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Barcelona crea cent ‘startups’
de ciència i tecnologia
L’Ajuntament s’alia ambUB, UAB, UPC, UPF i UOC

BLANCAGISPERT
Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha
segellat una aliança amb cinc
universitats de Catalunya –UB,
UAB, UPC,UPF iUOC– per im
pulsar un programa de creació
de startups de base científica i
tecnològica.
El primer tinent d’alcalde,

Jaume Collboni, va anunciar
ahir que el programa s’anome
narà Deep Tech Node i tindrà
una dotació pressupostària de
840.000 euros. D’aquest total,
470.000eurosaniranacàrrecde
l’Ajuntament, 300.000 de les
universitatsi70.000dediferents
promotors.
La iniciativa s’articularà a tra

vés de Barcelona Activa, l’agèn
ciaperaldesenvolupament local
de l’Ajuntament, que preveu
crear un centenar de startups
entreel2021 i el 2023.
“Volem impulsar la transfe

rència de la ciència de les uni
versitatscapalmercat.Aravivim
un moment clau de recuperació
econòmica i acceleració digital.

Hi ha llista d’espera d’institu
cions públiques i privades inte
ressades a participarhi”, va dir
Collboni.
El programa anirà dirigit a

projectes altament tecnològics i
disruptius.Enconcret, esvolpo
tenciar la biotecnologia, sensors
iinternetdelescoses,intel∙ligèn
cia artificial, blockchain, robòti

ca, materials avançats, nanotec
nologia i computació quàntica.
El focus anirà dirigit a diferents
sectors com la salut, l’energia o
els serveis aempreses.
La directora de programes de

startups de Barcelona Activa,
Itziar Blasco, va detallar que el
programa s’assentarà sobrequa
tre pilars: el finançament, el ta
lent, les proves de mercat i les

xarxesdecontactes. Pel que fa al
finançament, el programa pre
veu invertir fins a 50.000 euros
en cada projecte. Amés, facilita
rà fòrumsd’inversiópera lacap
tació de fons privats. De fet, el
mespassat ja esvaposarenmar
xa la primera edició del Seed
DeepTechBarcelona,promogut
per la xarxaEsadeBan.Aixíma
teix, s’activarà un servei de re
cercaitramitaciód’ajutspúblics.
Pel que fa al talent, el progra

ma engegarà un servei de men
tors que acompanyaran els em
prenedors durant sis mesos.
També es facilitaran les xarxes
de contacte amb programes de
cites ràpides (el primer tindrà
lloc al congrés Biz Barcelona). I
sobre els aspectes de promoció,
l’organització preveu crear la
DeepTechCommunity, ungrup
que aplegarà les startups de
ciència i tecnologia.
A l’acte de presentació d’ahir

també hi van participar els rec
tors de les cinc universitats, que
es van felicitar per la iniciativa
pionera i van remarcar la impor
tància de potenciar la transfe
rència tecnològica.c

La iniciativa durarà
fins al 2023 i preveu
invertir fins a 50.000
euros en cada
empresa emergent

El primer tinent d’alcalde JaumeCollboni amb els rectors de les cinc universitats
DPN

PIMEC

L’advocadaMatildeCuena s’incorpora
al patronat de la Fundació
n L’advocada i experta en
dret civil Matilde Cuena
s’ha incorporat al patronat
de la Fundació Pimec, se
gons va explicar ahir l’enti
tat. Cuena és catedràtica de
laUniversitatComplutense
deMadrid, on és docent del
grau deDret i delmàster de
Dret Privat. Amés, en la se
va carrera destaquen dues

estades d’investigació a les
facultats de Dret de les uni
versitats de Harvard i Pe
rusa. La Fundació Pimec té
entre les seves reivindica
cions històriques la ne
cessitat de l’impuls de la llei
de segona oportunitat, un
àmbit en el qual Matilde
Cuena té una àmplia expe
riència. / Redacció

COL∙LEGI D’ECONOMISTES

Carles Puig deTravy substituirà Amat
comadegà de la professió aCatalunya
n CarlesPuigdeTravyseràel
degà dels economistes cata
lans per als pròxims quatre
anys, ja queencapçala l’única
candidaturapresentadaenel
procés electoral, segons va
anunciar l’actual degà, Oriol
Amat, en la inauguració de la
26a Jornada dels Economis
tes, que es va centrar ahir en

“L’economia i la societat
postcovid”. Puig és conseller
delegat de Crowe Spain.
Llicenciat en Ciències Eco
nòmiques i Empresarials per
laUB, és auditor de comptes,
membre del registre d’eco
nomistes auditors i del re
gistre oficial d’auditors de
comptes./Redacció

Carles Puig de Travy serà el degà dels economistes
LV

GATE2BRAIN

La ‘startup’ catalana, unade les guanyadores
del SouthSummit de salut aValència
n La startup catalana Ga
te2Brainhaestatguardona
da amb el premi al projecte
més innovador al South
Summit centrat en salut i
benestar que s’ha celebrat a
València. Gate2Brain, crea
da per investigadors de
l’IRB Barcelona, la Univer
sitat de Barcelona i l’Insti

tut d’Investigació de Sant
Joan de Déu, ha desenvolu
pat una innovadora tecno
logia per transportar fàr
macs al cervell per aplicar a
tumors pediàtrics. La com
panyia, dirigida per Merit
xell Teixidó, està participa
da també per Banc Saba
dell. / Redacció

MÓN EMPRESARIAL

Milesde religiosasdan
suvidaen lospaíses

máspobres.

Gracias a Dios
Gracias a ti:
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SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES
DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS,
LLAMA AL MÉDICO

ANTIGÜEDADES
COMPROMUEBLES
Pinturas, espejos, relojes,

monedas, joyería...
Vacío pisos. Visito pueblos.

629 900 204

VALDESCOMPTE

9,95€
Col·lecció de cotxes
James Bond 007

Cada
fascicle
+ cotxe

VALDESCOMPTE

7,99€
Col·lecció Història
Universal per a nens

Cada
conte

pernomés

VALDESCOMPTE

9,95€
Col·lecció de
6 pashmines El Potro

Cada
pashmina
pernomés


