàpolis. 

 

 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Start-ups i empreses 

 

Abril 2017 

Proyectos en Gestión del Co-

nocimiento es una empresa 

especialitzada en el desenvo-

lupament i la implantació de 

sistemes propis d'In-

tel·ligència Empresarial 

(Business Intelligence), amb 

la plataforma Atlas SBI |TCM. 

 

Febrer 2017 

Devicare - empresa que 

desenvolupa, fabrica i gestio-

na remotament dispositius 

mèdics innovadors per a la 

cura domiciliària del pacient 

crònic |PRUAB. 
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Maig 2017 

Biomeb, una spin-off de la Universitat de Lleida (UdL), comercialitza els test 

WellB i Fit B i Fibracep, una fibra alimentària que ajuda a modular el risc de 

patir síndrome metabólica | Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de 

Lleida . 

Juny 2017 

eInnova ofereix serveis de disseny 

web, e-commerce, aplicacions mòbils 

i posicionament web | Parc de La 

Salle Technova Barcelona. 

Setembre 2017 

CerQana, projecte personal per 

fomentar l'autonomia i inclusió de 

persones grans o dependents | Parc 

de Recerca Creativa Canòdrom. 

 

 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Start-ups i empreses 

 

Octubre 2017 

Infinitec Activos companyia 

tecnològica independent, que 

fabrica i comercialitza ingre-

dients actius per a la indús-

tria cosmètica i biotecnológi-

ca | Parc Científic de Barcelo-

na. 

Juliol 2017 

Stradivarius al Barcelona Synchro-

tron Park 
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Novembre 2017 

Bioo ha inventat un sistema per 

obtenir energia elèctrica a través 

de les plantes, una tecnologia 

disruptiva | Parc de La Salle 

Technova Barcelona. 

 

 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Start-ups i empreses 

 

Novembre 2018 

Vortex, empresa especialitza-

da en fer càlculs de vent on-

line per al sector eòlic , pre-

senta la darrera versió del 

Mapa de Recursos del Vent 

de la zona d’Orient Mitjà| 

Parc Tecnològic de Barcelona 

Activa. 

Juliol 2018 

L’empresa Cimab, creada per 

investigadors de la UAB, 

distribuirà un test domèstic de 

fertilitat masculina 

Abril 2018 

La tecnologia de reconeixement 

d'emocions d’Imotion Analytics al 

Parc UPC, en un pretest 

experimental del projecte 

Vinovert. 

Octubre 2018 

Eurecat connectarà maquinària i 

infraestructura agrícola a Internet 

| Parc Científic de Lleida. 

Novembre 2018 

L’empresa del PCB Cebiotex, 

guardonada amb el Reconeixement 

Cecot a la Innovació 2018. 
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 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Juny 2017 

La Salle Technova Barcelona forma 
futurs inversors de start-ups 
tecnològiques. 

 

Juny 2017 

V Fòrum d'Inversió de la 
Xarxa BAGI – Business 
Angels de Girona al Parc 
UdG. 

Juliol 2017 

STAT-Dx del PCB rep una línia de 
finançament de 20M€ del BEI, en el 
marc del programa InnovFin.  

Setembre 2017 

La UE atorga 1,8 milions d'euros a 
Lleida per impulsar la tecnificació 
del sector agroalimentari. 

Finançament i inversió 

Maig 2017 

6à edició de l’Investor’s Day, acte de culminació d’un programa 
d’investment readiness per a empreses de base tecnològica vinculades a 
l’òrbita dels ecosistemes d’innovació UPC | Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
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 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Octubre 2017 

Playstark Games, del Parc de Recerca Creativa, tanca una ronda de 

finançament que afavorirà el llançament del seu primer videojoc a nivell 

mundial. 

Finançament i inversió 

Gener 2018 

El PCB col·labora amb el programa 

Wild Card d'EIT Health: 4 milions 

d’euros a la recerca d’idees 

innovadores en salut. 

 

Febrer 2018 

Smartfooding, plataforma online de productes per a dietes 

especials i alimentació bio ubicada a la Incubadora Glòries de 

Barcelona Activa, ha estat l'única empresa de l’Estat espanyol 

seleccionada per al projecte Katana, impulsat per la UE, que 

aporta 100.000 euros de capital a fons perdut i ajudes al 

finançament per a l’impuls de la innovació del sector agrari i 

l’alimentació.  
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Novembre 2018 

Programa de Capital Risc i 

Inversió Corporativa organitzat 

per La Salle, juntament amb La 

Salle Technova . 

 

 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Finançament i inversió 

Novembre 2018 

Ahead Therapeutics obté, amb el 

suport del PRUAB, un ajut de 

50.000 euros de la UE per 

comercialitzar un tractament per 

a la diabetis autoinmune. 

