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EDICIÓ: 
 
CARÀCTER: 
 
PERIODICITAT: 
 
DATA: 
 
LLOC: 
 
HORARI: 
 
PERFIL DEL VISITANT: 
 
 
CONTINGUT: 
 
 
 
 
 
 
SECTOR: 
 
ORGANITZA: 

Segona 
 
Públic 
 
Anual 
 
30/11/2017 
 
Palau Sant Jordi, Club Sant Jordi (BARCELONA) 
 
Dijous 30, de: 9:30h – 18:00h 
 
Estudiants i docents de Batxillerats i FP,  
Estudiants universitaris. 
 
- Ponències i actuacions dels  protagonistes de l’ecosistema  
emprenedor i de la innovació més actual, tecnologia, ciència i 
disrupció eixos centrals de l’esdeveniment.  
- Exposició virtual.  
- Taller formatiu per a docents mètode Lombard: Big Dream 
Challenge creat per Imagine CC-Xavier Verdaguer. 
 
Tecnologia, ciència, innovació, emprenedoria. 
 
- Catalunya Emprèn - Departament d’Empresa i Coneixement. 
Generalitat de Catalunya 
- Ajuntament de Barcelona. 

Fitxa de l’esdeveniment 
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Catalunya Emprèn és un programa de la Generalitat de Catalunya que 
impulsa i promou actuacions públiques i privades de valor per a 
l’emprenedor, a les que dóna suport directe. La creació, el creixement i 
l’èxit de les noves empreses, així com el foment de l’emprenedoria, són 
els objectius principals que persegueix aquesta iniciativa. 
www.catempren.gencat.cat 
     @emprencat 

Organitza i promou: 

Coorganitza: 

L’ Ajuntament de Barcelona,  dins del seu àmbit d’innovació digital dona 
suport l'emprenedoria i fomenta la inclusió en l'economia digital. Amb 
l’objectiu de potenciar l'ús de la tecnologia digital per abordar els reptes 
socials i promoure models d'economia circular. Invertir en recerca i 
desenvolupament, a més de potenciar altres alternatives d'economia 
col·laborativa com el cooperativisme de plataforma o el moviment maker. 
www.ajuntament.barcelona.cat 
      @bcn_ajuntament 
 

http://www.catempren.gencat.cat/
https://twitter.com/emprencat
https://twitter.com/emprencat
https://twitter.com/emprencat
http://ajuntament.barcelona.cat/
https://twitter.com/bcn_ajuntament
https://twitter.com/bcn_ajuntament
https://twitter.com/bcn_ajuntament
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Descripció: 

 2.400 joves 

 81 centres educatius 

 300 docents i tècnics 
d’emprenedoria 

 21 ponents 

 3 actuacions 

 40 expositors 

 50 autocars per tota Catalunya 

 

 

Què és l’iFest? 
 
1a edició (20.12-2016) 
Fira de Barcelona i Cúpula las Arenas 

La primera edició va ser tot un èxit de convocatòria i per això aquest any 
l'iFest creix. Serem 6.000 persones!  

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emprenedoria/intern/ifest/ponencies/
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emprenedoria/intern/ifest/ponencies/
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Descripció 

 Més de 5.000 joves 

 1.000 docents i tècnics d’emprenedoria 

 Exposició Virtual 

 Teachers workshop pels 1.000 docents i 
tècnics 

 Challenge per a més de 5.000 joves 

 100 autocars per tota Catalunya 

 Més de 170 centres inscrits, IES, 
Universitats... 

2a edició (30.1-2017) 
Palau Sant Jordi (9:30h – 18:00) 

El pròxim 30 de novembre al Palau Sant Jordi tindrà lloc la segona edició 
de l’iFest. Enguany pretenem inspirar i impregnar de tecnologia, ciència, 
innovació  i disrupció a més de 6.000 joves (players)  que estaran disposats a 
jugar i a més de 1.000 docents (shakers) preparats per “sacsejar” les ments dels 
seus estudiants i apoderar-los a fer les seves aportacions a la societat.  
 
