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1 
FUNDACIÓ KIMBCN 
 

 

 

Des del 2007, la Fundació Knowledge Innovation Market Bcn (KIMbcn) ha consolidat la seva 
aposta per millorar la transferència tecnològica dels agents de recerca, el teixit empresarial i 
l’administració a través de processos de valorització i comercialització, ajudant a les empreses 
a generar ingressos a partir de la transferència de coneixement. Fruit de la unió de forces entre 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i el Centre Tecnològic 
Leitat, KIM ha reforçat la seva posició en aquests àmbits i, en els últims temps, ha fet èmfasi 
en les necessitats de les organitzacions de rendibilitzar el retorn de les inversions en R+D+I i 
en la protecció de la propietat intel·lectual.  

 
Fomentant la implementació des de l’interior de les organitzacions d'una cultura basada en 
el concepte Open Innovation i les accions prèviament citades, la Fundació ha aconseguit 
mantenir l’augment de la competitivitat de les empreses i posicionar-se com a agent 
d'innovació i tecnologia clau en el mercat català i espanyol. 
 

Enguany, KIM ha assolit els objectius estimulant l’economia del coneixement a Espanya, 
Europa i Amèrica Llatina. Entre els seus objectius KIM també ha tractat de fomentar la 
innovació oberta i d’alinear les expectatives de la indústria i els centres tecnològics i de 
recerca. 
 

 

Durant l'any 2021, KIM ha aconseguit, amb la seva feina, la 
participació en projectes competitius i l'organització de diferents 
esdeveniments, així com profunditzar en tendències com 
l'economia circular, tecnologia de registre descentralitzat o la 
Indústria 4.0. 

 

 
Estar situats al districte de la innovació de Barcelona 
(22@) li ha permès participar activament en un 
ecosistema d’innovació oberta i tecnologia, liderant 
iniciatives de  Responsabilitat Social Corporativa i Nous 
talents, presidint la Comissió d’innovació de 
l’Associació 22@network o ser membres de la Junta 
Directiva.    
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2 
PROJECTES ESTRATÈGICS 
 

 

 

Entre els nombrosos projectes desenvolupats en el sí de la Fundació KIMbcn i la seva 
estructura se’n seleccionen, a continuació, els més rellevants per tipologia, entitat del client 
o valor afegit: 
 

AVALUACIÓ I VALORACIÓ 

 

CIMTI 
KIM col·labora amb el Centre per a la Integració 
de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a 
Catalunya (CIMTI), un projecte de país que 
pretén impulsar tecnologies mèdiques 
innovadores catalanes amb l’objectiu final de 
millorar la qualitat de vida de la ciutadania i el 
posicionament de Catalunya en termes 
d’innovació a nivell Europeu.  
 

 
 
 

 

El CIMTI reforça les estructures, processos i polítiques d’innovació en base a impulsar iniciatives 
disruptives i incrementals, d’abast internacional i d’alt impacte sanitari i social. 
 
En concret, donem suport a aquelles empreses que hagin estat seleccionades i que necessitin 
desenvolupar el seu pla de negoci, assessorament en l’estratègia IP i/o de comercialització, 
validació de la proposta de la tecnologia mitjançant estudis de mercat i entrevistes exploratòries, 
valoració de la companyia, etc. 
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GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 

 

HUB INDUSTRIAL DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE (HUBIMS) 
La Cambra de Comerç de Barcelona, juntament 
amb un conjunt d’institucions i empreses, 
desenvolupen una iniciativa per rebre 
propostes industrials del sector de la mobilitat 
sostenible.   

 
 
 

 

L'objectiu és que, amb la implicació de tots els actors i partners, es construeixi un hub industrial 
de la mobilitat sostenible amb una visió a llarg termini, i que situï la indústria catalana al món. 
Entre les activitats dues a terme des del Hub, destaquem: 

• Participació a la jornada "Present i futur de la mobilitat sostenible a Catalunya". 
• Presentació de la 2ª call de projectes del HubIMS durant el “International Mobility 

Congress” a Sitges. 
• BIzBarcelona: Participació a la taula rodona “Innovation Communities”. 

