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COMUNITAT XPCAT ICDQ al TecnoCampus
ICDQ. Institut de Certificació, és una entitat de certificació privada i independent
amb vocació local i global. La seu a Espanya es troba al parc empresarial del
TecnoCampus .
Els serveis de certificació permeten a les empreses millorar els seus processos,
els seus productes i la seva gestió, i reforçar les seves oportunitats comercials.
Espanya està en el setè lloc del rànquing en l'àmbit mundial i quart d'Europa
quant a nombre d'empreses amb certificació.
De vegades, la internacionalització pot suposar un desafiament important i la
certificació pot donar un impuls a aquestes empreses. "Obrir-se pas en mercats
exteriors representa en moltes ocasions un repte, ja que a la mateixa
competència de les empreses locals i a les imposicions econòmiques duaneres
se li uneixen barreres de tipus tècnic que exigeixen que els productes compleixin
una sèrie de requisits ge neralment associats a característiques de seguretat,
protecció del medi ambient, o qualitat, coneguts com a Obstacles Tècnics al
Comerç", exposa David Galeote, CEO d'ICDQ.

+INNOVA L’startup Oncoheroes, amb laboratori al PCB, llicència volasertib a la
nord-americana Notable Labs per a càncer d’adults

L’startup Oncoheroes Biosciences, centrada
Projectes seleccionats en la segona
exclusivament en l’avanç de noves
edició de Valor per Terrassa
teràpies per al càncer infantil, ha llicenciat
(ValorTRS) gestionat per Terrassa
els drets de desenvolupament i
Innovació
comercialització de volasertib per a càncer
d’adults a tot el món a la nord-americana
Notable Labs, una biofarmacèutica pionera
en medicina preventiva i de precisió.
Divulgació, ciència i reivindicació
van confluir en l’#OpenPRBB, la
setmana de portes obertes del
PRBB

Un software per diagnosticar la
disfàgia guanya el premi Creatic
del TCM a la millor iniciativa
empresarial en l’àmbit de la
tecnologia i la innovació

Oncoheroes -que conservarà la llicència
mundial en oncologia pediàtrica- va ser cofundada el 2017 per l’emprenedor
català Ricardo García i el científic italià Cesare Spadoni, dos pares afectats pel
càncer infantil. La companyia té la seva seu a Boston (Estats Units) i centralitza
tota la seva activitat de drug discovery al seu laboratori del Parc Científic de
Barcelona (PCB) .

Oncoheroes ha iniciat ja la producció de volasertib i està treballant am b el
consorci europeu ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) amb
l’objectiu de començar el 2022 un assaig clínic de fase Ib/II en rabdomiosarcoma
pediàtric, patrocinat per la Universitat de Birmingham i el Cancer Research UK.
[Més informació]

Farmaprojects obre en el PCB un
laboratori GMP per al control de

qualitat i alliberament de
medicaments

Tot preparat per al Talent &
Knowledge Congress a Esade
Creapolis

+INNOVA L’startup del TecnoCampus, Newex, llança una campanya de
crowdfunding per fabricar el primer vestit sostenible per a barranquisme
La startup Newex ubicada a la incubadora del TecnoCampus , llança una
campanya de crowdfunding per fabricar el primer vestit sostenible per a
barranquisme. L’objectiu és recaptar 9.500€ per finançar la producció del primer
equipament especialitzat en barranquisme i fabricat a Espanya amb cautxú
natural, que redueix més del 95% les emissions de CCO2.
Llegir la notícia a La Vanguardia

Les millors startups de turisme en
el Touristech Startup Fest
organizat per La Salle Technova