Amb el lema The young leaders interaction fest pretenem fer-los veure la 
disrupció amb l’activitat Meet Inspiration, explicar el concepte de tecnologia 
exponencial al Virtual Discovery i Pangea Reality i fer-los somiar al Dream Big 
Challenge, amb Xavier Verdaguer. 
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L’esdeveniment 
La festa de la ciència, la tecnologia, la innovació, l’emprenedoria, 
de la disrupció en general. 

L’iFest s’ha concebut com una gran festa de la innovació, la 
ciència i la tecnologia dirigida a aquells que representen el 
futur del país: estudiants d’últims anys de batxillerat, FP, 
graus universitaris, màsters i doctorats amb els següents 
objectius: 

1. Traslladar-los la consciència que poden fer grans coses en els propers anys, 
que la societat espera les seves aportacions i que tenen el talent per fer-les. 
 
2. Fer-los veure que les seves aportacions poden ser més sofisticades del que 
inicialment ells i elles poden pensar. I que aquesta sofisticació pot venir de la 
ciència, la innovació, la tecnologia; la disrupció en general. 
 
3. Apoderar els futurs líders de la nostra societat per aplicar les tecnologies 
exponencials als grans reptes de la humanitat, iniciant una etapa i un moviment 
de reptes i tecnologies exponencials. 
 
La jornada que començarà a les 9:30 h i acabarà a les 18:00 h, comptarà també 
amb un taller específic per als docents o tècnics/es  per poder reproduir 
l’activitat del Challenge als seus centres respectius. 
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Programa 
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Lluís Marquina 
Periodista especialitzat en tecnologia. Director i presentador del 
programa "Generació Digital" de TV3. 
www.lluismarquina.com 

BECOME DISRUPTIVE! 
14 ponències i diferents actuacions dels joves protagonistes de l'actualitat en 
innovació, disrupció per inspirar, mostrar casos i exemples, generar simpatia i 
"encomanar" les ganes de fer coses. Ciència, tecnologia, oportunitats, en un 
ambient creatiu, possibilista, emprenedor i obert.  

Meet inspiration 

Presentador de la segona edició de l’iFest. 

@lluismarquina  

https://www.lluismarquina.com/
https://twitter.com/lluismarquina
https://twitter.com/lluismarquina
https://twitter.com/lluismarquina
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Alex Sicart, DECENTRALIZED CLOUD i SHARGE 
Amb només 13 anys va crear Student 's Manager, una app per canviar 
l'educació i va ser guardonat amb el Start-Up School Catalunya. Amb 16 
anys l'Alex va guanyar l'Audi Creativity Challenge, i va viatjar a Silicon 
Valley per desenvolupar el seu projecte. Expert en Blockchain, és 
conseller en Internxt i ha estudiat a Codeworks, l'escola de programació 
més intensiva d'Europa. Creador de decentralized.cloud (el nou 
WeTransfer), la plataforma que permet enviar fitxers il·limitats utilitzant 
el blockchain. Una de les persones més influents del continent Europeu 
en tecnologia segons Forbes. 
www.sharge.io  

Ponents 

Alex Puig, DIGITAL CURRENCY SUMMIT 
Consultor d'innovació i emprenedor tecnològic especialitzat en 
l'impacte de la tecnologia en l'economia global. És fundador del 
Digital Currency Summit, la primera conferència sobre blockchain 
pel mon financer i organitza el Fintech Barcelona. A més, 
recentment, ha fundat Alastria, el primer blockchain nacional 
regulat del món que compta a dia d'avui amb més de 100 
associats. 
www.digitalcurrencysumm.it 