 
 

PROGRAMA D’ASSESSORAMENT DE LA INNOVACIÓ EN LES EMPRESES 
L’objectiu del programa es l promoure l'adopció d'una cultura d'innovació en les petites i 
mitjanes d’empreses del mòn rural. 
 

  PROJECTES EUROPEUS I INTERNACIONALS 
 
A més d'oferir els serveis amb universitats, centres de recerca i tecnologia i empreses, la 
Fundació KIMbcn participa en diferents projectes competitius i assessora diferents entitats 
per tal de facilitar la transferència de coneixement i implementació d'estructures 
tecnològiques. En el primer cas, és per aprofitar les oportunitats de la innovació oberta i poder 
convertir-les en models de negoci viables; en el segon, té com a objectiu maximitzar les 
oportunitats d'explotació dels socis del projecte i difondre els assoliments tècnics demostrats 
en aquests projectes:  
 

 

 

PLASTICIRCLE (HORIZON 2020)  
Elaboració d’un nou model europeu sobre el 
procés de reciclatge del plàstic mitjançant 
quatre processos: la recollida, el triatge, el 
reciclatge i l’explotació del resultat.  

La nostra funció rau en fer un estudi exhaustiu de quin impacte i resultats genera aquest 
model i analitzar la viabilitat de tots aquests processos. El projecte té per objectiu 
desenvolupar i implementar un procés holístic per incrementar les taxes de reciclatge de 
brossa d’empaquetatge a Europa. Això permetrà re-processar les deixalles de plàstics dins de 
la mateixa cadena de valor (per exemple, economia circular; tancament del “plastic loop”). 
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WEBINAR “An innovative approach of the 
Circularity of Plastics in the Automotive 
sector”  
 
Coorganitzat per la Fundació KIMbcn, en 
aquest webinar ús es va presentar el 
Projecte Plasticircle i es van mostrar 
novetats al del plàstic post-consum en 
aplicacions dirigides al sector de 
l'automoció 

  
WEBINAR “An innovative approach to 
the Circularity of Plastics in the 
Building and Construction sector”  
 
Coorganitzat per la Fundació KIMbcn, 
en aquest webinar es va presentar el 
Projecte Plasticircle i es van mostrar 
novetats en l'ús del plàstic postconsum 
com a component en materials de 
construcció, com ara taulers d'escuma 
(foam boards) o membranes 
bituminoses per a sostres (bituminous 
roofing) membrans). 

 

 

 

 

 

 

 

  
FINAL FORUM “Disruptive technologies 
for the circularity of packaging waste” 
 

Després de quatre anys de treball intens, el 
Projecte Plasticircle va culminar amb un 
esdeveniment final en què es van donar a 
conèixer els resultats del Projecte i el seu 
impacte en el camp de l'economia circular. 
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  COMERCIALITZACIÓ  DE TECNOLOGIES 
 

FUTTA BROKER 
Des de principis del 2019, KIM pertany a la xarxa de corredors Fusion Technology Transfer 
Actions (FUTTA) que exerceix com a corredor espanyol, treballant en la generació de 
projectes de transferència de tecnologia entre la indústria de la fusió i la no espacial en 
col·laboració amb la reposar agents d’intercanvi de la xarxa amb l’objectiu d’apropar la 
tecnologia de fusió a altres sectors. En aquesta primera fase es van generar més de 20 
descripcions de tecnologia de fusió, fins a 3 històries d'èxit i perspectives per al 
desenvolupament d'un Programa de Transferència de Tecnologia de EUROfusion més ampli. 
Els esforços per obtenir un procediment per produir energia utilitzable a partir de el procés 
de fusió nuclear requereix la intervenció de diverses àrees científiques: la física, la ciència 
dels materials, l'enginyeria d'alta precisió, la robòtica, i la computació i simulació... 

