Un cicle de trobades sobre innovacions i tendències en àmbits específics
“Brunchs d’innovació hub b30” és un cicle de trobades mensuals dedicades a línies d’innovació
en camps específics que permeten conèixer de primera mà les tendències es configuren en
aquell terreny, així com els experts que les protagonitzen.
S’aborden exemples d’innovacions relacionades, per exemple, amb la seguretat, la salut,
l’eficiència, la sostenibilitat, la mobilitat o la comunicació. Cadascuna de les trobades posa
l’enfoc en l’aplicació d’una tecnologia o innovació disruptiva en un sector o mercat
determinat, buscant especificitat temàtica.
L’objectiu de cada “Brunch d’innovació” és convocar empreses i les organitzacions que estan
treballant en aquella línia, així com interessats en comprar/vendre aquella o altres tecnologies
en el mercat especificat, de manera que es produeixin intercanvis significatius entre els
diversos assistents.

Aproximació a casos i a protagonistes d’innovacions
Cada Brunch hub b30 s’articula al voltant d’un cas d’innovació en una organització, amb el
centre de recerca o tecnològic que ha contribuït al desenvolupament d’aquella innovació. Però
també protagonitzen cada sessió altres organitzacions amb projectes de negoci
complementaris, i altres instituts que valoritzen coneixement.
Conegueu exemples de millores en empreses i administracions públiques, així com els experts
que han contribuït a proposar-les i a conduir-les. És diferencial el format d’aquestes trobades,
que convida a la proximitat i a la participació entre assistents, amb el propòsit de contribuir a
generar projectes col·laboratius entre empreses, administracions públiques, investigadors i
experts.

El “territori B30” com a referència
Aquestes convocatòries mensuals s’adrecen a empreses i entitats localitzades els municipis
de l'eix de la B30, espai de cruïlla de comunicacions viàries i ferroviàries que integra Badia del
Vallès; Barberà del Vallès; Castellar del Vallès; Castellbisbal; Cerdanyola del Vallès; El Papiol;
Granollers; La Roca del Vallès; Martorell; Mollet del Vallès; Montmeló; Montornès del Vallès;
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Palau-solità i Plegamans; Parets del Vallès; Polinyà; Ripollet; Rubí; Sabadell; Sant Quirze del
Vallès; Sant Cugat del Vallès; Santa Perpètua de Mogoda; Terrassa i Vilanova del Vallès.
Aquests dinars - col·loqui estan organitzats pel Parc de Recerca UAB amb la col·laboració
d'Eurecat i dels integrants de l’Associació Àmbit B30, en el marc del FEDER Catalunya 20142020 de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les
universitats adreçats a millorar la interacció amb el sector productiu.

Tancar la setmana laboral, divendres, amb un dinar-col·loqui
Aquesta proposta convida a tancar la setmana laboral amb un dinar informal interessant a
l’Edifici Eureka, al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Accedir i aparcar al campus de la UAB els divendres al migdia és fàcil. En aquestes trobades de
proximitat és fàcil conèixer i debatre amb els protagonistes de millores d’àrees de
coneixement i de negoci que t’interessen.
La proposta és fer un mos mentre aprofundim sobre l’impacte que tindran innovacions
disruptives a la nostra societat.

Documentació electrònica sobre vigilància tecnològica i tendències
d’innovació
En cadascun dels dinars es lliurarà als assistents un breu informe de vigilància tecnològica en
aquell àmbit realitzat per l’Oficina de Patents i Marques de la UAB, que contribuirà a enriquir el
contingut de la sessió.
Amb posterioritat a les convocatòries, l’equip hub b30 elaborarà un article divulgatiu mensual
sobre tendències d’innovació en aquella mateixa disciplina, que divulgarà electrònicament
entre els assistents a la sessió, així com a tots els membres de la comunitat hub b30.
Amb aquesta línia de comunicació permanent es pretén exposar l’estat actual de l’aplicació de
capacitats científico-tècniques per resoldre reptes empresarials i socials dels membres de la
comunitat i del territori hub b30.
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Un esdeveniment sense afany comercial
Els brunchs d’innovació són oberts, però tenen un caràcter marcadament cientificotècnic.
L’organització es reserva el dret de valorar, contrastar i cancel·lar inscripcions de persones
vinculades a negocis de consultoria o de serveis a les empreses, l’assistència de les quals
respongui a finalitats preponderadament comercials allunyades de l’objectiu d’intercanvi de
coneixement tècnic.
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