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ACTIVACIÓ
ECONÒMICA
Empreses i startups necessiten suport per

PROGRAMA D’ACTIVACIÓ ECONÒMICA
Acompanyaments personalitzats per a aquelles empreses
amb capacitat d’expansió. Mentoratge per a conèixer millor la
pròpia realitat i trobar solucions de futur a través de la
innovació empresarial, els ecosistemes de networking i la cerca
de recursos econòmics.

avançar i créixer. Els nostres programes
compten amb professionals
especialitzats per ajudar a marcar
nous objectius i complir-los.

PLA D’ACCIÓ PER A L’EMPRENEDORIA
Suport per a convertir una idea de negoci en un projecte viable, seguint
la metodologia Lean Startup. Programa formatiu estructurat en 24
mòduls, amb vídeos en anglès i activitats per fer-ne el seguiment. A més a
més, 6 classes invertides i 5 hores de mentories.
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B2B TRANSMISSIÓ
DE CONEIXEMENT
EMPRESARIAL
Transmissió de coneixement entre empreses.

X Innovació industrial i cultura 4.0.
Visita a DFactory

Cicle per a identiﬁcar les oportunitats

X Fons Next Generation al sector Automoció i indústries auxiliars.
Sessió informativa

i els riscos que ens poden aportar les
noves tecnologies, des d’una

X Innovació en la gestió del talent femení amagat.
Tour per empreses del territori

perspectiva pràctica. Visites a
empreses i centres d’innovació i
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X Intel·ligència Artificial per a Pimes.
Sessió a càrrec de Nacho Ponsin

conferències inspiradores.

X Regidors-Empreses: Ponts de diàleg per a un canvi de paradigma.
Taula rodona
X Hiperautomatització: acceleració de les tasques complexes.
Sessió informativa

TALENT
EN ACCIÓ
Programes que ajuden a que
empreses i joves talents es
coneguin i puguin
col·laborar.

INNOBUS
Programa per apropar joves emprenedors a l’ecosistema
empresarial de l’àrea metropolitana a través de reptes reals
d’empreses. L’objectiu és ajudar a joves post universitaris
en el llançament de projectes innovadors i facilitar que les
empreses coneguin el talent jove del territori per captar noves
idees i persones.

METRÒPOLISFPLAB
Acompanyament tècnic i suport personal al programa educatiu que ens
permet estimular les competències educatives i socials del segle XXI.
L’objectiu és millorar la transferència de valor entre els centres d’FP i les
empreses, mitjançant els reptes que les empreses llencen a estudiants de
l’àrea metropolitana.
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SOSTENIBILITAT
A L’EMPRESA
Dins les iniciatives d’intervenció per fer front als
reptes del canvi climàtic i la sostenibilitat, és
important adaptar els processos empresarials,
orientant les actuacions cap a l’economia

PROGRAMA ECONOMIA VERDA
Programa de suport i acompanyament
per a les empreses del territori en el camí
cap a la sostenibilitat en l’àmbit econòmic,
social i ambiental.

circular i l’eﬁciència energètica,
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l’economia verda, la mobilitat
sostenible, l’hidrogen verd
i les energies renovables
en general.

INNOVACIÓ
SOCIAL
Programes d’acompanyament

ACOMPANYAMENT SOCIAL
Programa específic per a empreses de naturalesa social
amb un projecte de creixement d’impacte en la societat
o que estiguin patint per la seva sostenibilitat a llarg termini.

a projectes que treballin dins
el marc dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS).
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CAPACITACIÓ SOCIAL
Programa formatiu amb mentories personalitzades per al
desenvolupament del model de negoci i la presa de decisions
estratègiques. Sessions individuals de diagnosi de la innovació dels
projectes. Activitat inclosa en el Cercle d’Innovació i indústria de l’Ateneu
Cooperatiu del Baix Llobregat.

DONA
EMPRENEDORA
Donem protagonisme a les dones

INNODONA
Jornada per l'empoderament de les dones emprenedores i
empresàries. Posem en valor l’estil de lideratge en femení
gràcies a les dones directives del territori, dones amb poder de
decisió que han trencat motlles en la gestió empresarial tradicional.

empresàries i emprenedores del
territori. Suport, networking,
xerrades i tallers per generar punts

ACOMPANYAMENT PER A DONES EMPRENEDORES
Persones expertes en consolidació empresarial fan un acompanyament
específic a projectes liderats per dones. L’objectiu és empoderar-les,
facilitar el seu camí emprenedor i crear aliances.

de trobada i aportar
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coneixements d’alt nivell.

NETWORKING
I DINAMITZACIÓ
DE L’ECOSISTEMA
La Xarxa Innobaix està formada

SESSIONS DE NETWORKING
Facilitem les connexions entre empreses, startups i entitats públiques i
privades del territori. L’objectiu és trobar punts en comú i generar
col·laboracions.

per empreses grans, mitjanes,
petites i microempreses, a més
d’institucions públiques

ESMORZARS D’INNOVACIÓ
Trobades periòdiques entre associats. Espai d'intercanvi per potenciar la generació
de propostes i la posada en comú d'inquietuds i necessitats.

i privades. Treballem per
connectar-les i generar
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CICLES I CONFERÈNCIES
Organitzem trobades dirigides a empreses i institucions públiques i privades per descobrir
com la innovació i el canvi poden contribuir al desenvolupament de projectes de tot tipus.

col·laboracions.

INNOVACIÓ OBERTA
Sessions per inspirar les petites i mitjanes empreses sobre les possibilitats i els avantatges de la
innovació oberta i com poden aplicar aquesta metodologia dins les seves organitzacions.

DIGITALITZACIÓ
La digitalització és una realitat en tots els
àmbits de la societat, però encara hi ha
empreses que no n’aproﬁten tots els
avantatges. Treballem per

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Programa dirigit a pimes i empreses familiars amb
processos de treball obsolets, que necessiten incorporar
la digitalització en àmbits com la producció o la gestió.
En col·laboració amb l’Escola de Negocis EADA.

ajudar-les a ser més eﬁcaces,
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reduir costos i adaptar-se al
futur.

COMUNICACIÓ
I VISIBILITAT
Recursos per a donar visibilitat a les

X Entrevistes a la nostra pàgina web
i la nostra newsletter

empreses associades, a través dels

X Canal de Youtube amb vídeos d’empreses innovadores
i disruptives

nostres canals de comunicació. Donar
a conèixer els projectes és un
primer pas per a trobar partners,

9

socis i ﬁnançament.

AMB

X Difusió d’activitats als nostres canals de comunicació
X Accions de suport en la relació de les empreses sòcies
amb mitjans de comunicació

EL
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