 
 

Multitud d'experts generant solucions que 
fan avançar cap a l'objectiu final, però que 
també poden resultar de gran utilitat en 
altres sectors, més o menys insospitats.  
 

https://kimglobal.com/es/futta-broker/  

FUSION FOR ENERGY BROKER 
Fusion for Energy (F4E) és l'organisme de la Unió Europea que gestiona la contribució 
europea a l'ITER - el major experiment científic per fer factible l'energia de fusió. L'ITER és 
possible gràcies al consorci de set parts (Xina, Europa, Japó, l'Índia, la República de Corea, la 
Federació Russa i els Estats Units), que representen la meitat de la població mundial i el 80% 
de l'PIB mundial. Europa, a través de F4E, és responsable de gairebé la meitat de el projecte, 
mentre que les altres sis parts es distribueixen l'altra meitat.  
 

 

https://kimglobal.com/es/f4e-broker/ 

    
 ONLINE EVENT: Fusion Technology 

Transfer Prize 2021: awarding ceremony  
El 29 de juny de 2021 es va celebrar la 
cerimònia de lliurament del Fusion 
Technology Transfer Prize 2021 i el 
llançament oficial de la Open Call for 
Fusion Technology Transfer 
Demonstrator. 

 WEBINAR: Fusion Opportunities in 
Advanced Manufacturing 
Amb experts, es van presentar 
tecnologies F4E amb beneficis 
potencials en una varietat d'àrees de 
fabricació avançades. 

 

 
 
  

https://kimglobal.com/es/futta-broker/
https://kimglobal.com/es/f4e-broker/
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3 
FORMACIÓ 
 

 

 

 

Durant l’any 2021, la Fundació KIMbcn ha llançat diversos programes 
formatius per tal de fomentar la innovació i la transferència de 
tecnologies tant en la societat com dins de l'empresa. 
 
 

SOY PYME, SOY TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. EDICIÓN CALAMA 
 

En aquesta jornada, coorganitzada per KIMbcn, Corfo 
(Antofagasta), Leitat Xile i la Cambra de Comerç de 
Calama, s'oriento a organitzacions de Calameny 
interessades a millorar la seva competitivitat en 
aquest nou escenari, on la digitalització i l'adequació 
del seu model de negoci són claus per a la 
supervivència empresarial. 

 
 

 

FITTE 
Programa formatiu d'innovació i 
transferència de tecnologia per als 
centres d'educació superior i tècnic 
professional de Xile. Projecte basat 
en el desenvolupament de cursos 
de capacitació: innovació i 
transferència tecnològica en 
l'educació superior tècnic 
professional (ip-cft 2030). 
 
 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL: LA INNOVACIÓN COMO FUENTE DE 
TRANSFORMACIÓN PARA CFT E IP 
Aquest seminari va tenir com a objectiu reafirmar i incentivar la importància de la 
transferència tecnològica, la Innovació i l'emprenedoria per a tot el públic d'IP-CFT al llarg de 
Xile. Orientat a docents, administratius-acadèmics i directius de les institucions. 
 

INTRODUCCIÓ ALS FONS EUROPEUS 2021-2027: MARC FINANCER 
PLURIANUAL I NEXT GENERATION EU 
 

El 2021, es va iniciar un nou cicle en els mecanismes de gestió de fons de la Unió Europea. 
Per això, cal conèixer les noves claus, els nous enfocaments i prioritats de la Comissió i les 
administracions respectives per al finançament de projectes innovadors i de transformació. 
Aquest curs aprofundeix en tots aquests aspectes amb una orientació executiva, amb 
l'objectiu d'analitzar les prioritats de les institucions europees a l'hora d'instaurar cada 
mecanisme i transmetre els punts fonamentals de cara a construir una proposta guanyadora 
dins de cada convocatòria. 
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COMUNICACIÓ DE LA 
INNOVACIÓ EN PROJECTES 
EUROPEUS 
Aquest curs té com a objectiu 
principal tractar els diferents aspectes 
de la comunicació i disseminació de 
projectes europeus, des d'una òptica 
estratègica, pràctica i efectiva. 

  

VALORACIÓ D’ACTIUS INTANGIBLES 
Programa formatiu per conèixer els mètodes 
més utilitzats per valorar econòmicament el 
know-how, les patents i altres actius intangibles 
resultat de l'activitat d'investigació d'una 
organització, com a part del procés de 
valorització, comercialització i transferència 
dels mateixos. 

