&DUPHQ$GiQ
'H
(QYLDGRHO
3DUD
$VXQWR

LQIR# [SFDWQHW
MXHYHVGHRFWXEUHGH
&DUP HQ$GiQ
HEXWOOHWt;3&$72 FWXEUH

$TXHVWHP LVVRUQRKDVXSHUDWOHVQRVWUHVFRP SURYDFLRQVGHGHWHFFLyGHIUDXLpVSRVVLEOHTXHQRVLJXLTXLVHP EODVHU2 EWHQLXLQIRUP DFLy
G LGHQWLWDW

e-butlletí

COMUNITAT XPCAT: Opticits
a La Salle Technova Barcelona

Una delegació de rectors i
vicerectors de Rio Grande do
Sul visiten XPCAT i alguns
dels seus parcs membre

XPCAT reuneix la
Coordinadora d’Associacions
de femtalent com a kick-off del
femtalent fòrum 2017

+INNOVA: Midas Clean del
PCB, llança Baula, una família
de pastilles efervescents que
inicien l’era 3.0 en el sector
‘cleaning’

Octubre 2016

COMUNITAT XPCAT: Opticits a La Salle Technova Barcelona
Opticits ha desenvolupat una metodologia i
un software propis per avaluar i gestionar
la resiliència urbana, anomenat HAZUR.
D’aquesta manera, les ciutats poden
estudiar i monitoritzar els seus serveis i
infraestructures, i simular com reaccionen
quan es produeix un esdeveniment que
afecta el funcionament normal de la ciutat.
HAZUR també permet determinar quins
sensors cal instal·lar i quina informació
crítica de la ciutat cal integrar per millorarne la gestió. A través de la HAZUR Academy, OptiCits forma i certifica
consultors, ciutats i operadors d’arreu del món per tal que puguin realitzar
estudis de resiliència urbana i implementar un sistema de gestió de serveis
urbans resilients de manera assequible per a tot tipus de ciutats.
OptiCits està situada a La Salle Technova Barcelona, un ecosistema
d’innovació en el qual podem gaudir d’uns espais, serveis empresar ials i entorn
adaptats a una start-up. Alhora, el fet d’estar en un parc tecnològic ens obre
possibilitats de negoci i entrar en contacte amb possibles inversors. Finalment,
participar a les jornades i activitats de networking organitzades per La Salle
Technova Barcelona ens permet entrar en sinergies amb altres empreses del
parc i amb l’entorn acadèmic i de recerca.
Ignasi Fontanals
Co-funder & CEO
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L'AGENDA

Una delegació de rectors i vicerectors del
Consorci d’Universitats Comunitàries
Gauchas (COMUG) de Rio Grande do Sul,
acompanyada pel president de
l’Associació Nacional d’Entitats
Promotores d’Entorns Emprenedors
Innovadors de Brasil (ANPROTEC),
Jorge Audy, va visitar la XPCAT i alguns
dels seus parcs membres els dies 3 i 4
d’octubre. Durant el primer dia es va reunir
amb el rector i altres membres del Comitè
de Direcció de la Universitat LaSalle, va visitar LaSalle Technova Barcelona i es
va reunir amb el Comissionat d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de
Barcelona. Durant el segon dia, va visitar la Cambra de Comerç i Indústria de
Barcelona, es va presentar la Universitat de Barcelona, el Parc Científic de
Barcelona (PCB) i la XPCAT durant la seva visita a les instal·lacions del PCB, i
va visitar Barcelona Activa. La visita s’emmarca en un acord de col·laboració
entre ANPROTEC i la Universitat de LaSalle. La delegació es va interessar per
establir acords de col·laboració entre les universitats visitades i XPCAT per
intercanviar persones i empreses entre tots dos territoris.
XPCAT reuneix la Coordinadora d’Associacions de femtalent com a kick-off del
femtalent fòrum 2017
El proppassat 17 d’octubre XPCAT va
reunir un any més la Coordinadora
d’Associacions de femtalent que agrupa
25 associacions de dones dels àmbits de
la ciència, la tecnologia, l’emprenedoria,
l’empresa i la innovació de tot Catalunya.
femtalent és una plataforma innovadora
que va impulsar XPCAT l’any 2008 com un
projecte per promocionar la igualtat
d’oportunitats i l’activació del talent femení
a la ciència, la tecnologia, l’emprenedoria i
la innovació.
femtalent organitza cada any el “femtalent fòrum” una trobada de referència per
compartir bones pràctiques i experiències que posin en valor el paper de les
dones a la nostra economia i societat. En aquesta edició el tema central de
fòrum estarà focalitzat en “Emprenedoria, tecnologia i finançament en femení”.
En l’actualitat el nombre de projectes i empreses que són fundats per dones i
reben finançament continua essent baix. Per això des de femtalent es vol
contribuir a donar visibilitat a experiències i projectes finançats des de i per
dones, així com conscienciar la societat de la importància d’invertir en les dones,
per invertir en una societat més sostenible, igualitària, i que maximitza el
potencial del seu capital humà.

