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Sectors clau del Hub B30



• Mapa de l'emprenedoria Hub b30

• Hub Ciències de la Vida i la Salut

• a l'àmbit d'emprenedoria.

Hem gestionat la sol·licitud 
d'un Erasmus+ per detectar 
necessitats de les empreses 
en formació del territori
i donar respostes.

Col·laboració en jornades sobre CIBERSEGURETAT dirigida
a empreses organitzades amb diferents agents del territori.

EINA: PROJECTE PECT 
"Més enllà de la circularitat"

RESULTATS consens entre tots els 
agents de la priorització dels reptes 
en matèria de sostenibilitat

OBJECTIU visibilitzar tendències tecnològiques al 
territori i connectar els agents implicats 4Helix

Objectiu minimitzar l'impacte
de residus al territori.

EINES brunchs o jornades temàtiques i rutes d'innovació

OBJECTIU potenciar 
l'emprenedoria al territori.

COL·LABORACIONS pel desenvolupament de programes 
de formació per solucionar els reptes de la indústria 
• Programa de Generació d'Idees i AI4ALL.

OBJECTIU Cobrir
les necessitats
formatives de la indústria per 
ser més competitiva

Curs d'especialització: "Introducció 
a la Sostenibilitat Ambiental"



Objectiu: consensuar els reptes 

principals entre tots els agents 

del territori Hub B30. 

1
INFORME RESUM 

TALLERS

39 participants
2 empreses

15 personal investigador

4 ajuntaments

18 entitats

Sostenibilitat, Circularitat i Medi Ambient 
PECT

8
REPTES

Eina: Processos participatius per 

identificar els projectes, definir 

els objectius i les agendes 

compartides (priorització de 

reptes).

Resultats

http://hubb30.cat/sites/default/files/content/nodes/informe/document/351/descarregar_el_resum_dels_tallers_participatius.pdf


8 REPTES IDENTIFICATS 

Sostenibilitat, Circularitat i Medi Ambient 
PECT: Resultats

2 reptes seleccionats per ser treballats



29 Participants
Personal investigador: 11

Ajuntaments: 10

Entitats: 8

OBJECTIU:

Crear una xarxa d'open labs al 

territori per potenciar la ciència 

cuidadana

24 DE MAIG

Sessió de cocreació per 

articular la xarxa d'open 

labs del Territori B30

➢ Repte alineat amb els objectius del Hub b30

Sostenibilitat, Circularitat i Medi Ambient 
PECT

Continuïtat 2023...



OBJECTIU:

Aconseguir escalar projectes

de comunitats energètiques

al territori.

Sostenibilitat, Circularitat i Medi Ambient 
PECT

Resultats 
Informe final i guia pràctica de comunitats energètiques amb casos d'èxitEn procés 

d’elaboració
Curs d'especialització: "Introducció a la Sostenibilitat Ambiental" (Febrer 2023)

REPTE 
específic 



OBJECTIU: Jornades temàtiques 

sobre tendències tecnològiques a 

partir d'exemples de col·laboració 

entre empresa i acadèmia per 

donar visibilitat, crear fòrums

dintercanvi i 

explorar col·laboracions.

Brunchs d’innovació

DIGITALITZACIÓ I TECNOLOGIA
Jornades Temàtiques al HUB B30

103 participants
25 empreses

37 personal investigador

12 ajuntaments

27 entitats

2 ciutadanes

Resultats: 

Abast: 564 

111
On-line

147
On-line

203
On-line



SMART DATA

Satisfacció dels assistents als Brunchs d’Innovació Hub B30:
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Nivell de Satisfacció

Mitjana de Satisfacció Brunchs 2022
(Valors entre 2,5 i 10)



Formació i talent al HUB B30

Eina
sol·licitud del projecte Erasmus+ 
per detectar necessitats formatives 
de les empreses del territori i 
donar respostes.
Procés a la llista d'espera.

Objectiu: 
Cobrir necessitats formatives de la 
indústria al territori per promoure 
una indústria més innovadora i més 
competitiva.



Emprenedoria al HUB B30

L'objectiu és potenciar
l'emprenedoria

al territori mitjançant
la creació de start-ups

que creïn valor i col·laborin
amb els reptes de la indústria.

➢ Mapa de l'emprenedoria Hub b30 / Tots els 
socis HUBB30

➢ Desenvolupament de programes d'Ideació i 
Acceleració en Sostenibilitat entre PRUAB i 
ESADE: Programa de Generació d'Idees i 
Programa Zero Waste Accelera.

➢ Participació en el Hub Ciències de la Vida i 
la Salut en l'àmbit d'emprenedoria.



SOCIS HUB B30



WWW.HUBB30.CAT

info@hubb30.cat

@Hub_b30

http://www.hubb30.cat/
mailto:info@hubb30.cat
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