@alexsicart  

@alexpuig  

https://sharge.io/
https://digitalcurrencysumm.it/
https://twitter.com/alexsicart
https://twitter.com/alexsicart
https://twitter.com/alexsicart
https://twitter.com/alexpuig
https://twitter.com/alexpuig
https://twitter.com/alexpuig
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Iolanda Monsó, DOMESTIC DATA STREAMERS 
Domestic Data Streamers és un equip de desenvolupadors de 
Barcelona que ha establert el seu repte en transformar dades crues en 
sistemes interactius i experiències. Amb un bagatge en mitjans digitals 
i disseny d’interacció, treballen entre els límits de l’art, la ciència i la 
sociologia per generar nous llenguatges de dades. L’equip va ésser 
format a l’octubre de 2013 i des d’ençà ha estat creant instal·lacions 
per a diversos museus i institucions tant a nivell nacional com 
internacional, d’entre els quals destaquen les Nacions Unides, Spotify 
o la California Academy of Sciences.   
www.domesticstreamers.com 

@domesticstream  

Sergi Bernal, ELENYTICS 
Amb 16 vaig cofundar Elenytics al MIT amb dos companys de Singapur 
i San Francisco amb els que havia compartit classe a Stanford un any 
abans. Elenytics ha creat un sistema de localització dintre d'edificis 
amb una plataforma d'anàlisis de dades que permet optimitzar 
processos i gestió de personal. Uns mesos després de començar vam 
tancar la primera ronda de inversió amb la que patentar el producte i 
instal·lar les primeres proves pilot. A part de Elenytics, treballo amb 
Polyup, una empresa amb la que hem creat la primera plataforma de 
programació 100% mòbil amb la que ensenyar "Computational 
thinking" a les escoles. Durant aquests anys m'he involucrat en altres 
projectes com a Membre de la Junta (Ibridges) o com a consultor. A 
part d'aquestes aventures, estic estudiant 2n de Enginyeria Física 
(UPC) i International Business Economics (UPF). 
www.elenytics.com 
      @elenytics 

http://www.domesticstreamers.com/
https://twitter.com/domesticstream
https://twitter.com/domesticstream
https://twitter.com/domesticstream
http://www.elenytics.com/
https://twitter.com/elenytics?lang=ca
https://twitter.com/elenytics?lang=ca
https://twitter.com/elenytics?lang=ca
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Jordina Arcal, HEALTHAPP 
Llicenciada en enginyeria química per la UPC amb diversos postgraus 
en Innovació i gestió i desenvolupament de negocis per la IESE. Amb 
més de 7 anys d'experiència treballant en promoció tecnològica, 
desenvolupament de negoci i vendes en el sector de l'R + D, va fundar 
HealthApp, una empresa reconeguda al programa d'Emprenedoria 
Social de l'Obra Social "la Caixa" i com un dels 20 millors projectes de 
salut digital d'Europa. Per aquesta feina la Jordina ha estat recentment 
guardonada amb el premi que atorga el MIT als millors innovadors 
menors de 35 anys i és reconeguda com a una de les líders en 
innovació digital de 2016. 
www.bcnhealthapp.com 

@BcnHealthApp  

Carlota Pi, HOLALUZ 
Emprenedora i mare de 3 noies precioses, i  que, amb un somriure, 
dirigeix una de les empreses que ha plantat cara al lobby de empreses 
que tradicionalment es reparteixen el mercat elèctric amb una aposta 
ferma per l’energia renovable.  
www.holaluz.com 

     @HolaLuzcom 

     @CarlotaPiAmoros 

http://bcnhealthapp.com/
https://twitter.com/BcnHealthApp
https://twitter.com/BcnHealthApp
https://twitter.com/BcnHealthApp
http://www.holaluz.com/
https://twitter.com/holaluzcom?lang=ca
https://twitter.com/holaluzcom?lang=ca
https://twitter.com/holaluzcom?lang=ca
https://twitter.com/carlotapiamoros?lang=ca
https://twitter.com/carlotapiamoros?lang=ca
https://twitter.com/carlotapiamoros?lang=ca
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John Amin, INVELON TECHNOLOGIES 
Dos anys enrere somiàvem en crear un espai de treball que unís 
professionals de diferents àrees i branques amb 3 objectius: Crear 
sinèrgies entre els equip de treballs, desenvolupar projectes I+D+i 
amb un major abast i gaudir al màxim. Així va néixer INVELON 
TECHNOLOGIES una plataforma flexible que uneix professionals 
formats en àmbits purament científics amb professionals de gestió 
que aporten la visió i practicitat del món empresarial. 
www.invelon.com 
        @jfolguera @johnamin96  @Intech3d @InvelonTech 

