ESPECIAL COVID-19

un pol d’oportunitats

485 KM 2 DE SUPERFÍCIE \\ + 6.579 HA. SÒL INDUSTRIAL \\ + 1 MILIÓ D’HABITANTS \\ + 30.000 EMPRESES
25 % DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA \\ 195 POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA
24 CENTRES DE NEGOCI O PARCS EMPRESARIALS \\ 64 CENTRES DE RECERCA \\ 15 CENTRES UNIVERSITARIS
10 PARCS CIENTÍFICS O TECNOLÒGICS \\ 52 ORGANITZACIONS \\ 23 MUNICIPIS \\ 50 KM DE LONGITUD

Amb el suport de
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Per R.E.T.

Entrevista al President de l’Associació Àmbit B30

Josep Monràs

«I ara… què?»
P President, han estat i encara són mesos i vivim mo-

ments molt durs en tots els sentits. En primer lloc, com
a alcalde d’una ciutat mitjana i que ostenta la presidència de l’Àmbit B30, quines han estat les prioritats fins al
dia d’avui? Com s’està vivint aquesta nova normalitat?
R Com a alcalde de Mollet del Vallès sóc plenament conscient que totes i tots nosaltres estem vivint jornades maratonianes per prevenir, contenir i combatre un virus que
ha posat tothom a prova. Una pandèmia, de dimensions
mundials, que ens ha colpit de forma rotunda i per sempre.
Com a alcalde i com a president de l’Associació Àmbit
B30, i segur que puc parlar en representació de totes les
companyes i companys que formem part de la Comissió
Executiva i de l’Associació, ens solidaritzem amb totes les
persones, famílies, empreses, amb el conjunt de la societat
que estem patint les conseqüències d’aquesta crisi mundial, especialment per aquells que, malauradament, ho estan
vivint de ple, en primera persona, perdent algun familiar,
amic, veí, conegut o company.
Traslladem també el nostre suport i escalf a treballadors i
treballadores, empresaris i empresàries, investigadors i investigadores, autònoms i autònomes, a totes i tots els professionals que han perdut la seva feina o que, s’han vist immersos en expedients de regulació temporal d’ocupació.
Vull posar l’accent al nostre reconeixement i agraïment
majúscul a tot el personal sanitari i d’emergències, extensible a totes les persones i col·lectius que han garantit i garanteixen habitualment els serveis essencials, posant-se
en risc per protegir-nos i cuidar-nos: alimentació, neteja,
seguretat, funció pública, transport, informació...
P La comissió que vostè presideix tenia previst nous

reptes i accions per aquest any. Com queda tot plegat?

R La crisi sanitària ha afectat tots els àmbits i sectors. Ara

bé, la força del territori i dels actors de la nostra associació, empreses, centres tecnològics i de recerca, universitats,
ajuntaments, organitzacions empresarials i governs de 23
municipis hem après molt durant aquests mesos de pandèmia a l’hora de trobar noves respostes i solucions immediates i efectives, a adaptar-nos a una nova situació i realitat. Ara cal posar tot en comú per redefinir i desenvolupar
allò que ha esdevingut un encert o una millora o avenç des
de les diferents experiències i iniciatives al territori.
Sens dubte hem d’apostar, més que mai, pel treball en
xarxa, per les sinergies que es produeixen dins l’associació amb un objectiu molt clar: generar activitat amb valor
afegit, amb una repercusió directa sobre el benestar del
conjunt de la ciutadania.
Podem afirmar que la B30 esdevindrà, a més d’un motor econòmic i industrial del país i del sud d’Europa, un
nou pol d’oportunitats que hem d’aprofitar i exportar com a

model de referència. Faig un paral·lelisme amb el futur del
nostre país i de l’Associació: aquest passa per la concertació
entre les diferents administracions públiques i els agents
i institucions que treballen en el territori. Compartim els
mateixos objectius, tenim una oportunitat única d’aprofitar
aquest espai de trobada per gestionar, de la mà, les complicitats del nostre territori.
P Podria enumerar-nos algunes d’aquestes complici-