L'AGENDA

El Parc de l’Alba reprèn la comercialització de parcel·les
L’Institut Català del Sòl (Incasòl) de la
Generalitat i l’Ajuntament de Cerdanyola
(Vallès Occidental) van presentar el passat
mes d’octubre el pla director del Parc de
l’Alba, que rebrà una inversió pública de
450 milions d’euros. Un cop aprovat el nou
Pla Director Urbanístic (PDU) i els
projectes d’urbanització i reparcel·lació del
sector Parc de l’Alba, es desbloqueja
l’atorgament de noves llicències d’activitat i
el parc reprèn l’etapa de comercialització
de parcel·les.
El Parc de l’Alba és un parc públic de 408 hectàrees i ofereix una ubicació
excel·lent per a empreses innovadores i centres de recerca. Situat al voltant del
Sincrotró ALBA, en la zona empresarial coneguda com a Barcelona Synchrotron
Park, a tocar del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i del veí Parc
Tecnològic del Vallès, al ben mig del territori del Vallès, és tot un reclam per a
empreses tecnològiques i d'alt valor afegit.
Segons el nou projecte del Parc de l'Alba el conjunt de noves empreses se
situaria al cantó oest del parc, limítrof de camí a Sant Cugat amb el corredor
verd que es va reservar per permetre la connexió biològica amb el pas de fauna
corresponent entre els parcs naturals de Collserola i Sant Llorenç del Munt i
l'Obac.
A més, a la zona nord i est del Parc, es preveu crear un nou barri residencial
amb 5.377 nous habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial, i amb
una zona comercial de 90.000 m2. D’altra banda, el parc comptarà amb 166 Ha
de zones verdes i 25 Ha d’equipaments públics repartits per tot l’àmbit de
l’actuació

Projectes seleccionats en la segona edició de Valor per Terrassa (ValorTRS)
gestionat per Terrassa Innovació
El dia 23 de novembre es van presentar
els 4 projectes participants en la 2a edició
de Projectes de Valor per Terrassa
#ValorTRS. Aquest programa, de
l’Ajuntament de Terrassa gestionat per
Terrassa Innovació, dona suport a
iniciatives innovadores d’alt d’impacte
social o medi ambiental, proposant
solucions que milloren la salut i el benestar
de les persones, de la comunitat o del
medi ambient, a partir d’un compromís i
una estratègia innovadora.
Els quatre projectes que es van presentar són:
• Rehab Nautilus del Consorci Sanitari de Terrassa amb un tractament per a les
seqüeles a nivell cognitiu de la Covid persistent;

• La Dovella, una cooperativa del sector de la construcció per a inserció
sociolaboral de persones en risc d’exclusió;
• Mapsi Photonics, una startup amb tecnologia fotònica disruptiva d’alta resolució
per a la detecció de gasos, entre d’altres aplicacions; i
• MyCareNet, una platafor ma de suport i contactes per a persones amb
dependència i el seu entorn.
A partir d’aquesta presentació s’inicien les rondes de contactes per captar
suports de finançament. Per la part inversora, iniciaran els contactes les
persones adherides al programa amb un perfil empresarial de llarga trajectòria i
arrelament a la ciutat.
Si t’interessa rebre més informació sobre algun dels projectes presentats per
oferir-los suport a través del programa, pots posar-te en contacte amb
projectesdevalor@terrassa.cat .
Si tens un projecte que s’ajusti a aquestes característiques i busques
finançament, presenta la teva sol·licitud per participar en el programa. Aquí
trobaràs més informació .

