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Comunitat XPCAT: NetCloud Engineering al TecnoCampus 

 

 

NetCloud Engineering, empresa situada al 
parc empresarial del TecnoCampus , 
s'encarrega del disseny i manteniment de 
cable o sense fil, donant connectivitat a 
Internet. També s'encarrega del 
funcionament dels sistemes i de projectes 
de recerca, com la indústria 4.0 (IoT), 
blockchain i intel·ligència artificial, entre 
d’altres.  
 
Els socis de NetCloud Engineering, Enric 
Velasco i Eduard Genúndez van escollir instal·lar l’empresa en el Tecnocampus 
per diversos motius. Inicialment per la localització i la infraestructura de què 
disposa el Parc, però opinen que el valor afegit del Tecnocampus és la 
possibilitat d’accedir al talent universitari i les relacions bilaterals a nivell de 
recerca i incorporació del talent al món laboral procedent de la universitat, així 
com totes les accions que es realitzen al Tecnocampus per facilitat el networking 
entre empreses.  
 
El c oronavirus està canviant l'activitat productiva de moltes empreses. Algunes 
d'elles s'han reinventat i moltes persones han decidit unir les seves forces per 
contribuir en la mesura que sigui possible. En el cas de NetCloud Engineering, 
l'empresa ha contribuït donant suport en les telecomunicacions d'hospitals i 
fabricant màscares amb impressores 3D.  
 
El teletreball a nivell hospitalari pot millorar substancialment amb els recursos 
necessaris. “Les infraestructures estaven preparades a nivell de 
telecomunicacions, però s'estan configurant més punts per habilitar més llocs de 
teletreball. Cada hospital té la seva infraestructura, però s'estan augmentant 
aquests punts”, exposa Eduard Gegúndez, responsable de projectes de 
NetCloud Engineering.  
 
A més, a NetCloud Engineering també imprimeixen models de màscares i de 
peces de respiradors.  
 
[Llegir article de La Vanguardia]  

  

 

Celebrada la II Assemblea de la XPCAT amb la participació de la Generalitat 

de Catalunya i diferents universitats catalanes 

 

 

El proppassat 22 de maig es va celebrar la 
darrera Assemblea de XPCAT en el 
campus virtual de La Salle Technova 
Barcelona. El principal tema de l'agenda 
del dia era revisar la situació actual dels 
parcs científics i tecnològics i els seus 
ecosistemes d'emprenedoria i innovació. 
Compartir experiències i solucions 
comunes i posar a disposició de la 
Generalitat de Catalunya el coneixement i 
la tecnologia instal·lada als parcs perquè 
sigui incorporada a l'estratègia de país per resoldre la situació actual de 

  

 

http://www.tecnocampus.cat/
https://www.lavanguardia.com/economia/innovacion/20200403/48281878322/solidaridad-empresarial-hacer-frente-coronavi%20rus-tecnocampus.html
http://www.xpcat.net/
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pandèmia de COVID19 i, especialment, per donar un impuls a la situació 
econòmica i social actual.  
 
A l'Assemblea estaven convidats la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels 
Chacon. La directora general de Planificació de l'Àmbit d'Universitats i Recerca i 
coordinadora del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, Mercè 
Chacon. El rector de la Universitat Ramon Llull, Josep M Garrell, i el vicerector 
d'Investigació i Innovació de la mateixa universitat, Lluís Comelles. El vicerector 
de Transferència de Coneixement i Innovació de la UPC, Jordi Berenguer. En 
finalitzar, els membres de l'Assemblea van entregar un document de treball per 
desenvolupar-lo conjuntament amb la Generalitat.  

 

 

+ INNOVA: Inèdit presenta a la UAB una eina per autoavaluar la circularitat de 

les empreses 

 

 

Inèdit, spin-off de la UAB, ha presentat 
una eina per a l’autoavaluació de la 
sostenibilitat a les empreses. L’eina és 
totalment gratuïta i es podrà trobar a la 
web del mateix estudi:  
[Llegir article de 
https://circular.ineditinnova.com].  
 