tats de les que en parla o objectius i reptes que tenen previstos a curt i mig termini?
R Nosaltres apostem pel futur del nostre territori, en tots
els sentits i àmbits, per un futur compartit, amb projectes
d’interès internacional per dinamitzar l’ocupació de qualitat, la formació permanent, la recerca i el desenvolupament.
Volem ser el pol d’atracció d’inversions més important
del sud d’Europa. Crec que tenim una oportunitat històrica
de sumar i compartir sinergies i aconseguir grans avenços
i realitats. Tot això, ho hem de fer posant en valor les capacitats del territori, que són moltes, i que han quedat demostrades aquests darrers mesos de crisis sanitària amb
la mobilització i els projectes que han sorgit per fer front a
la pandèmia.
Intensificarem la nostra aposta pel treball en xarxa que
hem vingut fent i han fet de la nostra Associació un pol
d’atracció econòmica i un motor generador de riquesa
en els últims anys. Els resultats han arribat, amb l’atracció constant d’empreses dels àmbits tecnològic i del coneixement.
S’han fet nombroses millores als polígons, atracció de
projectes empresarials, creació d’espais d’innovació...
Impulsarem, tan bon punt es pugui, aquesta agrupació
d’institucions públiques i privades com a motor econòmic i industrial del país i del sud d’Europa.
Durant aquest exercici, l’Associació Àmbit B30 compleix els seus primers vuit anys de vida. Considerem que,
tant els projectes que ja s’han executat, com d’altres que
estan en fase d’implantació i de desenvolupament, evidencien la consolidació de l’Associació i la seva contribució al conjunt del país, amb criteris de transversalitat,
de cooperació público-privada i d’actuació, amb el compromís per a la competitivitat del territori i la millora de
les oportunitats per al més d’un milió d’habitants que hi
viuen.
Tot i això, desprès de la situació viscuda en el darrers
mesos i la nova normalitat a la què ens enfrontem com
a societat, creiem que ha arribat el moment de donar un
nou pas endavant, repensar les línies de treball per adaptar-les a les necessitats del territori, posar-nos al seu servei, continuar amb una aposta ferma per la innovació i la
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recerca i impulsar noves aliances estratègiques amb territoris emergents de l’entorn, així com arribar a acords de
col·laboració amb nous interlocutors europeus i associacions semblants a la nostra. Volem aportar i compartir experiències, sumar sinergies, amb el territori i amb agents
de fora del territori, a partir de la col·laboració entre els
diferents agents que hi operen dins del nostre àmbit.
El nostre model i la nostra força pot aportar idees, iniciatives, actuacions i coneixement en benefici de tot el país.
I volem incorporar d’altres de noves per seguir avançant
i millorant en benefici de la ciutadania. Un dels nostres
reptes immediats és treballar per alinear els nostres objectius amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
P Quines són les línies d’actuació i accions concretes

que l’Associació proposa treballar en els pròxims mesos?
R L’Associació treballa i s’organitza per grups. Pel que
fa al grup de territori, tenim previst consensuar el nostre posicionament sobre l’informe de les infraestructures de mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Volem dir
la nostra per ajudar a millorar-les i adaptar-les a la nova
situació. Paral·lelament, farem un seguiment acurat i de
concreció del Pla de Mobilitat del Vallès, en les fases que
continuï, durant aquest any, perquè aquest s’adequï a les
necessitats del territori, i d’acord amb criteris de coordinació. També farem seguiment de les noves fases de la
revisió del Pla de Desenvolupament Urbanístic que promou l’Àrea Metropolitana i que afecta a diversos municipis de l’àmbit B30. Finalment, continuarem avançant
en l’avaluació de les oportunitats de millora en les dotacions tecnològiques en polígons industrials i altres àrees
d’activitat econòmica, i promourem que tot l’Àmbit B30
disposi de xarxa de banda ampla, a porta, en totes les em-