Amadís Pagès, MOIRAI BIODESIGN 
Doctorat en Biomedecina i fundador de Moirai Biodesign, una 
startup on s'utilitza la biologia sintètica per accelerar el diagnòstic 
oncològic i millorar les teràpies contra el càncer.  
www.moiraibiodesign.com 

Francesco Ferro, PAL ROBOTICS 
CEO i cofundador de PAL Robotics, una de les principals companyies 
que es dediquen a la robòtica de servei a nivell mundial. Llicenciat 
com Enginyer Superior de Telecomunicacions el 2002 per la 
Universitat Politecnico di Torino (Itàlia), té un Màster pel ISEN a Lille 
(France) i el 2011 va obtenir un MBA Executiu a la Universitat de 
Barcelona. Pal Robotics ha desenvolupat nombrosos robots 
humanoides, fins industrials, de servei o per a investigació. El més 
recent d'ells és l'humanoide TALOS, que mesura 1,75m d'alçada. 
www.pal-robotics.com 

@PALRobotics  

@moiraibiodesign  

http://www.invelon.com/
https://twitter.com/jfolguera
https://twitter.com/jfolguera
https://twitter.com/jfolguera
https://twitter.com/johnamin96
https://twitter.com/_intech3d?lang=es
https://twitter.com/invelontech
https://twitter.com/invelontech
http://moiraibiodesign.com/
http://pal-robotics.com/
http://pal-robotics.com/
http://pal-robotics.com/
https://twitter.com/PALRobotics
https://twitter.com/PALRobotics
https://twitter.com/PALRobotics
https://twitter.com/moiraibiodesign
https://twitter.com/moiraibiodesign
https://twitter.com/moiraibiodesign
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Xavier Banqué, ROKUBUN 
MSc Telecommunications and Project Management, ha dedicat tota la 
seva carrera professional al negoci de Space R+D, treballant tant amb 
institucions privades com públiques. L'any 2015 va fundar Rokubun, una 
empresa que desenvolupava solucions innovadores dirigides a una 
geolocalització precisa i assequible amb l’objectiu de democratitzar el 
posicionament precís. 
www.rokubun.cat 

David García, PIXEL CREAM 
CEO de Píxel Cream, l'equip desenvolupador de Way  of 
Redemption, un dels jocs independents espanyols amb major 
projecció en el panorama internacional i competitiu de PS4. I 
guanyadors  dels  Premis PlayStation. 

www.pixelcreamstudio.com 

Marina Figueras, Joe Kirby i Esteve Pla, SMARTDOG 
L'equip guanyador del Challenge Imagine 2017 creadors 
d'Smartdog; un collaret intel·ligent per a gossos que serveix per 
ajudar a gent gran sense que hagin de confiar en un telèfon 
intel·ligent. L'objectiu és capacitar als ancians i donar-los més 
autonomia. 