L'objectiu és oferir a les organitzacions un 
instrument perquè puguin avaluar el grau 
de circularitat de les seves empreses. 
L’eina, un cop feta l’avaluació, pot ser molt útil per prendre decisions que 
afavoreixin la sostenibilitat i la competitivitat de l’organització.  
 
El procés de l’eina, que es pot enllestir en 15 minuts i és especialment senzill, 
consisteix a anar avançant per una sèrie de preguntes que guiaran l'empresa 
per les diferents branques de la sostenibilitat i la cadena de valor de 
l’organització. Finalitzat el qüestionari, l’eina facilitarà un info rme on es podran 
veure indicats els resultats del test i els punts febles de l’empresa en l’àmbit 
d’economia circular i sostenibilitat. L’informe també proporcionarà algunes 
propostes d’estratègies a seguir per poder millorar la circularitat de l’empresa.  

  

 

 

+ INNOVA: Aliança entre l’IMIM i Chemotargets, del PCB, per accelerar el 

disseny de noves teràpies contra el càncer 

 

 

La companyia Chemotargets, amb seu al 
Parc Científic de Barcelona (PCB) , ha 
signat un acord estratègic amb l'Institut 
Hospital del Mar d'Investigacions 
Mèdiques (IMIM) per accelerar els 
projectes de recerca per al descobriment i 
desenvolupament de noves teràpies 
oncològiques que donin resposta a 
importants necessitats mèdiques no 
cobertes.  
 
Amb aquest acord estratègic, Chemotargets dona el tret de sortida a una nova 
etapa de creixement de la companyia. Un cop assolida una posició de lideratge 
al mercat global com a proveïdora de plataformes d’intel·ligència i predicció de 
disseny de fàrmacs, l’equip encapçalat per Jordi Mestres assumeix ara el repte 
d’obrir una segona línia d’activitat com a start-up biotecnològica, focalitzada en 
el descobriment i desenvolupament de fàrmacs amb un portafoli de projectes 
propi, enfocat inicialment cap a l’oncologia.  
 
[Més informació].  

  

 

+ INNOVA: La plataforma myHEALTH WATCHER, una startup del 

TecnoCampus, resol dubtes sobre alimentació durant la crisi del COVID-19 

 

http://parc.uab.cat/
https://circular.ineditinnova.com/
https://circular.ineditinnova.com/
http://www.pcb.ub.edu/


 

 

La plataforma i App d’alimentació 
personalitzada myHEALTH WATCHER  
ha posat en marxa, amb el suport de 
Cisco, una iniciativa per ajudar les 
persones a tenir cura de la seva salut 
durant la crisi del Covid-19. Es tracta d’un 
espai de col·laboració i gratuït on el seu 
equip de nutricionistes solucionarà tots els 
dubtes al voltant de l’alimentació, el 
descans, l’activitat física i el benestar 
emocional.  
 
Aquesta start-up, instal·lada al Parc empresarial del TecnoCampus de Mataró, 
ha posat la seva tecnologia i el seu equip a disposició de las persones que ho 
necessitin, siguin o no usuàries de la seva App.  
 
[Llegir article de La Vanguardia]  

 

  

 

 

+INNOVA:Una enquesta de Creafutur reflecteix que l’impuls del teletreball 

ajudarà a treure cotxes de Barcelona 

 

 

L'estudi de Creafutur fet a partir de 385 
enquestes, la majoria treballadors d'oficina 
(80%) de Barce-lona i la seva àrea 
metropolitana, apunta que el 66% dels 
enquestats no feien cap dia de treball a 
distància abans del confinament i que ara 
aquest mateix percentatge, el 66% 
voldrien mantenir un o dos dies setmanals 
de teletreball quan tot això passi i les 
escoles també hagin recuperat el curs 
presencial. "Poder optar per una fórmula 
mixta entre la feina presencial i la que es fa a distància ens ajudaria i molt a 
treure cotxes de Barcelona", argumenta Víctor Moyano, director de projectes de 
Creafutur.  
 
