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http://hubb30.cat/ca


El Hub b30 tanca el 2020 assolint l’objectiu de consolidació que pretenia.

1) Ampliació amb 3 socis empresarials, i aprofundiment dels vincles entre les organitzacions adherides

2) Coneixement i consciència de la marca Hub b30 al territori B30, i més enllà

3) Atenció individualitzada a empreses i derivació de necessitats
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L’objectiu de 2021 és assolir millors indicadors d’impacte.

http://hubb30.cat/ca


La memòria 2020 del Hub b30 exposa l’activitat executada, classificada en cinc categories que agreguen 

els objectius previstos i els indicadors dels resultats assolits.
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Índex

http://hubb30.cat/ca


2020
SMART LEADERS
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El 2020, el Hub b30 ha seguit creixent, adherint tres nous socis.

Tal com es preveia, s’ha prosseguit la consolidació, adherint organitzacions representatives d’empreses.

ADHESIONS 2020

http://hubb30.cat/ca


2020

El 2020, el Hub b30 ha enfortit relacions amb alguns municipis rellevants del territori B30, que li han confiat 

l’organització d’esdeveniments, la participació en processos estratègics o assessoraments específics.

SMART NET
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http://hubb30.cat/ca
http://hubb30.cat/ca


2020

El 2020, el Hub b30 també ha enfortit vincles amb alguns centres de recerca, tecnològics, d’innovació i 

docents de l’esfera UAB, amb el Consell Social d’UAB, així com amb centres externs.

SMART NET
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http://hubb30.cat/ca
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2020

El 2020, en un exercici d’atenció individualitzada a empreses,  s’han mantingut entrevistes individuals i 

assessoraments amb una selecció d’empreses contactades els anys previs, amb resultat de derivació de 

necessitats RDI i de talent.
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SMART NET

http://hubb30.cat/ca
http://hubb30.cat/ca


2020

Seguint amb la línia d’activitat bottom-up inaugurada el 2019 per donar resposta a demandes ad-hoc 

d’anàlisi de reptes del territori B30, les Matinals d’innovació hubb30 han pres major rellevància. 
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SMART LAB

http://hubb30.cat/ca
http://hubb30.cat/ca/matinals


2020
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L’informe resultant de la matinal de dedicada als reptes de formació a les empreses de la B30 ha estat 

especialment rellevat, presentant-se al Plenari del Consell Social de la UAB, al Comitè Executiu d’Àmbit B30 

i a diversos fòrums experts. S’ha traduït a castellà i anglès, i ha originat un vídeo per difondre’l. 

SMART DATA

http://hubb30.cat/ca
https://hubb30.cat/sites/default/files/informe_reptes_de_formacio_continua_1.pdf


2020
SMART LAB

En funció de criteris d’oportunitat RDI significatives al territori B30, s’han organitzat 4 brunchs d’innovació, 

tres dels quals online per la Covid-19, i co-organitzats entre el PRUAB i Eurecat, Ambit B30 i PC Terrassa. 
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http://hubb30.cat/ca
http://hubb30.cat/sites/default/files/content/nodes/event/document/145/flyer_brunchs_smartsports.pdf
http://hubb30.cat/sites/default/files/content/nodes/event/document/155/flyer_brunchs_ciberseguretat_1juliol.pdf
http://hubb30.cat/sites/default/files/content/nodes/event/document/167/flyer_smart_rural.pdf?mc_cid=245b47ecca&mc_eid=%5bUNIQID%5d
http://hubb30.cat/sites/default/files/content/nodes/event/document/175/flyer_brunchs_teixits_.pdf


Smart Sports 21/02/2020

Modera Oriol Serra, Cluster Manager d’INDESCAT

Cas “Cronometratge d’esdeveniments esportius”

• Federico Diato, Cofundador i cap de màrqueting de Macsha

• Xavier Catasús, Business Development Manager de Health & Sports Industries d’Eurecat

Ciberseguretat 01/07/2020

Modera Juan Caubet, Director IT Security d'Eurecat

Ponents:

• Eduardo di Monte, CEO d'OYLO Trust Engineering

• José Valiente, Director del Centro de Ciberseguridad Industrial

• Jaume Abella, Professor de Telemàtica i Ciberseguretat a la URL

• Carles Flamerich, CEO de Light Eyes

2020
SMART LAB
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http://hubb30.cat/ca
http://hubb30.cat/ca/actualitat/reptes-dinnovacio-del-sector-esportiu
http://hubb30.cat/ca/actualitat/experts-alerten-de-la-vulnerabilitat-de-les-empreses-enfront-dels-ciberatacs


2020
SMART LAB
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Smart Rural 09/10/2020

Modera Albert Garcia Macian, de l’Ajuntament de Mollet 

Ponents:

• Jaume Sió, sub-director general de Transferència i Innovació Agroalimentària de la Direcció General d'Alimentació, 

Qualitat i Indústria Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya

• Josep Espluga, Co-director del Postgrau dinamització local agroecològica UAB – IGOP

• Gemma Safont, Gerent del Consorci de Gallecs

• Xavier Montagut, President de Consum, xarxa solidària

Futur dels teixits intel·ligents 27/11/2020

Modera Jorge Macanás, Personal Docent i Investigador de l'UPC 

Ponents:

• Enric Carrera, Director d'INTEXTER-UPC

• Mónica Ardanuy, Professora i investigadora de l'UPC

• Monica Olmos, Directora d'operacions de TEXFOR

• Miquel Ridao, CEO de SENSING TEX

• Mireia Cañellas, Responsable de Desenvolupament Sostenible a la DG de Polítiques Ambientals i 

Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

http://hubb30.cat/ca
http://hubb30.cat/ca/actualitat/innovacions-transformar-zones-agricoles-en-smart-rurals
https://hubb30.cat/ca/actualitat/el-textil-com-motor-dinnovacio


2020
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Per a cada brunch d’innovació hubb30 el PRUAB ha escrit un Informe de Vigilància tecnològica en català, 

la col·laboració en el darrer capítol de l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB i la maquetació del 

PRUAB. Amb la contribució d’Àmbit B30, s’han traduït a l’anglès tots 4. 