@imaginecc  

@xavierbanque  @rokubn  

@Pixel_Cream  @DGBorras  

http://rokubun.cat/
http://pixelcreamstudio.com/
https://twitter.com/imaginecc
https://twitter.com/imaginecc
https://twitter.com/imaginecc
https://twitter.com/xavierbanque
https://twitter.com/xavierbanque
https://twitter.com/xavierbanque
https://twitter.com/rokubn
https://twitter.com/rokubn
https://twitter.com/rokubn
https://twitter.com/Pixel_Cream
https://twitter.com/Pixel_Cream
https://twitter.com/Pixel_Cream
https://twitter.com/DGBorras
https://twitter.com/DGBorras
https://twitter.com/DGBorras


DOSSIER DE PREMSA 

15 

15 

Lara Fernández i Juan Francisco Muñoz, UPC NANOSAT 
LAB 
L'UPC NanoSat Lab (Laboratori de Payloads i Petits Satèl·lits), ubicat 
a la UPC - BarcelonaTech (Campus Nord), és una iniciativa 
transversal de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions de 
Barcelona que té com a activitat principal el disseny i el 
desenvolupament de les missions nano-satèl·lit; l'exploració de 
conceptes innovadors del sistema de nous i el 
desenvolupament/integració de subsistemes i experiments científics 
per a l'observació de la Terra. Membres de l'equip del 3Cat-4 que 
dissenya i implementa un petit satèl·lit per l'exploració de la Terra 
coordinat dins del programa educatiu de l'Agència Espacial Europea 
(ESA) i que participen en el projecte HelixADS on es realitza un vol 
de micro-gravetat o també en el desenvolupament d'eines de 
simulació. 
www.nanosatlab.upc.edu 
       @la_UPC  

Joan Plana, Lidia Just i Nil Figueres, WHEREVER YOU 
WANT 
L'equip de Wherever You Want està format per 4 persones d'arreu 
de Catalunya que es van conèixer gràcies a l'esperit emprenedor a la 
primera edició de l'iFest. Guanyadors del Challenge de l'iFest, 
posteriorment de l'Audi Creativity Challenge 2017 i partícips en el 
programa d'innovació Imagine, van viatjar el passat juliol a Silicon 
Valley per poder accelerar el seu projecte de concerts hologràfics. 

@_whereveruwant  

https://nanosatlab.upc.edu/
https://twitter.com/la_UPC
https://twitter.com/la_UPC
https://twitter.com/la_UPC
https://twitter.com/_whereveruwant
https://twitter.com/_whereveruwant
https://twitter.com/_whereveruwant
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BECOME EXPONENTIAL! 
Tecnologies com la realitat augmentada i formats com el gaming seran els mitjans a través dels 
quals els participants d'aquesta exposició virtual descobriran la importància de les tecnologies 
exponencials de la mà dels seus protagonistes: empreses i experts  que donen solucions als reptes 
més urgents del món. 

Maria Salarich  
Actriu i presentadora 
 
Especialitzada en Interpretació a l’ Institut del Teatre de Barcelona.  I 
en els estils de dansa Contemporània, Jazz i Claqué a les escoles: 
Varium espai de moviment, Nunart, i Coco Comin. Completa la seva 
formació en dansa i teatre a Londres i Nova York. 

Virtual Discovery 

Presentadora: 

És la Directora artística i coreògrafa de diferents musicals, i ha format part de molts 
espectacles. Amb  InBEAT, Companyia pròpia de dansa- teatre, ha presentat la peça  [SOM] 
al Teatre Maldà (Maig 2016), i al Festival Nunoff (Juliol 2017). Actualment és la presentadora 
del programa “Fish & Chips” pel K33. Té el personatge de “Lady in Waiting” a la sèrie 
americana “Still-Star Crossed”, i forma part de l’espectacle AÜC- el so de les esquerdes - de 
la Cia. Les Impuxibles i Carla Rovira (Juliol 2017) dins el Festival Grec de Barcelona.  
 www.gosua.com/maria-salarich 
       www.instagram.com/maria_salarich 

Tiago, robot de Pal Robotics 

Robot mòbil manipulador fet a Catalunya per Pal ROBOTICS. El seu 
nom Tiago ve de "Take It And Go". Especialista en recollir coses i 
moure-les en un entorn de recerca. 
www.tiago.pal-robotics.com 
       @PALRobotics  