El Diari Ara va publicar una notícia sobre l’enquesta. [Llegir notícia completa]  
 
(Fotografia del Diari Ara)  

  

 

 

El Barcelona Synchrotron Park participa a la Taula per a la Reconstrucció 

 

 

L’Ajuntament de Cerdanyola ha iniciat la 
Taula per a la Reconstrucció, un espai de 
diàleg dels agents econòmics i socials de 
la ciutat, amb l’objectiu de definir el paquet 
de mesures per pal·liar els efectes de la 
COVID-19 al municipi.  
 
El Barcelona Synchrotron Park hi ha 
participat fent-hi 5 propostes:  
 
• Ajornar, fins al mes de setembre 
d’enguany, el pagament de l’aportació de fons de 318.662,75 euros 
corresponent a la participació de l’Ajuntament al consorci del Parc.  
• Avançar el pagament de la primera fracció de l’Impost sobre Béns Immobles.  
• Prioritzar les empreses del municipi en contractacions de serveis i 
subministraments, quan sigui possible.  
• Mantenir el període de pagament a proveïdors en el termini de 30 dies, i reduir-
lo quan sigui possible.  
• Finalment, oferir a l’Ajuntament mobiliari d’oficina en bon estat, sense cost, per 
si fos d’utilitat per adequar nous espais d’atenció al públic o de treball amb la 
finalitat de garantir la distància social.  

  

 

http://www.myhealthwatcher.es/
http://www.myhealthwatcher.es/
http://www.tecnocampus.cat/
https://www.lavanguardia.com/economia/innovacion/20200409/48398971523/resolver-dudas-alimentacion-crisis-coronavirus-myhealthwatcher.html
https://www.ara.cat/societat/impuls-teletreball-ajudara-treure-Barcelona-covid-19-coronavirus_0_2452554848.html
https://www.barcelonasynchrotronpark.com/


 

El PRBB es prepara per a una tornada esglaonada dels residents, mentre la 

recerca Covid-19 continua 

 

 

Si bé alguns dels residents del PRBB 
estan implicats en projectes científics per 
combatre el SARS-CoV-2 i, per tant, ja han 
estat treballant presencialment a les 
instal·lacions del Parc aquestes darreres 
setmanes, d’altres han hagut d’adaptar-se 
a la situació extraordinària i avançar en 
altres tasques que no requerien estar al 
laboratori.  
 
La resta de la recerca científica, però, ha 
de continuar i en preparació per a la tornada esglaonada dels i les científiques, 
el PRBB s’ha omplert de senyalització amb missatges que recorden les 
noves mesures de prevenció .  
 
Mentrestant, la UPF està desenvolupant un t est ultraràpid i ultrasenzill que 
possibilitarà el diagnòstic ràpid de SARS-CoV-2 , anomenat InstaCovid.  
 
L’ISGlobal ha participat en un assaig clínic que demostra l’eficàcia de l’antiviral 
remdesivir en la recuperació dels pacients hospitalitzats amb COVID-19 greu. 
També cocoordinen un nou assaig clínic multicèntric que avaluarà en 700 dones 
embarassades l’eficàcia de la hidroxicloroquina en la prevenció i tractament de 
la COVID-19.  

  

 

 

La Salle Technova inaugura el #TDD4Future una plataforma virtual per 

reflexionar sobre el nostre futur 

 

 

El passat 14 de maig es va inaugurar el 
#TDD4Future, diferents activitats, 
webinars i trobades virtuals que 
s’allargaran fins al 22 d'octubre, on ens 
agradaria que ens acompanyeu en aquest 
viatge cap al nostre futur. L’objectiu és 
reflexionar sobre què podem i volem ser i 
com, a partir de la innovació basada en la 
tecnologia, podem ajudar a construir la 
"Nova Normalitat".  
 
