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Programa

✓Presentació Associació Restarting Badalona

✓Presentació Grup de Treball:

✓Challenge.

✓Urban.

✓International

✓Torn obert de paraules



Presentació Associació 
Restarting Badalona

Restarting Badalona és una associació privada sense 
ànim de lucre, dirigida al conjunt de l'ecosistema 
innovador local i oberta a la ciutat.

És un projecte per fer-nos presents en el futur, aprofitant 
totes les potencialitats de la ciutat, aportant-hi 
l’experiència professional dels seus membres: 



Presentació Associació 
Restarting Badalona

Volem generar accions que ajudin a la millora de la 
ciutat, com a Ciutat del Coneixement, i 
incentivin la innovació, la creativitat i 
l’emprenedoria a partir del debat intern i la promoció de la 
participació externa. Accions que esperem tinguin 
impacte social i que aportin valor a Badalona. 

Volem que Badalona es posicioni entre les ciutats 
catalanes mitjanes amb un sistema de coneixement
articulat i proactiu.



Presentació Associació 
Restarting Badalona

Volem que Badalona agafi un major lideratge en 

la transformació del Barcelonès Nord cap a un 
model basat en el coneixement.



Presentació Associació 
Restarting Badalona

Volem ajudar a fer possible una ciutat 
cohesionada, tractora, que complementi les 
iniciatives que tenen lloc a la ciutat de Barcelona, 
al Barcelonès Nord, i al conjunt de la seva àrea 
metropolitana



Presentació Associació 
Restarting Badalona

Restarting Badalona és un punt de trobada i debat 
per totes aquelles persones, entitats, empreses, que 
vulguin participar i sumar-se al projecte de fer de 

Badalona un territori més innovador, que valori i 

promogui l’emprenedoria tecnològica i social, el 

disseny i la creativitat, i que, com en èpoques 
passades es va fer amb la societat industrial, ens impulsi 

ara cap a la Societat del Coneixement.



Presentació Associació 
Restarting Badalona
Restarting Badalona vol posar en valor
• les potencialitats de que avui disposa Badalona en l’àmbit de la salut, 

la investigació biomèdica i en el sector de la indústria de la salut

• l’oportunitat de la proximitat amb el Campus de l’Alimentació de 
Torribera, i la promoció de l’alimentació, la nutrició, la gastronomia i 
la salut

• Les iniciatives emprenedores i innovadores en els camps de la 
creativitat, el disseny i el món digital

• Els espais de les àrees d’activitat econòmica repartits a la ciutat i que 
han d’oferir, un futur, espais per la nova empresa sostenible i 
internacional basada en les noves tecnologies digital i emergents



• L’Associació Restarting Badalona vol amb aquesta  
presentació a les institucions i a la ciutat, reafirmar el seu 
compromís de responsabilitat compartida, amb d’altres 
actors, 

• de treballar per la nostra ciutat posicionant-la com a 
Ciutat del Coneixement , i

• ajudant a fer-ne una ciutat sostenible i responsable 
socialment

Presentació Associació 
Restarting Badalona



Grups de treball

Challenge Urban International



Challenge

Treballar amb les empreses actives en R+D i Innovació, 
generadors de valor afegit i d’ocupació de qualitat a llarg 
termini:

fer-les visibles
integrar-les a la ciutat: infraestructura + social

Promoure el seu creixement a Badalona

Eix vertical pilot: punt de trobada i de referència per a les 

empreses i entitats de dispositius mèdics

Inspirar a joves amb altres i nous models de formació, 

d’ocupació i activitats empresarials locals



Urban

Identifiquem iniciatives per a dibuixar la ciutat que 
volem des de una mirada alternativa.

Una ciutat         cohesionada,         connectada, i         valorada 
que participi de la gran àrea científica i innovadora de la 
Barcelona metropolitana.



Internacional

• Experiència en projectes europeus recerca, innovació + 

desenvolupament ciutats

• Atenció als actius de ciutat + tendències globals

• Noves capacitats i maneres de treballar

• Connexió internacional, i.e. Cluster Can Ruti



Internacional

• Coneixement sobre casos internacionals d’èxit

• Transferència de bones pràctiques

• Contactes i presència

Exemple: Gran Manchester Health Innovation Manchester



Internacional

Millorar connexions i cooperació amb altres clústers, ciutats
i regions

1. Trobar casos d’èxit, canalitzar coneixement i contactes i fer 

del propi model la millor versió

2.     Identificar oportunitats 

de finançament nou marc 

Europeu 2021-27 + Alinear amb 

les agendes internacionals



Internacional

3. Ajudar a construir xarxa internacional

4. Atraure i desenvolupar el talent local i atraure inversió
necessària

5. Donar a conèixer el cas de 

Badalona i posicionar-la en el 

camp de la salut i a Europa



Internacional

El repte per Badalona és fer que els resultats s’integrin a la 
ciutat:

✓Ancorar competències i recursos clau en el teixit
econòmic local

✓Facilitar la participació social i la innovació en 

benefici de les persones de Badalona



6. Torn obert de paraules



GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ

www.rbdn.cat
@associacio_rbdn
@restartingbdn

https://es.linkedin.com/company/restartingbdn

http://www.rbdn.cat/

