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El Fòrum pretén 
dinamitzar les 
relacions entre 
les empreses i 
investigadors que 
treballin en l’àmbit 
de les solucions per 
les ciutats del futur

En aquesta segona edició, el Fòrum de Tecnologies i Innovació: solu-
cions per a les ciutats del futur pretén dinamitzar les relacions entre 
les empreses i investigadors de l’entorn de la B30 que treballin en els 
àmbits relacionats i destinats a les ciutats i el seu desenvolupament de 
futur. Tindrà lloc el proper 30 d’octubre de 2014 a Fira Sabadell.

L’activitat generada en aquest esdeveniment ha de donar resposta als 
reptes de futur de les ciutats, així com a la millora de la seva qualitat 
de vida.

El “Fòrum de Tecnologies i Innovació: solucions per a les ciutats del 
futur” s’organitza en tres parts:

1. Conferència sobre innovació en el desenvolupament urbà
2. Marketplace per presentar les tendències en recerca i innovació
3. Brokerage: Reunions bilaterals entre empreses i centres d’R+D+i

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, pel Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu, d’acord amb el 
Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre

Aquest acte està organitzat per Promoció Econòmica de Sabadell (PES) amb la col·laboració del Parc de Recerca 
UAB (PRUAB). Forma part del projecte atorgat pel Servei Català d’Ocupació (SOC) de la Generalitat de Catalunya 
“Millora i noves implementacions d’instruments de competitivitat de les empreses”.

Esperem que el Fòrum sigui un punt de trobada on el coneixement, la recerca i la col·laboració entre entitats, 
investigadors i empreses esdevingui d’utilitat per promoure acords, projectes i innovacions en el desenvolupa-
ment de les ciutats. 



Solucions per a persones: Tecnologies col·labora-
tives (teletreball, videoconferència i telepresència); 
Govern obert, participació ciutadana, transparència 
i opendata; Software de M2M i M2P com a solucions 
socials i culturals; Realitat augmentada i virtualit-
zació de la realitat; Dispositius eficients per gestió 
de serveis socials i culturals

Solucions per a Infraestructures TIC: Tecnologies 
verdes per dispositius; Tecnologies verdes per xar-
xes; Tecnologies verdes per centre de dades; Sof-
tware d´automatització d´infraestructures; Sof-
tware monitorització i gestió

Solucions per a espai públic, edificis i objectes: 
Software de monitorització i/o gestió energètica; 
Dispositius de monitorització i/o gestió energètica; 
Tecnologies i solucions per a edificis intel·ligents; 
Tecnologies de disseny i planificació urbanística in-
tel·ligent; Urbanisme, rehabilitació i manteniment 
urbà intel·ligent; Il·luminació i mobiliari urbà; In-
ternet de les coses (creació i gestió de dades)

Solucions per a sectors clau: Producció energies 
renovables; Xarxes intel·ligents pel sector ener-
gètic; Recollida, gestió i tractament de residus; 
Producció vehicle elèctric i recàrrega; Gestió de 
vehicles, transport públic, desplaçaments i esta-
cionament; Seguretat i gestió de serveis públics 
d´emergències; Comerç de proximitat i turisme 
(software i dispositius); Producció industrial in-              
tel·ligent; Polígons industrials Intel·ligents

El Fòrum de Tecnologies i Inno-
vació: solucions per a les ciutats 
del futur vol esdevenir un espai 
de relació de la recerca amb el 
món empresarial. Els sectors 
d’aplicació engloben tots els 
àmbits per oferir solucions en 
el desenvolupament de futur de 
les ciutats

Sectors 
del Fòrum



ConFerÈnCia MarketplaCe B r o k e r a g e

Sra. Pilar Conesa Santamaria
Congress Director Smart City Expo 
World Congress i Anteverti CEO 

*30 presentacions de 3 mi-
nuts d’empreses i investiga-
dors, on els participants i as-
sistents podran conèixer les 
tendències en l’àmbit de la re-
cerca de solucions per a ciutats 
i smart-cities. Es pot assistir 
només com a oient.

*Els participants al Brokerage 
tindran una agenda d’entrevis-
tes concertades i reunions en-
tre investigadors i empreses, 
amb l’objectiu d‘obtenir con-
tactes per conèixer i compartir 
la recerca aplicada en l’àmbit 
de les ciutats del futur.

presentacions* 
breus tipus
“Elevator pitch”  
de tecnologies 
i innovacions

Reunions
bilaterals*
entre centres 

d’R+D+i 
i empreses

tendències i 
i betes de 
mercat 
per a les empreses 
del sector de les 
Smart Cities

Com participar al Fòrum

En aquesta conferència, s’ex-
posaran diferents punts de 
vista sobre les necessitats que 
actualment tenen les ciutats 
pel seu desenvolupament de 
futur i les innovacions actuals 
d’aplicació. 



Per inscriure’s al Fòrum de 
Tecnologies i Innovació: solu-
cions per a les ciutats del futur 
s’ha d’omplir el registre dis-
ponible a la pàgina web 
www.forumciutatsfutur.cat

programa

El Fòrum de Tecnologies i In-
novació: solucions per a les 
ciutats del futur tindrà lloc a 
Fira Sabadell (Pl. de la Sarda-
na s/n  - Sabadell)

30 d’octubre de 2014

Promoció Econòmica de Sabadell  
93 745 31 61
sbdempresa@ajsabadell.cat

Secretaria Tècnica
93 410 86 46
forum@gruporic.com

#forumciutatsfutur

8:30 h Registre

9:00 h

Benvinguda inStituCional
- Sr. Joan Carles Sánchez,                                                  
Alcalde de Sabadell

- Sr. Buenaventura Guamis,                                                
Director General del Parc de Recerca UAB

9.15 h

ConFerÈnCia 
“Tendències i betes de mercat per a les     
empreses del sector de les Smart Cities” 

- Sra. Pilar Conesa Santamaria
Congress Director Smart City Expo World Congress 
i Anteverti CEO

10:00 h MarketplaCe

11:30 h Coffee break

12.00 h Brokerage

13.30 h Cloenda



www.forumciutatsfutur.cat

Fòrum de Tecnologies i Innovació: 
solucions per a les ciutats del futur
30 d’octubre de 2014
Fira Sabadell (Pl. de la Sardana s/n - Sabadell)