+INNOVA: Midas Clean del PCB, llança Baula, una família de pastilles
efervescents que inicien l’era 3.0 en el sector ‘cleaning’
Sota el nom de Baula, l’start-up Midas
Clean, amb seu al Parc Científic de
Barcelona (PCB) , ha llançat al mercat
una família de pastilles efervescents que
marquen l’inici de l’era 3.0 en el sector de
la neteja en combinar eficàcia amb
ecologia.
Es tracta de productes 'first in class' –
desenvolupats mitjançant una tecnologia
de processos molt innovadora i sota
criteris de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental– que ofereixen un
rendiment igual o superior a les propostes equivalents d’alta gamma amb
formulació no ecològica, i redueixen fins a un 30 % els costos directes, i un 90%
els costos indirectes de la neteja professional.
Midas Clean és una start-up de base tecnològica compromesa amb el medi
ambient, que va ser fundada el 2015 per Jordi Caparrós –un emprenedor amb
més d’una dècada d’experiència en la indústria química– amb l’objectiu de
trasllad ar al mercat el coneixement científic i tecnològic adquirit com a fabricant
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de productes de neteja en forma de solucions innovadores, saludables i
sostenibles per al sector cleaning.

El PCT de Turisme i Oci de Catalunya presenta E-Reputació, una eina per a la
gestió de la reputació online d’allotjaments i destinacions turístiques
El Parc Científic i Tecnològic del
Turisme i del Oci de Catalunya i el
Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona han desenvolupat E-Reputació,
una eina per millorar la gestió de la
reputació online als allotjaments, sobretot
PIME, i gestors de destinacions
turístiques.
Els càmpings, hotels, apartaments i
establiments de turisme rural, que estan a
la plataforma d’informació turística Tourism Data System de Costa Daurada i
Terres de l’Ebre, tindran a partir de novembre un informe mensual sobre la seva
reputació online i alertes quan rebin un comentari negatiu. Aquesta informació se
suma a les dades a les que ja tenien accés sobre ocupació i preus.
E-Reputació genera un informe amb les valoracions de l’allotjament comparades
amb la valoració global dels allotjaments de la seva categoria i zona. A més, els
patronats de turisme poden consultar les valor acions globals de la seva
destinació i comparar-les amb els municipis i zones de Costa Daurada i Terres
de l’Ebre, generant informes a demanda.