preses industrials. El grup de treball d’economia circular
se centrarà en impulsar la visió de circularitat de l’Àmbit
B30 en els sectors prioritzats (l’agroalimentari, el metall i el
químic) i adreçat a empreses i al teixit econòmic de la B30.
Cal reconèixer i activar agents clau, l’acompanyament en
l’acció circular de territori i connexió d’agents, i donar difusió al projecte i fer d’aparadors d’experiències i activitats
circulars del territori. Volem establir aliances amb actors
empresarials i institucionals de cara a facilitar la posada en
marxa de projectes concrets, i desenvolupar un pla de difusió per donar a conèixer les possibilitats que ofereix l’economia circular als agents del territori (sessions per compartir i intercanviar bones pràctiques, tallers, jornades…).
De la seva banda, el grup HUB B30 té com a objectiu la
transferència de coneixement en el territori, adaptant-se
a les necessitats de les empreses i posant al seu servei totes les capacitats de recerca i innovació que existeixen a
l’entorn per ajudar a assolir el reptes tecnològics i d’innovació que facin més competitiu el teixit econòmic i social
de l’àmbit B30.
En aquest sentit, ja està concretant les seves noves sessions dels Brunch d’Innovació HUB B30 com a eina de
transferència de coneixement a les empreses i al territori. I continuarem promovent l’adhesió d’altres agents
del territori al projecte HUB B30. Un dels reptes d’aquest
grup de treball és conèixer, difondre i promoure l’intercanvi d’experiències d’altres iniciatives europees similars
al HUB B30. I consolidar aquest espai com a servei d’intercanvi d’informació i coneixement a les empreses i els
agents del territori.
Finalment, el grup de manufactura avançada té per objectiu immediat consolidar l’espai B30 com a nucli generador de manufactura innovadora i competitiva, en matèria de processos i productes.
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Organització i projecte

L’Associació Àmbit B30 es va constituir l’octubre de
2012, formada per 53 organitzacions de 23 municipis que es
troben a l’àrea d’influència del tram de l’AP7 i l’AP2, en sentit
est-oest, entre els municipis de Martorell i la Roca del Vallès
i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès. De la mateixa manera, l’associació també te influència en poblacions que tenen proximitat a
l’eix de la B-30 i comparteixen objectius.
És una agrupació d’institucions públiques i privades amb
capacitat per crear sinergies que impulsin el territori a partir
de la col·laboració entre els diferents agents que hi operen i
posicionar-lo com una de les regions amb més potencial innovador del Catalunya, l’Estat espanyol i el sud d’Europa.
Què fan? Què volen i què poden oferir?
L’Associació Àmbit B30 és una plataforma tècnica de consens pel desenvolupament de projectes estratègics innovadors en el seu territori.
Els seus membres comparteixen i col·laboren en projectes
innovadors, l’impacte dels quals supera bastament l’àmbit
local amb l’objectiu de fer de B30 un territori competitiu amb

beneficis conjunts. Gràcies a l’acció de l’Associació, les empreses i agents amb presència al territori troben espais de
col·laboració i aliances estratègiques que redunden en beneficis territorials, sectorials i individuals. Destaca el suport
de la Diputació de Barcelona des de la creació de l’Associació per desenvolupar els diferents projectes que es desenvolupen.

Grups de treball de la B30
Per tal de promoure un teixit productiu competitiu i reunir les sinergies necessàries per aconseguir que el territori
de l’Àmbit B30 sigui un eix de manufactura avançada clau
al sud d’Europa, han creat una metodologia de treball que
posa en contacte a tots els agents implicats en els processos de treball. L’Associació distribueix els seus projectes en
diferents grups de treball, en funció de l’objectiu a assolir,
que conformen espais de col·laboració entre els representants dels diferents agents implicats: empreses, centres
de recerca, centres universitaris, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i òrgans de
govern.
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Q UI FO R MA PART DE L’AS SO C IAC IÓ ÀM BI T B30
aJuntaMents I
adMInIstraCIons
pÚblIQues

Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola
del Vallès, Granollers, el Papiol, la Roca del Vallès, Martorell, Mollet del Vallès,
Montmeló, Montornès del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès,
Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa
Perpètua de Mogoda, Terrassa, Vilanova del Vallès, Consell Comarcal del Vallès
Occidental, Bellaterra Entitat Municipal Descentralitzada

Centres de reCerCa
I parCs teCnolÒGICs

Centre Tecnològic de Catalunya EURECAT, Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia, Institut Universitari de Ciència i Tecnologia InKemia IUIC
Group, Leitat. Technological Center, Parc de Recerca de la UAB, Consorci per a la
construcción, equipament i explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró ALBA

orGanItZaCIons
eMpresarIals

Agrupació Industrial del Baix Vallès, Associació d’Empresaris de Cerdanyola,
Cambra de Comerç de Sabadell, Cambra de Comerç de Terrassa, CECOT,
Cerdanyola Empresarial, CIESC. Consell Intersectorial d’Empresaris, Gremi de
Constructors d’Obres de Sabadell i Comarca, Gremi de Flequers de la Província de
Barcelona, PIMEC, Sant Cugat Empresarial, Unió Empresarial Intersectorial, Unió
de Polígons Industrials de Catalunya, Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix
Llobregat (AEBALL/UPMBALL)