 

FORMACIÓ EN GESTIÓ 
AGILE DE PROJECTES  
Programa formatiu en l’us de 
metodologia Agile en la gestió de 
projectes. 

  

EINES PRÀCTIQUES PEL 
DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE 
PROJECTES EUROPEUS 
L’objectiu principal és facilitar els coneixements, 
metodologies i habilitats que permetran dissenyar 
propostes, preparar i gestionar projectes europeus 
de forma eficient i consolidar una posició en 
l’escenari europeu. 
 

INNOVATION WEEK: CAPACITY BUILDING ACTIVITIES IN THE 
FRAMEWORK OF BIST & GRAPHCAT INITIATIVE 
Realització d’aquesta initiative per al Barcelona Institut of Science and Technology. Una 
setmana de formació en línia destinada a proporcionar les competències necessàries per a 
la valoració i transferència dels resultats de la recerca mitjançant l'anàlisi de la proposta de 
valor, el disseny i millora del model de negoci i l'orientació al mercat. 
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4 
PROMOCIÓ  
DE LA INNOVACIÓ 
 
Durant l’any 2021, la Fundació KIMbcn, com a referent de Open Innovation i 
transferència tecnològica, ha organitzat esdeveniments sobre diferents temàtiques 
actuals amb l’objectiu de connectar acadèmia, industria, investigació i societat. 
 

 

 

 

|| ESPAI 

 

JORNADA NEW SPACE ECONOMY: 
OPORTUNITATS DE NEGOCI PER A 
EMPRESES 
 

2a edició de la jornada anual NewSpace 
Economy a la Casa Llotja de Barcelona, 
organitzada per la Cambra de Comerç de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb la 
col·laboració de la Fundació KIMBCN. El 
divendres 22 d’octubre en una jornada matinal 
molt dinàmica, on es van reunir representants 
polítics, grans corporacions, pimes, 
emprenedors/es, centres de recerca i 
investigadors/es, per parlar de les oportunitats 
de negoci per a empreses que ofereix la Nova 
Economia de l’Espai. 
 
Suma’t a una nova jornada espacial que 
comptarà amb la participació de destacades 
personalitats del sector. Descobreix quines 
oportunitats i nous models de negoci et pot 
oferir la New Space Economy. Durant la Jornada 
debatrem sobre les principals tendències i 
projectes del país. 
 
https://kimglobal.com/ca/evento/new-space-
economy-una-oportunidad-para-empresas/ 

 
 

 

COMISSIÓ ESPAI I 
AERONÀUTICA 
 

Constituir una Comissió específica a 
Cambra i desenvolupar un Pla específic 
pel sector de l’espai i l’aeronàutica. 
 

JORNADA CATALUNYA 
IMPULSA: INTERNACIONALITZA 
LA TEVA IDEA ESPACIAL! 
 

Celebrada el 9/6/21 a les 12:00 a través 
de #LlotjaVirtual. Organitzen la Cambra 
de Barcelona i #FundacióKIMbcn amb el 
suport de TIC Catalunya i la col·laboració 
de ZBM Patents & Trademarks, @institu, 
Telecos.cat (Associació Catalana 
d'Enginyers de Telecomunicació), 
Rokubun Navigation i CTTC. L'objectiu de 
la Jornada és impulsar el talent català en 
l'àmbit del #NewSpace i donar el tret de 
sortida de l'edició catalana dels 
concursos internacionals 
#GalileoMasters i #CopernicusMasters. 
S'exposarà, també, la situació actual del 
sector i l'Estratègia NewSpace de 
Catalunya. 
 

