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Innovació i Activitat Econòmica
al Baix Llobregat
Durant aquest mes de març, el bus de la innovació arrenca de nou per tal de connectar
a joves talents amb empreses i institucions de la zona.
L’Innobus, conduirà a 45 universitaris seleccionats, a visitar empreses d’alt potencial i a conèixer
als seus responsables; durant el recorregut, cada empresa els hi farà una visita i a més, se’ls hi
plantejaran reptes que hauran de solucionar amb creativitat i sense limitacions.
Una bona iniciativa que els ajudarà de cara al seu futur professional.

Castelldefels aposta per un
desenvolupament econòmic vinculat
al món del coneixement i la innovació
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L’Ajuntament de Castelldefels i la
UPC van portar a terme de manera
conjunta durant 2016 un projecte pilot d’apropament del món
empresarial al món del coneixement i la innovació generats al
campus universitari. El projecte,
Ƥǯ  ×
ȋȌǡ 
la col·laboració d’una seixantena
d’empreses i institucions.

Ara es vol anar un pas més enllà
de manera que les innovacions
no només sorgeixin del món
productiu sinó que els mateixos
investigadors puguin utilitzar
les empreses com a laboratoris
per tal d’analitzar i avaluar la
viabilitat dels seus projectes. Es
ǯƤ  
de Transferència de la Tecnologia

i el Coneixement i Castelldefels
es convertirà en un municipi “de
proves”o Ciutat Laboratori mitjançant un nou servei municipal
i conveniat amb la UPC.
Ƥ 
Ƥï 
en contacte empreses del territori
amb grups de recerca i centres

tecnològics de manera que les
primeres podran fer consultes,
proposar reptes, o plantejar projectes de col·laboració als segons
i aquests podran visibilitzar els
projectes que ja estan treballant i
són a prop d’una possible comercialització. El servei serà visible
a través d’un market place on
ǯƤ ǡ

i vies de col·laboració i a través
del qual empreses i persones emprenedores sol·licitaran i rebran
resposta a les seves peticions. Es
preveu la seva posada en marxa
durant aquest any.

AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS
www.castelldefels.org

Premiumlab representa l’aposta
AOPN=PÊCE?=@A0=JPKELANH=O=HQP
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ció, desenvolupament i I+D.
Catherine Vidal, Dra. en Farmàcia
i directora general, ens explica
una mica més sobre el que fan a
Premiumlab.
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per una representació de l’Ajuntament
  
Trobada d’alcaldes, celebrada
a Madrid el passat 1 de març.
La Xarxa Innpulso agrupa a 62
municipis de tot l’Estat, que
fomenten la innovació, i són
un aparador de les iniciatives
empresarials.

ǯ ǡÃ
Moret va presentar l’empresa
santboiana Premiumlab, un spin
ơǡ°
ǲƤ ǳǯ° 
de la ciutat per la salut, i coincideix amb els objectius que la
Xarxa Innpulso promou: innova-

- Com neix Premiumlab?
Premiumlab neix de dos departaments de Laboratoris Ordesa,
el Laboratori i el de Garantia de
Qualitat. A tots dos es va detectar
un potencial important per
posar a l’abast d’altres clients. La
 ×Ǧơǯ
d’un altre soci, ha permès que
una expansió en altres segments
empresarials, a Espanya i a 14
països més, i un creixement de
facturació i llocs de treball.
- Quin és el vostre model de negoci?
Un model basat en l’experiència
pràctica acumulada dels
col·laboradors actuals, i sempre
amb personal que aporti noves

idees i noves línies de negoci.
ƤÀ
treballant amb aliments infantils,
i l’apliquem a tots els nostres
serveis. Disposem de personal
lligat a les universitats i societats
ÀƤ
capdavant, i sempre fomentant la
 ǡƪǡƤ
i treball en equip.
- Què és PREMIUMCERT?
És la nostra unitat de negoci de
Ƥ  × 
de la qualitat diferenciada: denominacions d’origen, indicacions
Ƥǡ
de qualitat, etc.
- Quines altres línies de negoci
teniu?
A part del laboratori, de la
consultoria que engloba tota
mena d’implantacions de normes
de qualitat i seguretat alimen-

tària, auditories, defensa contra
el frau alimentari, etc., i de
Premiumcert, la nostra vocació
farmacèutica ens ha fet crear
PREMIUMPHARMA, per donar
servei al sector farmacèutic.
- Quins són els projectes més
propers?
La posada en marxa d’un potent
programa informàtic de gestió
de laboratori; i un canvi de seu
on duplicarem l’espai disponible,
que permetrà tenir un creixement sostingut. La nova seu
± 
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AJUNTAMENT DE SANT BOI
www.santboi.cat

PREMIUMLAB

www. premiumlab.eu

RED INNPULSO

www.redinnpulso.es