Durant tots aquests anys, el TechDemoDay -trobada anual que celebra La Salle 
Technova- s'ha encarregat de connectar noves empreses, inversors, grans 
empreses, mitjans de comunicació, estudiants, investigadors i professors en un 
esdeveniment únic destinat a enfortir les xarxes. El TDD4Future manté el mateix 
esperit del TechDemoDay i serà un espai per debatre contingut d'interès per a 
l'ecosistema emprenedor i innovador en diferents plataformes i formats digitals.  
 
Durant aquests mesos es pub licaran Pitch de les 50 millors startups de 
l’Ecosistema d’Innovació Mundial, hi haurà reflexions en càpsules temàtiques 
sobre temes com la salut digital, webinars sobre noves formes d’entendre els 
espais de Real Estate, o sobre la relació startup-empresa, taules rodones amb 
inversors, networkings amb música i molt més.  
 
A més en l’entorn del #TDD4Future es llançarà una Càpsula del Temps amb la 
col·laboració de l’startup de blockchain Ekratos i IBM. On tots els participants en 
qualsevol de les activitats del programa podran posar les seves reflexions sobre 
el futur encapsulades en tecnologia Blockchain. Les reflexions es publicaran en 
el 20 aniversari del Tech Demo Day.  
 
[Més informació]  

  

 

El Parc de Recerca UAB organitza noves càpsules formatives per a persones 

emprenedores 

 

http://www.prbb.org/
http://www.prbb.org/
https://ellipse.prbb.org/the-prbb-gets-ready-for-a-phased-comeback-of-its-residents/
https://ellipse.prbb.org/the-prbb-gets-ready-for-a-phased-comeback-of-its-residents/
https://ellipse.prbb.org/ca/instacovid19-la-upf-desenvolupa-un-test-que-possibilitara-el-diagnostic-rapid-de-sars-cov-2/
https://ellipse.prbb.org/ca/instacovid19-la-upf-desenvolupa-un-test-que-possibilitara-el-diagnostic-rapid-de-sars-cov-2/
http://www.technovabarcelona.org/
http://www.technovabarcelona.org/
https://www.ekratos.org
https://sites.google.com/view/tdd4future/home


 

 

El Parc de Recerca UAB organitza, a 
partir del 4 de juny, diferents càpsules 
formatives per donar eines i tècniques a 
les persones que estan tirant endavant 
projectes d'emprenedoria en aquests 
moments d'incertesa.  
 
Aquest nou cicle, que porta el títol d'Eines 
per a l'emprenedoria, s'ha planificat 
pensant en persones que tinguin un 
projecte emprenedor, personal 
investigador o empreses. Seran cinc sessions, que es faran virtualment, els 
dijous dels mesos de juny i juliol a les 16 h.  
 
Hi haurà formacions sobre com donar a conèixer el teu projecte, com es pot 
aconseguir finançament per mitjà de les donacions, quines competències ha de 
tenir el professional de futur, i com el blockchain i el design thinking et poden 
ajudar a innovar i a repensar la teva idea de negoci.  
 
Pots fer la inscripció al curs sencer o bé només a determinades càpsules.  

  

 

 

Preparats per al TecnoCampus StartHealth, un programa adreçat a start-ups 

del sector de la salut 

 

 

El TecnoCampus , amb el suport 
d’ACCIÓ, posa en marxa TecnoCampus 
StartHealth , un programa d'acceleració 
destinat a projectes d'alt potencial de 
creixement en el sector salut. El programa 
ofereix suport en la validació de la 
tecnologia i el model de negoci, en el 
llançament del producte al mercat i i en 
l'accés a finançament per accelerar el seu 
creixement.  
 
Durant cinc mesos, les deu startups seleccionades gaudiran, gratuïtament, 
d’assessorament expert individualitzat, formació especialitzada, connexió amb 
l’ecosistema innovador, accés a finançament i espai de treball gratuit a la 
incubadora TecnoCampus.  
 