https://lnkd.in/dF-fHqP  
 

 

https://kimglobal.com/ca/evento/new-space-economy-una-oportunidad-para-empresas/
https://kimglobal.com/ca/evento/new-space-economy-una-oportunidad-para-empresas/
https://lnkd.in/dF-fHqP
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GALILEO I COPERNICUS 
MASTERS 
Organitzadors del Galileo i 
Copernicus Màsters 2018-2019-
2020-2021, dos concursos oberts a 
tota la ciutadania que cada any 
reuneix més de 500 idees de negoci i 
Noves Tendències. Des de l'any 2004 
s'han premiat més de 300 projectes i 
s'han participat més de 10.000 
persones provinents de més de 40 
països. 
Aquests concursos d'innovació 
premia anualment els millors 
serveis, productes i idees de negocis 
utilitzant la navegació per satèl·lit i 
l'Observació de la Terra en la vida 
quotidiana, i KIMbcn participa co-
organitzant la competició a nivell 
regional a Catalunya. La seva missió 
és impulsar el desenvolupament 
d'aplicacions inspirades pel mercat 
basades en tecnologies espacials. 
Enguany ha rebut un bon nombre de 
propostes i situa a Espanya com a 
segon país només per darrere 
d’Alemanya. 
 

https://kimglobal.com/ca/evento/co
pernicus-masters/ 
https://kimglobal.com/ca/evento/ga
lileo-masters/ 
 

 ENTREGA DE PREMIS SANT GABRIEL 
27 d’octubre de 2021. Entrega de premis Galileo i 
Copernicus Masters 2021 – Catalonia Prize, amb 
la presència de Daniel Marco. 
 

https://www.telecos.cat/verNoticias.aspx?CAL=2
660 
 

PRESENTACIÓ DEL CATALAN 
NAVIGATION TASK FORCE 
El grup d'interès de navegació per satèl·lit #GNSS, 
impulsat en el marc de l'Estratègia #NewSpace, 
amb l'objectiu de generar visibilitat i sensibilitat 
sobre la situació, els reptes i les perspectives 
d'aquest sector. 
Membres fundadors: SPCOMNAV - Universitat 
Autònoma de Barcelona, AGE/ionSAT - Universitat 
Politècnica de Catalunya, CTTC - @Geomàtica, 
Rokubun, GeoNumerics. 
Organització: TIC Catalunya, Cambra de Barcelona 
i KIMbcn. 
 

WORLD SPACE WEEK 
La Setmana Mundial de l'Espai és una celebració 
internacional de la contribució de la ciència i la 
tecnologia espacials a la millora de la condició 
humana. Consisteix en una gran quantitat 
d'esdeveniments relacionats amb l'espai 
organitzats per agències espacials, companyies 
aeroespacials, escoles, planetaris, museus, clubs 
d'astronomia i altres en un període de temps 
comú per aconseguir un major impacte dels 
estudiants i el públic a través de la sincronització. 
Des del 2019, KIMbcn és la Coordinadora 
Nacional de la Setmana Mundial de l'Espai. A 
Catalunya s'han desenvolupat al 2021 4 
activitats. 
 

https://kimglobal.com/ca/semana-mundial-del-
espacio/ 
 

  
 

https://kimglobal.com/ca/evento/copernicus-masters/
https://kimglobal.com/ca/evento/copernicus-masters/
https://kimglobal.com/ca/evento/galileo-masters/
https://kimglobal.com/ca/evento/galileo-masters/
https://www.telecos.cat/verNoticias.aspx?CAL=2660
https://www.telecos.cat/verNoticias.aspx?CAL=2660
https://kimglobal.com/ca/semana-mundial-del-espacio/
https://kimglobal.com/ca/semana-mundial-del-espacio/
https://kimglobal.com/ca/semana-mundial-del-espacio/
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GALILEO INFORMATION 
CENTER XILE. 
COORDINADORS 
És el centre d'informació sobre les 
tecnologies i programes de 
navegació per satèl·lit dels 
sistemes europeus de navegació 
per satèl·lit (EGNSS) que presta 
suport a l'Argentina, Bolívia, Xile, 
Colòmbia i Equador.  
 

Els objectius de centre són: 
• Promoure la realització 

d'activitats relacionades amb 
els sistemes europeus de 
navegació per satèl·lit. 

• Monitoritzar les iniciatives 
locals i regionals que utilitzin 
tecnologies de navegació per 
satèl·lit. 

• I Proporcionar suport als 
usuaris a Sud-Amèrica en el 
desenvolupament de noves 
aplicacions a través de la 
cooperació amb la indústria 
europea. 