Divulgació, ciència i reivindicació van confluir en l’#OpenPRBB, la setmana de
portes obertes del PRBB
A finals d’octubre, el PRBB va celebrar la
setmana de portes obertes . Sis dies
intensos en que la divulgació científica va
omplir les xarxes socials del PRBB.
Podeu anar al canal de YouTube per veure
tots els diferents continguts:
- Una sèrie de vídeos de tan sols tres
minuts per descobrir sis projectes dels
centres del PRBB.
- Visites via streaming per Youtube a alguns dels laboratoris del parc: estudi de
les cèl·lules tumorals i els seus possibles tractaments a l’IMIM; la visualització d’un
òrgan o un organisme sencer amb els microscopis de l’EMBL; la proteòmica al CRGUPF; l’ estudi de les proteïnes dels fòssils a l’IBE per a conèixer i classificar
espècies extintes; la biologia sintètica del DCEXS-UPF; l’ estudi a l’ISGlobal de
l’efecte de la qualitat de l’aire al desenvolupament embrionari i postnatal dels
nadons).
-Entrevistes dels Youtubers “ La hiperactina”, “ el Robot de Platón
” i “ Diario de una científica” a tres investigadores i investigadors del parc.
- Una taula rodona amb la Mara Dierssen del CRG, la Gema Revuelta del
DCEXS-UPF i la Núria Argudo de l’Hospital del Mar, junt amb la Zulema
Altamirano de la ‘Unidad mujer y ciencia’ del Ministeri de ciència i innovació,
sobre com incloure la perspectiva de gènere en totes les etap es de la carrera
investigadora

Un software per diagnosticar la disfàgia guanya el premi Creatic del TCM a la
millor iniciativa empresarial en l’àmbit de la tecnologia i la innovació
Un software basat en intel·ligència artificial
per al diagnòstic de la disfàgia, que
ajudarà a optimitzar els processos de
cribratge, diagnòstic i tractament de les
persones que pateixen aquesta malaltia,
es va endur el premi amb major dotació de
la Nit de l’Emprenedoria: el premi Creatic a
la millor iniciativa empresarial en l’àmbit de
la tecnologia i la innovació, dotat amb
12.000 euros i una estada bonificada a la
incubadora durant un any. Es tracta d’un
projecte que, sota el nom d’AIMS-OD, han presentat Alberto Martín, Pere Clavé i
Xavier Tibau.
El premi al millor projecte amb impacte social el va guanyar Orgasnic, que
proposa el disseny i fabricació de productes de decoració per a la llar i la
restauració a partir de residus orgànics. I pel que fa al Creatic a la millor
iniciativa liderada per dones va recaure en el projecte Datali Group, que planteja
serveis d’assessorament especialitzats per a marketplace i ecommerce a parti r
d’un software que permet l’optimització dels processos financers i fiscals de les
empreses que comercialitzen en entorns online. La foto dels guanyadors de la
Nit es va completar amb dos guardons que volen fomentar l’emprenedoria entre
els estudiants. El premi a l’emprenedoria universitària pel projecte Ohlechef, una
plataforma web que ofereix tallers de cuina online en directe amb xefs de
prestigi, i que inclou servei de lliurament previ de tots els ingredients necessaris
per elaborar les receptes del taller que es contracta. I el millor projecte
emprenedor en l’àmbit de la formació professional per la proposta The Coffice
Mataró, d’un espai multiservei que ofereixi sales de coworking, cafeteria i llibreria
en un mateix establiment, en un ambient innovador on tinguin cabuda l’activitat
empresarial i l’oci cultural.
Els premis Creatic i la Nit de l’Emprenedoria, una iniciativa del TecnoCampus i
l’Aju ntament de Mataró, han comptat amb el suport de diverses empreses i
institucions.

Farmaprojects obre en el PCB un laboratori GMP per al control de qualitat i
alliberament de medicaments
La companyia Farmaprojects ha obert un
laboratori amb certificació GMP al Parc
Científic de Barcelona (PCB) per a la
importació i alliberament de medicaments
dins del marc europeu. L’obertura d’aquest
nou centre li permetrà reforçar la seva
posició com a referent global en la
llicència, fabricació i subministrament de
productes farmacèutics genèrics per a la
seva comercialització a la Unió Europea i
tercers països.
Gràcies a la Certificació GMP atorgada per l’AEMPS, en aquest nou centre
Farmaprojects oferirà a les companyies farmacèutiques serveis analítics d’alta
qualitat, com ara anàlisi fisicoquímica de medicaments en totes les seves formes
farmacèutiques, estudis d’estabilitat de medicaments i validacions de mètodes
analítics, entre d’altres.
Farmaprojects forma part del Grup Polpharma –un dels 2 0 principals fabricants
de medicaments genèrics del món– la qual cosa li permet subministrar productes
i serveis d'elevada i acreditada qualitat: llicència de dossiers, fabricació per
contracte, i suport complet en el registre farmacèutic i propietat intel·lectual.
[Més informació]