Copresentador:  

http://www.gosua.com/maria-salarich
http://www.gosua.com/maria-salarich
http://www.gosua.com/maria-salarich
https://www.instagram.com/maria_salarich/
http://tiago.pal-robotics.com/
http://tiago.pal-robotics.com/
http://tiago.pal-robotics.com/
https://twitter.com/PALRobotics
https://twitter.com/PALRobotics
https://twitter.com/PALRobotics
https://twitter.com/PALRobotics
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Participen al Discovery: 

Pal Robotics 

Companyia líder en robots humanoides bípeds, i establerta a Barcelona. 
La seva missió és desenvolupar robots de servei que millorin la qualitat 
de vida de les persones. Va ser fundada el 2004 per quatre enginyers, 
ha desenvolupat amb èxit diversos robots de servei i investigació, 
contribuït a projectes de codi obert i participat en diverses 
competicions de robòtica.  

www.tiago.pal-robotics.com 
      @PALRobotics  

Zero 2 Infinity, Marta Lebrón i Izan Peris 
www.zero2infinity.space    
      @zero2infinity  

Mind the Byte, Alfons Nonell 

Mind the Byte és una empresa de bioinformàtica especialitzada en el 
descobriment de fàrmacs assistit per ordinador que utilitza mètodes de 
Big Data i Machine Learning. Ofereix els seus serveis a través de 
consultoria i també mitjançant una plataforma SaaS (Software as a 
Service) de pagament per ús. Fundada al 2011 per l'Alfons Nonell-
Canals, està situada al Parc Científic de Barcelona i al Copenhagen 
BioScience Park. 

www.mindthebyte.com 
@MindtheByte  

http://tiago.pal-robotics.com/
http://tiago.pal-robotics.com/
http://tiago.pal-robotics.com/
https://twitter.com/PALRobotics
https://twitter.com/PALRobotics
https://twitter.com/PALRobotics
http://www.zero2infinity.space/
http://www.zero2infinity.space/
https://twitter.com/zero2infinity
http://www.mindthebyte.com/
https://twitter.com/MindtheByte
https://twitter.com/MindtheByte
https://twitter.com/MindtheByte
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Participen al Discovery: 

Vodafone, Marc Llevaria 
Vodafone Espanya forma part del Grup Vodafone, una de 
les companyies de telecomunicacions més grans del món per 
ingressos i proporciona serveis de veu,missatgeria, dades 
i comunicacions fixes. Vodafone proporciona serveis mòbils a 26països -
i té acords amb altres 49 més- i serveis de banda ampla fixa en 17 països. El 
31 de desembre de 2016, Vodafone compta amb més de 470 milions de 
clients detelefonia mòbil i 14,3 milions de clients de banda 
ampla fixa. Els 14.521.000 clients de telefonia mòbil i els 3.156.000 de 
banda ampla fixa de Vodafone Espanya esbeneficien de l'experiència 
i capacitat d'aquesta empresa líder mundial, que ajuda als seus clients -
 individus, negocis i comunitats - a estar millor connectats. 

www.vodafone.es 
      @vodafone_es  

i2CAT, Artur Serra 
La Fundació i2CAT és un centre de recerca i tecnològic sense ànim de 
lucre que impulsa activitats d'R+D+i en els àmbits d'Internet i les 
tecnologies digitals avançades. El centre aposta per un nou model 
d'innovació basat en la col·laboració entre les empreses, les 
administracions públiques, el món acadèmic i els usuaris. Les activitats i 
iniciatives desenvolupades per i2CAT estan centrades en tres objectius: 
(1) generar coneixement a partir de la participació en projectes de 
recerca a escala internacional, ostentant un rol clau en el programa marc 
de la Unió Europea per a la recerca i la innovació; (2) impulsar 
col·laboracions amb les empreses mitjançant l'execució de projectes 
d'R+D+i orientades a desenvolupar solucions innovadores que aportin 
valor afegit al mercat; i (3) liderar iniciatives i projectes d'innovació 
tractors en l'àmbit local que estiguin alineats amb les polítiques i 
estratègies TIC de les administracions públiques. 