orGanItZaCIons
sIndICals

CCOO, UGT i USOC

unIVersItats

FUNDIT-ESDI, UAB i UPC

altres
orGanItZaCIons

Via Vallès, Associació d’Amics de la UAB, Consorci Urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès, Parc de l’Alba

ob JeC tIu s de
l’as soC IaC IÓ ÀMb It b 3 0
Promoure i enfortir el teixit industrial de la
circumval·lació B-30 per tal de revitalitzar la
indústria i les seves connexions
Fomentar i donar suport a l’emprenedoria

C oMpo s IC IÓ de l a C oMI s s IÓ e X eC u tIVa
Alcalde de Mollet del Vallès
i el seu president

V icepresidències en
representació dels
ajuntaments i de les
administracions públiques

• Josep Monràs
•
•
•
•
•

Ajuntaments i administracions públiques
Ajuntament de Mollet del Vallès (Josep Monràs)
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Mireia Ingla)
Ajuntament de Sabadell (Marta Farrés)
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
(Isabel Garcia)
• Ajuntament de Martorell (Xavier Fonollosa)

Atraure inversió estrangera
Promocionar la recerca i la transferència del
coneixement
Potenciar les telecomunicacions en àrees
d’activitat econòmica, polígons i altres
equipaments amb l’objectiu de captar empreses
Crear ocupació de qualitat

Vicepresidències
en representació de
les organitzacions
empresarials i sindicals
Vicepresidència d’Empreses
Vicepresidències
d’Universitats, Centres
Tecnològics i
Parcs de Recerca

• Organitzacions empresarials representades per la
Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell (Ramon
Alberich)
• Organitzacions sindicals representades per
Comissions Obreres (Lluís Berenguer)
• Fundació per la Indústria (Pau Relat)
• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, Javier
Lafuente)
• Eurecat (Xavier López)

VI

Especial covid-19

El Grup de Treball HUB B30 està impulsat per la Universitat
Autònoma de Barcelona i EURECAT, i té els següents objectius:
• Convertir el territori en un pol d’atracció estrangera
que ajudi a l’atracció i creació d’empreses innovadores,
com startups tecnològiques.
• Facilitar espais de relació entre empreses i centres de
recerca per afavorir la innovació en el producte i en els
processos de producció.
• Fer del territori B30 un espai de referència en matèria
de la manufactura avançada.
• Concentrar i racionalitzar, de forma eficient, els
recursos tecnològics de la zona d’inclusió de l’àrea
d’acció B30¸ per tal d’impulsar-los en un espai comú
i coordinat on compartir el coneixement i la recerca
amb les empreses de l’Àmbit B30.
La UAB, a través del seu parc de recerca PRUAB, té per objectiu contactar amb empreses i avaluar les necessitats i altres reptes que ofereixin oportunitats de treball conjunt amb
centres de recerca i permetin la transferència de tecnologia
per resoldre les seves necessitats específiques. Durant l’any
passat, l’objectiu ha estat fer créixer el HUB B30, tot consolidant, ampliant i aprofundint els vincles entre organitzacions.
Van incorporar-se al HUB el Sincrotró ALBA, ESADECREAPOLIS, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech
(UPC), la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ i l’Associació Sant Cugat Empresarial.
El Grup de Treball de Territori, sota la coordinació de
l’Ajuntament de Martorell, treballa per potenciar l’activitat
industrial i l’increment de l’activitat econòmica a la B30. En
aquest marc, el grup ha realitzat l’estudi “Priorització d’actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corredor
de la B-30”, amb el suport de la Diputació de Barcelona i on
han participat tots els municipis de l’associació, amb l’objectiu de definir una agenda de priorització de les actuacions del
sistema de mobilitat públic i privat a l’àrea de la B30.
Es tractava de definir les diverses actuacions que fomentessin la transversalitat, la connectivitat i la capacitat del
territori de la B30, analitzant totes les actuacions a partir
d’elements com la viabilitat tècnica, el grau de maduresa de
l’obra, el cost econòmic de l’actuació, la magnitud del benefi-