Tot preparat per al Talent & Knowledge Congress a Esade Creapolis
Els propers dies 26 i 27 de novembre es
celebra a les instal·lacions d’Esade
Creapolis, el primer congrés internacional
de Talent i Gestió del Coneixement,
organitzat per la Fundació Impulsa
Talentum XXI, editora de Catalonia Talent,
i amb el suport de Sant Cugat Empresarial.
El Talent & Knowledge Congress es
convertirà en el punt de trobada anual
entre les empreses que es volen adaptar
als nous temps, donant especial atenció al factor humà, a partir del canvi
d’estratègies, estructures, i incorporant noves eines, i modificant processos, però
sobretot posant èmfasi en la participació, la col·laboració i molt especialment en
les persones.
En aquest sentit, el primer congrés internacional de gestió del coneixement, es
convertirà en el marketplace anual entre les empreses que vulguin adaptar-se a
les últimes tendències en innovació, tecnologia, cultura organitzac ional,
captació i retenció de talent, valoració de intangibles i finançament.
Durant l’acte, que es dura a terme en format híbrid, es contarà amb la
intervenció del director general d’Esade Creapolis, Oriol Alcoba, i amb una llarga
llista de professionals que ja han confirmat la seva participació. Alguns d’ells
són: el director de la fira audiovisual ISE Integrated Systems Europe, Mike
Blackman, que participarà en persona al congrés juntament amb nombrosos
experts en la matèria; o John Hoffman, conseller delegat de GSMA - Mobile
World Congress, entre d’altres.
[Més informació i inscripcions]

Les millors startups de turisme en el Touristech Startup Fest organizat per La
Salle Technova
El proppassat 11 de novembre es va
celebrar a Sevilla el Touristech Startup
Fest, un fòrum on es van presentar les 40
millors solucions innovadores pel sector
del Turisme. La trobada organitzada per
La Salle Technova Barcelona va atorgar
el reconeixement a startups com
Aumentur una plataforma de turisme
intel·ligent que fa que sigui ràpid, fàcil i
assequible que qualsevol ciutat, museu o
exposició ofereixi els seus continguts als
visitants en forma de guia multimèdia amb el seu propi telèfon mòbil, que va
rebre el premi de Telefònica. Turbosuite un accelerador de reserves turístiques
que va rebre el premi atorgat pel Parc Científic i Tecnològic de La Cartuja.
Visitmoov és una plataforma B2B SaaS especialitzada en mobilitat i turisme
que proporciona als actors de la indústria turística eines per crear
automàticament visites personalitzades per als seus clients i que va rebre el
premi d'Amadeus.
El Fòr um s'ha organitzat especialitzat en el Tourism Innovation Summit, un
congrés centrat en la indústria del turisme i els viatges a afrontar tots aquests
reptes a curt i llarg termini. La digitalització i la innovació va ser la discussió
principal de la trobada. Un esdeveniment centrat també en la recerca de socis
adequats per fer evolucionar les estratègies digitals i implementar-les. Es van
mostrar una gran varietat de tecnologies per ajudar les empreses turístiques a
ser més competitives i, ajudar-los a pensar en noves maneres de viatjar.
Aviat s'obriran noves convocatòries de fòrums per startups en diferents verticals

del Packaging, la Indústria Avançada o la Construcció 4.0. Es poden seguir les
convocatòries a la web de La Salle Technova Barcelona

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