 
En el marco de este proyecto, se ha 
realizado un webinar y se ha 
constituido el Grup de treball 
“Cooperació satelital Colombia-
Unió Europea” con el objectiu de 
formar i oferir recolzament per a 
facilitar l’ús i el desenvolupament 
d’aplicacions del sistema global de 
navegació per satèl·lit europeu 
GNSS Galileo a Colombia. 

 PARTICIPACIÓ COM A PONENT EN 
ALTRES HACKATHONS 
• Go2SpaceHackathon: una setmana dedicada a 

les plataformes #DIAS ia les dades d'observació 
de la Terra per explotar-les de manera 
comercial. KIMbcn hi ha participat presentant 
el Centre d'Informació Galileo-Xile. 

• Programa TechTour Space 2021, impulsat por 
la Generalitat de Catalunya.  
 

PARTICIPACIÓ EN EL WEBINAR 
“NEWSPACE I INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL: QUINES OPORTUNITATS ES 
GENEREN”? 

KIMbcn ha participat conduint la taula rodona “El 
cas d’èxit d’Earthpulse” el 27 de setembre de 2021. 
 

https://www.cambradigital.cat/webinars-
ca/newspace-i-intelligencia-artificial-1-2-quines-
oportunitats-de-negoci-es  
 

HACKATHON D’EUROAVIA I KIMBCN 
Un hackathon en línia de 24 hores, dirigit a 
estudiants, que es va celebrar durant el cap de 
setmana de la Setmana Mundial de l'Espai, el 8 i 9 
d'octubre del 2021. 

http://hackathon.euroavia.eu/ 
 
COL·LABORACIÓ AMB WIA-E 
BARCELONA:  
KIMbcn ha realizat una ponència en el 
esdeveniment de WIA-E. 
 

 

FINAL INTERNACIONAL DEL CONCURS ACT IN SPACE 
KIMbcn ha participat en la organització de la final internacional de l'ActInSpace 2020, 
celebrada el 4 i 5 de febrer de 2021. El proyecto ganador ha sido “Full Metal Energy” 
(França), que té com a objectiu proporcionar l'energia necessària per al desenvolupament 
de la primera base lunar.  
 

 

https://www.cambradigital.cat/webinars-ca/newspace-i-intelligencia-artificial-1-2-quines-oportunitats-de-negoci-es
https://www.cambradigital.cat/webinars-ca/newspace-i-intelligencia-artificial-1-2-quines-oportunitats-de-negoci-es
https://www.cambradigital.cat/webinars-ca/newspace-i-intelligencia-artificial-1-2-quines-oportunitats-de-negoci-es
http://hackathon.euroavia.eu/
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TECH TOUR 
Dins del marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, la Generalitat pretén donar suport a 
les start-ups del sector per impulsar-les a aconseguir un millor posicionament dins del 
mercat català, espanyol i europeu. 
 

En aquest sentit, el Programa de Finançament privat i Premi Catalunya, liderat per la 
Fundació KIMbcn, ha permès en primer lloc que les start-ups catalanes del sector 
participants hagin pogut establir contacte amb inversors i empreses punteres del sector 
europees. En segon lloc, la realització del Premi Catalunya ha permès que altres empreses 
europees del programa hagin conegut de primera mà l’Estratègia NewSpace de Catalunya, 
així com els avantatges d’establir una seu operativa al territori català. 
 
 

PRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT NEWSPACE DE LA DIGITAL CATALONIA 
ALLIANCE 

Durant la jornada de llançament de la comunitat NewSpace (17 desembre 2021), es va 
presentar l'estudi ‘Ecosistema del sector New Space a Catalunya. Radiografia i variables 
socioeconòmiques’, un informe elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de 
Comerç de Barcelona amb el suport del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori i la col·laboració de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i les 
fundacions i2CAT i KIMbcn. 
 

https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/21_12_17_Estudi_ecosistema_NewS
pace  
https://dca.cat/ca/2021/12/disponible-video-jornada-presentacio-comunitat-newspace/ 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/21_12_17_Estudi_ecosistema_NewSpace
https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/21_12_17_Estudi_ecosistema_NewSpace
https://dca.cat/ca/2021/12/disponible-video-jornada-presentacio-comunitat-newspace/
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|| INNOVACIÓ- INDÚSTRIA 4.0 
 

VINCULACIÓ AL 22@NETWORK BCN 
 

Actualment, Barcelona és considerada com la 3a ciutat en nombre de noves empreses de base 
tecnològica gràcies a l’ecosistema d’innovació, tecnologia i bigdata, molt dinàmic i amb molt 
futur per endavant. El 34 % del total de startups espanyoles estan instal·lades a Barcelona i el 
58 % del total d’euros invertits han estat startups barcelonines. 
 