 

Setembre 2018 

AbilityPharma, empresa 

adherida al Parc de Recerca 

UAB, obre una ronda d'1 

milió d'euros per seguir 

desenvolupant un fàrmac 

que elimina cèl·lules 

canceroses. 
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Febrer 2018 

Technova inicia el cicle de trobades 

sobre Corporate Entrepreneurship. 

Abril 2018 

Torna la Retail Revolution d’ESADE CREÀPOLIS. Temàtiques com les tendències i el coneixement del consumidor, 

nous formats de botiga, tecnologies disruptives que transformen l’experiència de compra, la gestió del talent i 

persones del punt de venta i tendències a nivell internacional dins de l’àmbit del Retail 

 

 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Formació especialitzada 

 

Gener 2018 

ESADE Creàpolis prepara 4 ses-

sions d’innovació per a empre-

ses turístiques. 

Març 2018 

Obertes les inscripcions per al 

Fòrum de Turisme sobre turisme 

esportiu i l'impacte dels 

esdeveniments organitzat pel PCT. 
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 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Juny 2017 

Activitats tecnològiques d'estiu per 
a infants i joves al Parc Científic de 
Lleida. 

Setembre 2017 

Parc Científic de Barcelona obre el 
termini d'inscripció a la Fira Recerca 
en Directe. 

Novembre 2017 

Més de 1.100 alumnes d'ESO participen a EduEmprèn organitzat per La 
Salle Technova Barcelona 

Setembre 2017 

Joves estudiants apassionats per la 
ciència tenen l’oportunitat de 
conèixer la recerca de primera mà 
al PRBB.  

Difusió de la ciència i tecnologia 

Juny 2018 

Recerkids al PRBB: un congrés per a 
ments joves inquietes. 
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 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Novembre 2017 

Un delegació de parcs membres de 

XPCAT assisteix a la Conferència 

Internacional de l'APTE a Sant 

Sebastià. 

Novembre 2017 

El PCB, reconegut als premis a la 

millor pràctica en parcs científics i 

tecnològics d'APTE. 

Desembre 2017 

Tres representants vinculats a la 

XPCAT formen membre de 

l'Steering Committee de l'APTE. 

Novembre 2018 

Una delegació de XPCAT participa a la Conferència Internacional de l’APTE a 

Avilés. El premi a la millor pràctica de parcs de menys de 10 anys va ser per 

a ESADE Creàpolis pel seu projecte “La Rambla de la Innovació”,  i el 

TecnoCampus Mataró-Maresme va rebre un accèssit pel seu projecte 

“Programa integral d’impuls i acceleració de l’activitat emprenedora”. 

Networking 
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 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Maig 2017 

El Parc de Recerca UAB 

commemora el seu 10è aniversari. 

Gener 2018 

La UAB i el PRUAB impulsen la 

creació d'una comunitat RIS3CAT 

en bioeconomia industrial. 

Gener 2018 

Impuls per la ciència i visita de l’alcaldessa de Barcelona al PRBB. 

Institucional 

Març 2018 

L’Arborètum del Parc Científic de 

Lleida ofereix aprendre 

mindfulness entre els arbres. 

 

Març 2018 

Cap a la paritat de gènere en 

ciència amb el PRBB. 
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Juny 2018 

Es va presentar en el marc del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital 40, el projecte Terrassa 4.0, impulsat 

per l’Ajuntament de Terrassa, soci director del parc. El projecte, que s’ha posat en marxa aquest 2018, té l’objectiu 

de donar suport al teixit industrial terrassenc per la seva incorporació a la indústria 4.0.  

 

 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Maig 2018 

Fundació DTI al PCB: Una dècada 

impulsant la recerca i formació en 

donació i trasplantament. 

Maig 2018 

Una delegació dels Laboratoris TIC 

del Parc Científic de Lleida, al 

Silicon Valley. 

Maig 2018 

El Barcelona Synchrotron Park 

dona suport al PRUAB. 

Institucional 
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Juliol 2018 

Global Costumer Experience de 

CaixaBank i ESADECREAPOLIS 

han tancat un conveni per fo-

mentar, promocionar i divulgar 

nous coneixements sobre la in-

novació en el sector turístic. 

Octubre 2018 

Cristóbal Colón, a l’acte d’inici de curs del TecnoCampus: “La Fageda és 

molt més que una fàbrica de iogurts”. 

 

 ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ XPCAT 

Juny 2018 

Seidor i ESADECREAPOLIS impulsen 

la digitalització i la competitivitat 

de les PIMES 

Setembre 2018 

El Parc Científic de Barcelona 

compleix 20 anys com a pol 

d’innovació científica i empresarial. 

Institucional 
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C/ Baldiri i Reixac, 10 
08028 Barcelona 

Telèfon: (+34) 935824545 
e-mail: info@xpcat.net 

Web: www.xpcat.net 
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