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valorització
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Responsabilitat Tecnologia

Globalització Incertesa

DinamismeCompetitivitat

Davant el repte d’integrar el Port i la ciutat de

Barcelona, Port 2000 decideix impulsar el Projecte

Port Innova.

La visió és esdevenir un punt de trobada on

empreses, centres educatius, emprenedors i la

ciutadania puguin impulsar la generació de valor

econòmic i social.

Ho farem a través de reptes d’innovació, triats per

les empreses, que hauran de resoldre estudiants

creatius i emprenedors mitjançant les seves idees.
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Crear un punt de trobada entre la ciutat 
i el Port

Identificar noves oportunitats 
empresarials

Definir les competències clau dels 
treballadors del present i futur del Port
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Objectius



Beneficis

Accés a 
talent 

innovador

Identificar 
oportunitats 
d’innovació

Visibilitat i 
networking. 

Generació de 
projectes 

innovadors

Accions 
d’impacte 

social



Fases del projecte



Reptes Idees Projectes

Induct Innovation Funnel



Reptes

• Detectar reptes del Port i les seves empreses per generar noves oportunitats.

• Definir les competències clau dels treballadors presents i futurs al Port.

• Crear una xarxa d’actors que esdevingui un motor per a la innovació.



Idees

• Generar idees creatives per als reptes detectats. 

• Fomentar la cultura innovadora a les empreses i als centres educatius.

• Inspirar el canvi en els agents participants. 



Projectes

• Transformar les idees en realitats. 

• Valorar la viabilitat dels projectes resultants.

• Tancar el cercle de la innovació generant valor afegit. 



Innolab: Comunitat d’innovació virtual

Plataforma d’Innovació Oberta

Port Innova

Benvinguts a Port Innova, la 
comunitat d’innovació oberta 
del Port de Barcelona. 

Et convidem a revisar els reptes 
i compartir les teves idees.

No ho dubtis, participa!



Innolab: Innovation Portfolio

Plataforma d’Innovació Oberta



Innolab: Mapping Innovation

Plataforma d’Innovació Oberta



Exemples de reptes



Com hauria de ser el nostre magatzem del futur?
Volem idees per fer-lo encara més segur i 
eficient. 

Projecte guanyador: “Voltejador de bidons” del INS Esteve Terradas de Cornellà



Com podem millorar l’experiència dels 
nostres clients i així augmentar els ingressos?

Projecte guanyador: “Enjoy Hesperia App” del INS El Calamot de Gavà



Nous productes fabricats a partir d’un 
teixit fet amb residus vegetals

Projecte guanyador: “Eco-helmet” de Elisava-UPF Barcelona



Idees per millorar o crear nous productes de 
seguretat activa a les motocicletes.

Projecte guanyador: “Moto Life, Sensor i transmissor d’accidents” del INS Esteve Terradas de Cornellà



Impulsar el reciclatge de roba i la 
conscienciació social. 

Projecte guanyador: “Bidó intel·ligent per reciclar roba” de ESCI-UPF Barcelona



Com podem disminuir el cost en climatització a les 
nostres oficines amb inversions que tendeixin a zero? 

Projecte guanyador: “Life Bayer” del INS Illa dels Banyols del Prat de Llobregat



Centres educatius que han treballat amb nosaltres



Empreses involucrades



Organitzacions governamentals involucrades



Blog Sociedad de la Innovación by Induct



Qui som?



Qui som?
Induct

Objectiu d’Induct: ser el proveïdor líder de plataformes d'innovació oberta en tot el món

Fundada el 2007, Induct és 
una de les companyies líder en 

el desenvolupament de 
software d'innovació oberta.

Visió: Crear un món més 
innovador

Induct té oficines a Oslo, Boston, Bangalore, Oxford, Sao Paulo i Barcelona



Joan Ras i Jansà
CEO, Partner & Open Innovation Consultant

Induct Software - The Open Innovation 
Company

Ignasi Clos
Partner & Open Innovation Consultant

Induct Software - The Open Innovation Company

Hector Gardó
Product Innovation and Management Advisor

Induct Software - The Open Innovation Company

Economista i Màster en Economia 
Aplicada per la UPF. Ha estat 

consultor d’Estratègia i Operacions 
durant més de 15 anys, 

especialment en els sector 
Ensenyament, Públic, i Salut. Des de 
principis de 2013, lidera la oficina a 

Barcelona del Grup Induct. 
Professor d’Innovació i 
Emprenedoria a la UPF.

Graduat en Negocis i Màrqueting 
internacional. Ha estat consultor 

d’internacionalització a les oficines als Estats 
Units d’Acc10 (Nova York i Miami) durant 2 
anys, consultor d’Estratègia i Operacions a 

Deloitte, SL durant 4 anys, i des de 2010 està 
involucrat al món de la innovació i la 

emprenedoria, com a consultor per a petits 
emprenedors, i com a Soci i Director de 

Projectes d’Innovació Oberta a la oficina a 
Barcelona del Grup Induct. Professor 
d’Innovació i Emprenedoria a la UPF.

Llicenciat en Ciències Polítiques i Màster 
en Gestió Pública a la UAB. Sempre 
vinculat al món educatiu. He estat a 

l’àmbit públic com a tècnic del 
Departament d’Ensenyament, al privat 

com a consultor de negoci i en un 
centre educatiu com a docent a 
Dinamarca. Ara com a consultor 

d’Innovació Oberta a Induct
desenvolupo projectes d’educació i 

emprenedoria a diversos nivells 
(secundària, FP i universitat). Professor 

de gestió de les organitzacions a la UAB.

Josep Ma Orellana

Open Innovation Consultant
Induct Software - The Open Innovation 

Company

Doctor en Bioquímica, investigador, 
comunicador i emprenedor

persistent. Creador de Posterclic i 
StartupClic. Guanyador del Premi Yuzz

Tarragona 2013 i del Premi Emprèn
Jove 2013.

Qui som?
Induct





adolf.romagosa@portdebarcelona.cat

joan.ras@inductsoftware.com
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