FUNDACIÓ KIMCBN | MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021 
 

15 
 

 

 
 

La Fundació KIMbcn aposta per la vinculació al districte de la innovació, ja que al 22@ hi ha més 
de 1.300 startups, més de 3.000 emprenedors, la major concentració de centres de coworking, i 
més de 20 incubadores funcionant. Actualment, KIM és membre de la Junta Directiva i presideix 
la “Comissió d’Innovació”. Participa també en altres comissions, com la de “Nous Talents”, 
“Responsabilitat Social Corporativa” o “Dones en Valor”. 
 

Activitats vinculades a la Comissió d’innovació- indústria 4.0 del 22@NetworkBCN 
en què ha participat KIMbcn 

 

• Taula rodona "FP: actuem ara per al demà", organitzada per Universal Robots i amb 
motiu de la celebració dels Catskills de Robòtica Industrial. 
 

• 22@ EMERGING TECH: KIMbcn participa en la jornada “El futur del present connectat: 
Tecnologies emergents, transformació digital i indústria 4.0” 

 

• 22@webinar “Taula de Recerca i transferència de Tecnologia”. 
 

• 22@webinar “Possibilitats del Teixit del 22@ de participar en Horizon Europe”. 
 

• 22@webinar “Impulsar la Innovació: on som i cap on volem anar”. 
 

• 22@webinar “Gestión y objetivos: Fondos de Recuperación Europeos”. 
 

• “Seek And Solve Innovation Meetings: El model d’Innovación de Inetum Catalunya”, 
amb Antoni Paz de 22@NETWORKBCN i Fundación KIMbcn i Susana Prado de Inetum 
Catalunya. 
 

• La Comissió Mixta amb la Comissió d’Economia e Innovació del Col·legi d'Economistes 
de Catalunya organitzen el cicle de seminaris web "Distritos Innovadores: Nova 
Industria, coneixement i desenvolupament econòmic" per aprofundir en el concepte 
de districte com a agent articulador de la innovació per impulsar una ciutat més 
ecològica, digital, inclusiva i resilient. També s'avaluarà les prioritats en termes 
d'innovació amb l'objectiu de transformar el 22@ en una plataforma científica - 
tecnològica que posiciona a Barcelona com una de les ciutats més dinàmiques i 
innovadores a l'àmbit internacional. 
 

• “Comissió Mixta amb Comissió Dones en Valor: L’aposta estratègica de la nova 
economia de l'espai. La voz de la mujer”. La Comissió de Dones en Valor i la Comissió 
d'Innovació-Industria 4.0 del 22@ s'alien per organitzar un col·loqui centrat en la 
importància que té la Nova Economia de l'Espai per al creixement econòmic. 

 
 

BROKERMAV 
 

Esdeveniment de brokerage online que combina 
showrooms tecnològics i speed datings per ajudar a 
empreses i professionals a trobar nous socis comercials en 
el sector dels materials avançats. Aquest format permet 
que les dues parts donin a conèixer les seves empreses, 
objectius, necessitats i solucions tecnològiques de manera 
àgil i enfocada a resultats. Durant l'esdeveniment, 
empreses i professionals han presentat solucions 
tecnològiques a 10 reptes d'empreses europees i han 
pogut establir un primer contacte. Organitzat pel Clúster 
de Materials Avançats de Catalunya i KIMbcn. 

