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Què farem avui?

Benvinguda El cicle de la 
vida dels labs

Presentació 
del PECT 
Innodelta

Prova pilot 
Xarxa Delta 

labs 

Conversa 
sobre el futur Tancament Cafè



10 anys de Coboi lab
El cicle de vida dels labs



En els últims anys…



Cada lab és diferent!



INFÀNCIA

EDAT ADULTA

Werneck, et al. (2020). Ciclos de vida de los laboratorios de innovación pública (Enap)

Però tenen una cosa en comú: el cicle de vida

ADOLESCÈNCIA



INFÀNCIA

EDAT ADULTA

ADOLESCÈNCIA

concepció i embaràs
maternitat i paternitat
primeres passes i paraules

Werneck, et al. (2020). Ciclos de vida de los laboratorios de innovación pública (Enap)



INFÀNCIA

EDAT ADULTA

ADOLESCÈNCIA
rebel·lia i inquietud
amistats i tribus
crisi d'identitat

Werneck, et al. (2020). Ciclos de vida de los laboratorios de innovación pública (Enap)



INFÀNCIA

EDAT ADULTA

ADOLESCÈNCIA

trajectòria i memòria
llegat
longevitat

Werneck, et al. (2020). Ciclos de vida de los laboratorios de innovación pública (Enap)
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Laboratori 
d’emprenedoria i 
economia social

Laboratori 
d’innovació 

pública

En el cas de Coboi lab…

Laboratori 
d’innovació social
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? Valor afegit

Ens hem de preguntar…





http://www.youtube.com/watch?v=-OIWr9iKO9I


I vosaltres…
 
a quina etapa de la vida 
creieu que esteu com a lab?



InnoDelta 2022
Resultats



8 nous llocs de treball directes 
creats durant el 2022

18 llocs de treball existents 
parcialment subvencionats 
per la iniciativa PECT 
InnoDelta 

42% 58%

PERSONES



Reunions d’Oficina Tècnica 62 

Comitès de coordinació 3 

 
Jornades de formació PECT 3

Consell InnoDelta 2

Grup de Treball Comunicació 4

Grup de Treball Xarxa Delta Labs 7

GOVERNANÇA



GESTIÓ DEL 
PROJECTE  

10 requeriments de documentació a les diferents 
Operacions durant 2022

Signatura addenda al Conveni de relació 
interinstitucional amb nous imports de subvenció

Sol·licitud i aprovació de la pròrroga per part de la 
Generalitat de Catalunya amb nou termini 
d’execució desembre 2023

Gestió del 58% del pressupost assignat total 
4.335.786,72 € mitjançant justificació tècnica i 
econòmica a la Generalitat de Catalunya al maig 
de 2022 



FITES 
ACONSEGUIDES  

A Coboi Lab de Sant Boi de Llobregat s’ha revisat i 
publicat el Mètode 4-17 en diferents formats de difusió
S’han portat a terme les Capsulab: càpsules de 
coneixement mensuals
S’ha participat al Pacte de Ciutat
S’ha dissenyat i remodelat l’espai de Coboi lab 

A ICFO s’ha celebrat el ICFO Corporate Liaison Day dedicat 
a les tecnologies verdes i la transició energètica
S’ha portat a terme l’esdeveniment de la Xarxa de fotònica 
mèdica de Barcelona
S’han creat dues noves empreses spin-off LuxQuanta 
Technologies i Vitsolc Technologies amb seu a Castelldefels 
que donen feina a 70 persones i que crearan fins a 140 llocs 
de treball d’alt valor a finals de 2023.
S’han posat en marxa dos nous projectes prova de concepte



FITES 
ACONSEGUIDES  

   A Delta IoT & AI Lab Viladecans s’ha portat a terme 
TecnoExpo primera fira tecnològica orientada a empreses, 
emprenedors i alumnes de diferents formacions 
tecnològiques
S’ha aproximat a 120 alumnes de secundària a la realitat 
empresarial i investigadora mitjançant visites a empreses i a 
l’ICFO
S’ha celebrat la primera dataton dins de la ViladeHack 
Tourism amb el suport d’Aigües de Barcelona
S’han ampliat els equips robòtics i de visió artificial per a 
facilitar el prototipatge a empreses i emprenedors

A la Operació Plataforma de dades liderada per 
l’Ajuntament de Viladecans s’ha creat la plataforma, així 
com el site per a la consulta de dades sobre la creació 
d’empreses a cada municipi, el cens d’empreses  i 
l’evolució de diferents sectors econòmics del territori



FITES 
ACONSEGUIDES  

S’ha finalitzat aquest mateix desembre la construcció de la 
incubadora de l’Ajuntament de Castelldefels espai per a la 
incubació de més de 50 Start Ups

A CIMNE s’han desenvolupat diferents solucions digitals, 
píndoles i eines. Així com s’han gestionat diferents 
propostes de suport a R+D+I

Al Delta logistics & mobility Lab de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat s’ha realitzat un estudi exploratori a altres 
laboratoris del sector, i s’han presentat els objectius del lab 
públicament, a la espera de la seva posada en marxa durant 
aquest proper 2023.

A Delta Ecocircular Lab a l’Ajuntament de Gavà s’ha equipat 
l’espai de l’edifici de la Unió de Cooperadors acabat 
d’estrenar i s‘ha iniciat la dinamització d’aquest, amb 
diferents activitats adreçades a les empreses, els 
emprenedors i ciutadania



Primera prova pilot
DeltaHack Innodelta



QUÈ ÉS DELTAHACK INNODELTA

Un esdeveniment de treball col·laboratiu entre empreses, centres 
tecnològics, startups i persones emprenedores, disposades a treballar 
durant un període de dos mesos, per la identificació de solucions 
innovadores a reptes plantejats pel nostre teixit productiu.



Sobre la Metodologia de treball
• Adreçat a Empreses, Start-Ups i persones emprenedores. 

• Un grup de empreses concretarà els reptes vinculats a la logística

• Es definiran Itineraris d’acompanyament adaptats a cada perfil

• Es treballarà sota el model d’equips multidisciplinars.

• Es posarà a la disposició dels participants mentors especialistes en 
logística,  sostenibilitat, economia circular, tecnologies, i experts en 
gestió empresarial.

• S’habilitarà un espai a  Discord com a canal de comunicació i per 
compartir coneixements, experiències i formacions.

• Es posarà a disposició dels participants els diferents labs del territori per 
desenvolupar les solucions

• Es posarà a disposició de l’equip guanyador la tecnologia que ens 
ofereix CIMNE/ICFO.





BENEFICIS PEL PROJECTE INNODELTA

1. Visibilitat del territori Delta i del seu compromís amb la innovació. 

2. Visibilitat de la xarxa de labs i dels serveis i recursos del territori.

3. Facilitarà la transferència tecnològica a les empreses.

4. Iniciar una nova forma de treballar conjunta dels diferents labs. 

5. Tenir espais de participació i col·laboració de les entitats amb el sector 
empresarial i el centres de coneixement del territori.

6. Integrar al projecte als socis col·laboradors i ciutadania interessada.



Conversa:
una estrategia 

territorial per a InnoDelta 



“Totes i tots junts per al creixement del territori delta i metropolità”