ci que aporta així com l’àmbit territorial beneficiat.
El resultat són 62 actuacions prioritzades per incrementar
la competitivitat del corredor de la B30, 30 sobre el transport
públic i 32 a la xarxa viària, que es consideren prioritàries en
matèria de mobilitat i infraestructures per afavorir el creixement i el desenvolupament econòmic del territori de l’Àmbit
B30. Les actuacions proposades es dividien en cincs línies
d’actuació, segons si fan referència al transport de mercaderies (aposta pel Corredor Mediterrani), la xarxa de transport públic (increment de freqüències, intercanviadors, etc.),
les infraestructures de gran capacitat (com connexions amb
l’Alta Velocitat i autopistes), funcionament de l’Àmbit B30
com a zona única (en les tarifes del transport metropolità,
per exemple) i la descongestió de la xarxa viària.
Per altra banda, fruit de la tasca del Grup de Treball d’Economia Circular, que té com a objectiu impulsar l’economia
circular al terriori, s’ha elaborat un estudi que, de manera
molt visual, presenta l’anàlisi del punt de partida al territori, identificant els sectors amb més potencial per impulsar
nous model de producció que permetin minitmizar el consum de recursos i la generació de residus i, al mateix temps,
crear noves oportunitats de creixement i ocupació, promovent la innovació i la competitivitat. Aquest estudi identifica
16 estratègies circulars per aquests àmbits i que constitueix
la visió circular de l’Àmbit B30 i el punt de partida pel canvi.
L’objectiu del grup de treball és posar en marxa les estratègies circulars identificades per impulsar la visió circular de
l’Àmbit B30, amb la connexió d’agents i iniciatives clau, l’activació del teixit industrial, l’acció circular i la posada en comú
d’aprenentatges. Els destinataris d’aquests projectes són les
empreses i el teixit econòmic de la B30. Però, sens dubte, les
organitzacions empresarials, els agents econòmics del territori i els municipis tenen un paper rellevant com a canal de
connexió amb les empreses.
També s’està treballant per desenvolupar un pla de difusió
per donar a conèixer les possibilitats que ofereix l’economia
circular als agents del territori, en els seus procesos productius i de consum.
En definitiva, és prioritari fer de la B30 un referent en economia circular.
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Actuacions
institucionals
recents
El 12 de febrer de 2019, la Universitat
Autònoma de Barcelona, el Parc de
Recerca UAB (PRUAB), el centre tecnològic Eurecat i l’Associació Àmbit
B30, van signar el conveni de col·laboració amb l’objectiu de posar les
bases per futures adhesions a la plataforma HUB B30.
El dimecres 29 de maig, l’Associació Àmbit B30, la UAB, el Parc de Recerca UAB i el centre tecnològic Eu-

pirar, facilitar i accelerar la innovació
de les empreses, així com, detectar
oportunitats de mercat i fer d’enllaç
amb el sistema d’innovació, el teixit
empresarial i el coneixement i capacitats d’ESADE.
El 27 de juny de 2019, es va signar el
conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech
(UPC) per incorporar-la com a plataforma HUB B30. Amb aquesta no-

El Hub B30 es consolida com el punt
de trobada dels principals agents que
configuren l’ecosistema d’innovació
existent al llarg de l’eix de la B30
recat, van signar el conveni amb el
Sincrotró ALBA i ESADECREAPOLIS
per incorporar-los com a nous membres de la plataforma HUB B30. La incorporació del Sincrotró ALBA suposa ampliar la col·laboració posant a
l’abast de la comunitat acadèmica i
industrial les seves línies de llum de
sincrotró, que permeten visualitzar
l’estructura atòmica i molecular dels
materials i estudiar les seves propietats. Per l’altra, ESADECREAPOLIS
aporta les seves capacitats per ins-

va incorporació, el HUB B30 comptarà també amb les capacitats del
Campus de Terrassa i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
(ETSAV) de la UPC, que imparteixen
una oferta formativa de graus i màsters universitaris que abasten totes
les àrees industrials de l’enginyeria,
la tecnologia aeroespacial, l’òptica i l’optometria, la indústria dels videojocs, la tecnologia multimèdia i
l’arquitectura. A més a més, compta amb 39 grups d’investigació que