 
 

 

IQS TECH FEST 2021 
 

El nostre CEO, Antoni Paz, ha 
impartit juntament amb Jordi 
Pomarol (Cambra de 
Barcelona) la ponència 
"Industrial Hub for Sustainable 
Mobility" en aquest 
esdeveniment tecnològic 
online celebrat el 21 de gener 
de 2021. 
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KNOWURBANNET 
 

Participació de Antoni Paz, Director Executiu de KIMbcn i mèmbre de Comitè Assessor de 
KnowUrbanNet en el webinar “L’ètica en la governança de les ciutats 4.0”, organizat per KUN. 

 
 
 

CICLE DE WEBINARS “ALIANCES D'INNOVACIÓ ENTRE XILE I ESPANYA.  
EMPRENEDORIA I STARTUPS: CLAUS PER REACTIVAR L’ECONOMIA” 

En aquesta sèrie de webinars es pretenen donar a conèixer oportunitats de col·laboració i 
explorar sinergies entre organitzacions xilenes i espanyoles en àmbits tecnològics i d'innovació. 
Knowledge Innovation Market - KIM i la Fundació Xile-Espanya (FCE) reuneixen a empreses i 
institucions de tots dos països en diàlegs temàtics en els quals conversar sobre possibles 
solucions a problemes plantejats. 
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5 
ACCIONS CORPORATIVES  
(INTERNES) 
 

 

 

 

KIM UPDATE: BUTLLETÍ SETMANAL   
 

Butlletí setmanal amb continguts novedosos 
sobre els temes d’interès en els que pivota 
KIM: New Space, Economia Circular, Fusió, 
Divulgació Científica, Transferència de 
Tecnologies, Protecció Intel·lectual, 
Conciliació i Tendències. 

 
 

 

 

 

FORMACIÓ INTERNA 
 

6 sessions dedicades a entendre i practicar 
l’estratègia empresarial (anàlisi extern i 
intern, customer centricity i canvas).  
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6 
KIMBCN AL MITJANS 
 

 

 

 

 
EUROPA PRESS 
https://bit.ly/3vCY0DX  
 

EL REFERENTE 
https://bit.ly/3vC7AHf  
 

CONNECTICAT  
https://bit.ly/3wjm9ib 
 

VIA EMPRESA 
https://bit.ly/3s41InJ 
 

REVISTA TELECOS.CAT 
Publicació de l'Associació 
Catalana d'Enginyers de 
Telecomunicació. Gener 2021. 
https://bit.ly/3s76UHs  
 

INTEREMPRESAS.NET 
https://bit.ly/3MPgTcK 
 

SOLARNEWS.ES 
https://bit.ly/39zrLwX  
 

MADRID AEROSPACE 
https://bit.ly/3F7ECSK  
https://bit.ly/38H0Uyu  
https://bit.ly/3vBf1yg  
 

ASCUN.ORG.CO 
https://bit.ly/3w2sKgH 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://bit.ly/3vCY0DX
https://bit.ly/3vC7AHf
https://bit.ly/3wjm9ib
https://bit.ly/3s41InJ
https://bit.ly/3s76UHs
https://bit.ly/3MPgTcK
https://bit.ly/39zrLwX
https://bit.ly/3F7ECSK
https://bit.ly/38H0Uyu
https://bit.ly/3vBf1yg
https://bit.ly/3w2sKgH


FUNDACIÓ KIMCBN | MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021 
 

19 
 

 

ASOCIACIÓ AIEUDEA 
https://bit.ly/379EGVn 
 

VISIONGIS 
https://bit.ly/39lPkZR  
 

ALDIA.CAT 
https://bit.ly/3KEDbML 
 

ACTUALIDAD 
AEROESPACIAL 
https://bit.ly/3MGogD0 
 

22@NETWORK BCN 

https://bit.ly/3LCK2HG 
 

GALILEO MASTERS  
https://bit.ly/3MGpRbS 
 

COPERNICUS 
MASTERS 
https://bit.ly/3KCSsxw  
 

 

 
 

 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://bit.ly/379EGVn
https://bit.ly/39lPkZR
https://bit.ly/3KEDbML
https://bit.ly/3MGogD0
https://bit.ly/3LCK2HG
https://bit.ly/3MGpRbS
https://bit.ly/3KCSsxw
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