SMART DATA

http://hubb30.cat/ca
http://hubb30.cat/sites/default/files/content/nodes/event/document/145/informe_vigilancia_tecnologica_smart_sports_3.pdf
http://hubb30.cat/sites/default/files/content/nodes/event/document/155/informe_vigilancia_tecnologica_ciberseguretat.pdf
http://hubb30.cat/sites/default/files/content/nodes/event/document/167/informe_vigilancia_tecnologica_smart_rural.pdf
http://hubb30.cat/sites/default/files/content/nodes/event/document/175/informe_vigilancia_tecnologica_futur_teixits.pdf


2020
SMART DATA

Prenent com a punt de partida els informes de vigilància tecnològica, s’han publicat 3 articles d’opinió a la 

revista electrònica Metadata, especialitzada en tecnologia i ciència. 
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http://hubb30.cat/ca
https://www.metadata.cat/opinio/302/tecnologia-esport-ecosistema-roser-salvat
https://www.metadata.cat/opinio/154/vulnerables-ciberatacs-roser-salvat
https://www.metadata.cat/opinio/457/agricultura-intelligent-innovacions-roser-salvat


SATISFACCIÓ 
INSCRITS 

A BRUNCHS
BRUNCHS 

2020
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SMART DATA

El 81% dels assistents als brunchs d’innovació hubb30 demostren una satisfacció per l’esdeveniment 

superior al 7,5 / 10 : notable o excel·lent. L’element més ben valorat és la organització, seguit pel 

contingut, la qualitat de l’informe i el valor de les persones agregades. 
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SATISFACCIÓ 
INSCRITS 

A BRUNCHS
BRUNCHS 

2020
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SMART DATA
In

sc
rit

s

Brunchs d’Innovació Hub b30

Evolució dels Inscrits als Brunchs d’Innovació Hub b30
2018 - 20 

La notorietat del Hub b30 entre els agents del territori ha anat creixent. Tot i que mediada pel format online 

propi de la Covid-19, l’evolució dels inscrits als 17 Brunch d’Innovació Hub b30 és clarament positiva. 

http://hubb30.cat/ca


2020

El mapa d’agents RDI vinculats des de hubb30 del 2018 al 2020 supera les1.300 persones, provinents 

d’àmbits diversos.
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SMART DATA

http://hubb30.cat/ca


2020
SMART DATA

Alguns dels indicadors quantitatius dels resultats del projecte durant els anys 2018 i 2020, són els oferts a 

continuació:
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1.450

NOUS

CONTACTES 

• 1.100 Persones

• 350 Organitzacions

DESCARRUGUES

WEB 

INFORMES VT

1.990

SATISFACCIÓ 

BRUNCHS

8,4 sobre 10

• 8,7 Contingut; 8,3 Assistents

• 8,5 Informe VT; 7,8 Networking

• 8,7 Organització

IMPACTE 

MITJANS

KPIs WEB

HUBB30

• 9 Premsa escrita

• 26 Mitjans digitals

• 42 TVs locals

77

• 12.898 sessions

• 33.980 visites

• 6.887 usuaris

IMPRESSIONS

SOCIAL 

MEDIA

• 149.200 Twitter

• 19.193 LinkedIn

CRÒNIQUES 

BRUCHS
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http://hubb30.cat/ca


2020
SMART RESULTS

Durant aquest any de consolidació, s’ha aportat decididament per reforçar la comunicació directa amb els 

usuaris de Hub b30 mitjançant el canal Twitter, amb una influència positiva sobre el compromís dels 

seguidors:     
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SMART DATA
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Evolució Taxa de compromís Twitter
2019 -2020

http://hubb30.cat/ca
https://twitter.com/home


2020

El 2020 ha realitzat una enquesta a representants d’empreses, universitats i entitats que han participat a 

alguna activitats de foment de la innovació organitzades entre 2018 i 2020, amb el propòsit d’avaluar 

l'impacte del Hub b30 i de guiar futures accions, per ser més útils a les organitzacions del territori. 

SMART RESULTS
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Involucració en projectes fruit 

de Hub b30

Valor inspiratiu i utilitat sessions 

Hub b30

INNOVACIÓ DE 

PRODUCTE 

14 PROJECTES R+D+I

RECERCA I MILLORA 

DE SERVEI O PROCÉS

http://hubb30.cat/ca


2020

Dos anys després de la creació de la iniciativa 

d’innovació oberta Hub b30, el Parc de Recerca UAB 

ha promogut una enquesta d’avaluació del seu 

impacte. Els resultats apunten que aquesta iniciativa 

d’innovació territorial ha contribuït en 14 projectes 

d’R+D+I. La majoria són projectes d’innovació de 

producte, però també n’hi ha de recerca i de millora 

de servei o procés. 

SMART RESULTS
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http://hubb30.cat/ca


WWW.HUBB30.CAT

info@hubb30.cat
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Roser Salvat Jofresa

Hafsa el Briyak Ereddam 

PRUAB, des. 2020

http://hubb30.cat/ca