Comença la cinquena edició del Programa de Generació d'Idees del Parc de
Recerca UAB
La cinquena edició del Programa de
Generació d'Idees del Parc de Recerca
UAB va arrencar el dimarts 4 d’octubre
amb la primera sessió, en què els 45
investigadors participants van treballar les
seves idees des d'un enfocament creatiu i
es van començar a definir els equips de
treball. I és que l'objectiu d'enguany és
crear grups multidisciplinaris entre
investigadors del camp de les ciències
socials i humanitats i investigadors
d'enginyeria i TIC per tal de donar respostes completes als reptes plantejats per
la indústria i l'Administració.
El Programa pretén promoure la interacció de les indústries creatives amb el
món científic i acabar creant projectes d'R+D+i conjunts per tal de trobar
productes i solucions innovadores i aprofitar les tecnologies que desenvolupen
els investigadors del Campus de la UAB. Per això, compta amb la col·laboració
del Primavera Sound, l'empresa Air Liq uide, el Barcelona Synchrotron Park,
ACCIÓ, Eurecat, l’Arxiu Nacional de Catalunya i els ajuntaments de Sant Cugat,
Cerdanyola i Rubí. Totes aquestes entitats han proposat diversos reptes
tecnològics per als investigadors que vulguin aportar-hi una solució.
Durant vuit setmanes, els participants treballaran per desenvolupar la seva idea i
fer un primer pla de negoci, que presentaran en un concurs final davant
d'experts de valorització d'idees de negoci.

Primera edició del Curs Internacional de Reg al Parc Científic de Lleida
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La primera edició del Curs Internacional de
Reg, organitzat per l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la
University of California Davis, va tenir lloc
del 17 al 21 d’octubre al Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida .
Un grup de científics de rellevància
internacional va informar sobre els
elements necessaris per al maneig d’un
sistema de reg amb la finalitat de
maximitzar l’ús eficient de l’aigua. A més,
van proporcionar una guia de principis per afrontar els factors ambientals
variables.
Prendre decisions estratègiques sobre el reg s’ha convertit en una prioritat
internacional davant els problemes d’escassetat d’aigua al món. El curs es va
dissenyar per parlar en profunditat dels cultius de fruiters, tot i que la majoria de
principis també són aplicables als cultius anuals.

Obert el call de start-ups per a l’ESADECREAPOLIS Retail Forum
Ja s'ha obert el període d'inscripció de start-ups per accedir a
l’ESADECREAPOLIS Retail Forum. Es busquen les start-ups que
revolucionaran la manera amb què comprem, que ofereixin les tecnologies més
disruptives i els productes més innovadors.
Les start-ups seleccionades disposaran d'un any de pertinença gratuïta al
Fòrum, tindran la possibilitat de participar en els grups de treball al costat de
grans corporacions, detectar oportunitats de negoci i generar coneixement,
conèixer i buscar sinergies amb les àrees d'innovació i màrqueting de grans
corporates, intervenir en el Retail Start-up Demo Day i beneficiar-se de la
formació contínua que ofereix el Fòrum mitjançant sessions, conferències i
millors pràctiques.
El Retail Forum és la plataforma de trobada d'empreses del sector retail en què
participen retailers, marques, supliers i empreses de l'ecosistema d'
ESADECREAPOLIS.
Inscripcions obertes fins al 31 d'octubre.

El PCB acull una reunió bilateral entre els socis escandinaus i espanyols d’EIT
Health
Més de 60 persones de 42 entitats
membres d’EIT Health d'Espanya i
Escandinàvia es van reunir el dia 7
d’octubre al Parc Científic de Barcelona
(PCB) en una trobada bilateral organitzada
per les dues seus regionals d'EIT Health
amb l’objectiu de fomentar noves
oportunitats i avantatges competitius a
través de cooperacions en R+D.
L'assistència a aquest esdeveniment B2B
va donar als participants accés als científics i les empreses que participen
activament en les àrees d'innovació d'EIT Health.
Aquest és el segon esdeveniment bilateral organitzat per EIT Health a
Barcelona; el primer va tenir lloc el passat mes de juny i el colocation center
(CLC) convidat va ser el francès.
L'EIT Health, creada l’any 2014, és una de les iniciatives més ambicioses
desenvolupades amb finançament públic a l'àmbit de la innovació i
l'emprenedoria per a una vida saludable i un envelliment actiu. Actualment, el
consorci està integrat per més de 140 empreses, universitats i centres de
recerca de 14 països europeus El node espanyol –EIT Health Spain– té la seu al
PCB i està format per un total de 18 entitats públiques i privades.

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