UNA ALIANÇA PER PROMOURE LA
INNOVACIÓ DEL TERRITORI B30

www.hubb30.cat

Un ecosistema de coideació
i cocreació

El Hub b30 és una xarxa multisectorial
que promou la dinamització de la recerca i la
innovació en l’entorn de la B30, interactuant
amb els actors per identificar els reptes del
territori i solucionar-los, tot dissenyant visions
de futur compartides i promovent l’acció
col·lectiva.
Sorgeix dins l’associació municipalista
Àmbit B30 com a plataforma per a la cerca
col·laborativa de reptes i de solucions.
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El Hub b30 és un ecosistema de coideació i
cocreació inspirat en la 4 hèlix (empreses,
agents de la recerca i la innovació,
administracions locals i els ciutadans del
territori B30), amb l’objectiu d’establir un
diàleg amb la societat de l’entorn i fometar la
col·laboració públic-privada.

Brunchs d’innovació
El Hub b30 organitza els Brunchs d’Innovació:
trobades top-down entre personal
investigador, empreses, entitats i usuaris al
voltant de temàtiques concretes que combinen
tecnologies i sectors diversos.

Matinals d’innovació
Com a complement bottom-up i a petició dels
agents del territori, el Hub b30 organitza les
Matinals d’innovació amb metodologia de
design thinking, per respondre problemes i
reptes i cercar les solucions.

El territori B30
El territori B30 representa la principal
aglomeració industrial de Catalunya
i de l’Estat espanyol. Els aproximadament
50 quilòmetres de l’eix de la via de
comunicació anomenada B30 estructuren
un territori de gran rellevància demogràfica,
econòmica i social, amb unes circumstàncies
força singulars que expliquen que la B30
sigui un territori internacionalment conegut
com a regió innovadora. A més de la gran
concentració empresarial, hi ha un nombre
important d’equipaments cientificotècnics.
Amb aquest potencial de transferència de
coneixement i de tecnologia, el territori
B30 pot contribuir de manera substancial al
desenvolupament socioeconòmic de Catalunya
sobre la base d’una economia
del coneixement.

Superfície de

485 km2
Ocupació total de

387.478
persones

195

Polígons d’Activitat
Econòmica

30.173

1.018.166

Habitants

+ 6.579 ha.
Sòl industrial

24

Centres de negoci
o parcs empresarials

10

Empreses

Centres universitaris

Campus Granollers
Campus Sabadell

Campus Terrassa

Campus Sant Cugat

Campus Bellaterra
Campus ALBA - Cerdanyola

6 eixos estratègics

GOVERNANÇA B30
Suma els esforços dels actors del sistema
per definir els escenaris de futur (visions
compartides) i assolir-los (agendes
compartides).

SISTEMA D’INFORMACIÓ B30
Mapa del coneixement i innovació de la
B30, per aconseguir monitoritzar la regió,
i ajudar en la internacionalització i presa de
decisions.

OPEN LABS B30
Espais de participació i cocreació per a
produir nous entorns d’experimentació,
d’innovació i de demostració de tecnologies
i metodologies noves.

TALENT B30
Programa per identificar els dèficits i
les necessitats formatives del territori
i dissenyar la formació que proporcioni
els coneixements i les competències
requerides per un futur sostenible.

REPTES B30
Els reptes del territori esdevenen el
detonant d’iniciatives de formació,
recerca, innovació i de noves metodologies
d’aprenentatge d’estudiants.

INNOVACIÓ B30
Xarxa de serveis de suport i de proveïdors
especialitzats i increment de la qualitat
i del valor de les activitats productives.
Promoure projectes tractors del territori.

info@hubb30.cat
679 67 13 93
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Projecte cofinançat per:
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