Start Health s'adreça a startups de nova creació, fins a cinc anys de vida, que 
desenvolupin innovacions tecnològiques vinculades al sector salut en els àm 
bits: Digital Health (Plataformes web, mòbils, IA, IoT, Big Data), Medical Devices 
(Instruments mèdics, Rehabilitació, Diagnosis malalties) i Biotech.  
 
El programa compta amb la col·laboració de Ship2B, Bstartup Health, UPF 
Ventures, 101 ventures, Barcelona Health Hub, WA4STEAM, el Consorci 
Sanitari del Maresme, Fundació TIC Salut Social i la Diputació de Barcelona.  
 
Les startups interessades poden presentar les seves sol·licituds, fins al 15 de 
juny, a través de la web . 

  

 

El Parc Científic de Barcelona convoca un nou concurs d’intervenció artística 

per decorar un espai exterior 

 

 

El Parc Científic de Barcelona (PCB) 
convoca un nou concurs d'intervenció 
artística per fomentar la interacció entre art 
i ciència. El certamen, públic i anònim, 
ofereix l’oportunitat de crear, amb total 
llibertat temàtica, un mural en un espai 
exterior de 4,5 metres d’alçada per 6,5 
metres d’amplada a l’edifici Clúster II, en 
una cruïlla de connexió de diversos espais 
del Parc a diferents nivells.  
La participació pot ser individual o en grup, 
però només es podrà concórrer al concurs amb un únic projecte.  
 

  

http://parc.uab.cat/
https://eformularis.uab.cat/web/parc-de-recerca/eines-emprened%20oria
http://www.tecnocampus.cat/
https://www.tecnocampus.cat/ca/empresa/programa-acceleracio/health
https://www.tecnocampus.cat/ca/empresa/programa-acceleracio/health
https://www.tecnocampus.cat/ca/empresa/programa-acceleracio/health
http://www.pcb.ub.edu/
http://www.pcb.ub.edu/


 

La Fundació Parc Científic de Barcelona destinarà una dotació econòmica de 
5.000 € a la proposta guanyadora per desenvolupar l'obra.  
 
La inscripció s’haurà de formalitzar en el mateix moment en què es presentin els 
treballs i el termini finalitza el dijous 4 de juny de 2020 a les 12:00 h.  
 
No és el primer cop que el Parc treu a concurs la decoració d’algun dels seus 
espais. Les seves instal·lacions ja alberguen una mostra del talent creatiu 
d’artistes com Kelly Arrontes, Anna Taratiel i Nuria Mora.  
 
[Més informació] .  

 

 

Compte enrere per a la Retail Revolution d’Esade Creapolis via streaming  

 

 

En la 5a edició de la Retail Revolution 
Conference, titulada "Key Actions for Retail 
in a Transfor-med World" més de 20 
speakers repassaran els principals reptes 
als quals s'enfronta el sector i compartiran 
les seves recomanacions davant més de 
300 persones via streaming privat, que 
per-metrà que tots els assistents visquin 
una experiència digital excepcional, abans, 
durant i després de l'esdeveniment. 
Quines mesures haurien de prendre els 
retailers a curt, mitjà i llarg termini per so-breviure a la situació actual? Quines 
solucions i innovacions podran ajudar al sector a convertir aquesta crisi en una 
oportunitat?  
 
Promoció especial amb un 35% de descompte per a la compra anticipades 
d’entrades fins al 15 de juny. [Accedeix al Super Early Bird]  

  

 

 

L’AGENDA 

 

Coneix les activitats que la XPCAT i els Parcs membres organitzen per als 
propers mesos.  
 
[Veure agenda]  

  

 

    

 

 

 

http://www.pcb.ub.edu/portal/ca/noticies/-/noticia/not_concurs_artistic_2020?backURL=%2Fportal%2Fen%2Fel-pcb%23sala-premsa%20
https://www.esadecreapolis.com/retailrevolutionconference2020
http://www.xpcat.net/noticies.php?idm=1&pagina=3&subpagina=2