transfereixen els seus resultats d’innovació tecnològica a les empreses.
L’11 d’octubre de 2019, es va signar el conveni per incorporar ACCIÓ
(l’Agència per a la competitivitat de
l’empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement) a
HUB B30. Amb aquesta nova adhesió
es va un pas endavant per impulsar
la innovació, l’R+D i la transferència tecnològica a Catalunya, creant
nous ponts entre el teixit productiu i
el coneixement tecnològic i científic
a l’àmbit de la B-30.
El 27 de novembre de 2019 s’incorpora al projecte HUB B30 l’associació Sant Cugat Empresarial. Amb
aquesta incorporació, el HUB B30
comptarà amb un gran actiu, ja que
l’organització representa més de 200
empreses.
Les últimes incorporacions a la
plataforma HUB B30 són d’inicis del
passat mes de març amb la patronat catalana CECOT, l’Associació
d’Empresaris de Cerdanyola del Vallès (Cerdanyola Empresarial) i la Unió
de Polígons Industrials de Catalunya
(UPIC). Amb aquestes tres noves incorporacions, el HUB B30 es consolida com el punt de trobada dels
principals agents que configuren
l’ecosistema d’innovació existent al
llarg de l’eix de la B30.
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Ressenyem algunes de les piulades destacades durant la pandèmia dels agents del territori de la B30

@Eurecat_news – 19 març

Nos sumamos para poner nuestras capacidades tecnológicas, recursos e infraestructuras
a disposición de las necesidades provocadas
por la pandemia del #Coronavirus

@30virtual_cat – 13 abril

@PRUAB – 23 març

Entorn #30Virtual. La @CambraSabadell
presenta les seves propostes, protocols
d’actuació i mesures necessàries per reactivar l’activitat econòmica i empresarial. http://
www.30virtual.net/Noticias/14105

Què està fent la @UABBarcelona i els
centres de recerca ubicats al Campus per
ajudar a fer front a la #COVID19?https://bit.
ly/33C2s6n

@AmbitB30 – 12 maig

@AmbitB30 – 13 maig

@30virtual_cat – 13 maig

@PRUAB – 13 maig

@cambrabcn – 15 maig

@BSP_cat – 21 maig

@PRUAB – 28 maig

@Eurecat_news – 19 març

.@Hub_b30, plataforma d’innovació territorial, ha contribuït a promoure 14 projectes
d’innovació, la majoria de producte, segons
l’enquesta a persones participants a activitats del Hub B30 entre juny 2018 i febrer 2020
https://bit.ly/3bjIi3e @upiccambra @fcecotinnovacio

El @Hub_b30 ha contribuït a promoure 14
projectes d’R+D+I. Consulteu els resultats
de la primera enquesta d’impacte d’aquesta
plataforma d’#innovació de la que forma part
el @PRUAB
http://hubb30.cat/ca/actualitat/el-hub-b30ha-contribuit-promoure-14-projectes-dinnovacio …

La @UABBarcelona posa en marxa una campanya de micromecenatge per: desenvolupar
una vacuna contra el #coronavirus; fer #casalestiu per a infants vulnerables, i fabricar
materials de protecció per a sanitaris
https://bit.ly/2ZQejxT #recercaUAB #COVID19
#MecenatgeUAB

Sabies q?.@Hub_b30 ha contribuït a promoure 14 projectes innovació entre juny
2018/febrer 2020? 2 anys dp creació iniciativa innovació oberta Hub b30 Parc Recerca UAB @PRUAB ha promogut enquesta
avaluació impacte. Els Resultats? https://bit.
ly/2WVapjW @accio_cat

El @Hub_b30 és una aliança per promoure
la innovació als municipis situats a l’eix B-30.
Dos anys després de la seva creació, és l’hora
de fer balanç i establir un nou full de ruta
https://ja.cat/msMpF

Nos sumamos para poner nuestras capacidades tecnológicas, recursos e infraestructuras
a disposición de las necesidades provocadas
por la pandemia del #Coronavirus

Entorno #30Virtual A los dos años de su
creación, @Hub_b30 ha contribuido a promover 14 proyectos de innovación. Se han
beneficiado de esta iniciativa representantes
de universidades y empresas, principalmente
de Cerdanyola, Sabadell y Terrassa. http://
www.30virtual.net/Noticias/14646

Dos anys després de la creació del @Hub_
b30, una enquesta del @PRUAB apunta que
aquesta iniciativa d’#innovació territorial ha
contribuït en 14 projectes d’R+D+I Enhorabona!
https://www.barcelonasynchrotronpark.
com//index.php?id=2203&idioma=CA …@
territoricat @UABBarcelona @Eurecat_news
@AmbitB30 #empresa #Cerdanyola