www.i2cat.net 
      @i2CAT  

http://www.vodafone.es/
https://twitter.com/vodafone_es
https://twitter.com/vodafone_es
https://twitter.com/vodafone_es
http://www.i2cat.net/
https://twitter.com/i2CAT


DOSSIER DE PREMSA 

19 

19 

Participen al Discovery: 

eCooltra, Oriol Marimón-Clos 
eCooltra és el servei de motosharing líder a Europa amb una flota de 
més de 3000 scooters elèctriques i amb presència a Barcelona, Madrid, 
Lisboa i Roma. Disfruta de la teva ciutat i paga només pels minuts d'ús. 
Descarrega l'aplicació, reserva tu eCooltra i gaudeix. 

www.ecooltra.com      
      @e_Cooltra  

Pangea, Guillem Crossas 

Empresa de desenvolupament d'apps corporatives i projectes de Realitat 
Augmentada (AR) i Virtual (VR) per a mòbils. Fundada el 2011 treballen 
per a que els seus clients participin de la revolució mobile. Avui en dia els 
usuaris esperen trobar les seves marques preferides a través dels seus 
smartphones i PANGEA contribueix a que això sigui possible. 

www.pangeareality.com 
      @PangeaReality  

https://twitter.com/e_Cooltra
https://twitter.com/e_Cooltra
https://twitter.com/e_Cooltra
http://www.pangeareality.com/
https://twitter.com/PangeaReality
https://twitter.com/PangeaReality
https://twitter.com/PangeaReality
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CONTRIBUTE TO SOCIETY! 
Taller d'innovació disruptiva i competició de 3 hores amb la participació de tots 
els assistents a l'ifest 2017. Es treballarà amb la metodologia lombard creada 
per l'imagine creativity center del silicon valley de Califòrnia per tal de generar 
solucions innovadores a 4 reptes plantejats. 

Xavier Verdaguer, actitud emprenedora  

Emprenedor en serie de Barcelona instal·lat ara al Silicon 
Valley de Califòrnia. Fundador de TMT Factory, Integra 
Interactive, Innovalley, seven4seven, Imagine Creativity 
Center. Inversor a Lanta Digital Ventures. 
 
Xavier Verdaguer és un emprenedor en sèrie de Barcelona que 
en els últims 15 anys ha creat varies empreses d’Innovació 
tecnològica. Xavier és Enginyer Informàtic i Arquitecte Tècnic 
per la Universitat Politècnica de Catalunya i amb estudis 
d’alta direcció a la Stanford Universtiy (Califòrnia). Xavier va 
començar la seva trajectòria professional com a Director 
d’Informàtica del Consulting Taller d’Enginyeries, SA i amb 25 
anys va iniciar la seva carrera com a emprenedor en serie. 
www.xavierverdaguer.com 
      @imaginecc  

Dream Big Challenge 

http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/
http://www.stanford.edu/
http://www.stanford.edu/
http://www.xavierverdaguer.com/
https://twitter.com/imaginecc
https://twitter.com/imaginecc
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CONTRIBUTE TO SOCIETY! 
Els reptes d’aquesta edició 2017 liderats per: 

Dream Big Challenge 

Aigües de Barcelona: Compromesos amb les persones, cuidem l’aigua i fem ciutat. Aigües 
de Barcelona és l’empresa que gestiona el cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la 
potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament i la depuració d'aigües 
residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització. D'aquesta manera, ofereix 
servei a prop de 3 milions de persones als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.  
Així mateix, la companyia desenvolupa una política de gestió orientada a la proximitat als 
clients; l'excel·lència en la prestació de serveis; l'aposta per la innovació i el talent de l'equip 
de professionals; la col·laboració amb altres empreses, entitats i administracions públiques 
per generar valor; i el desenvolupament d'un model sostenible com a eix estratègic. 
www.aiguesdebarcelona.cat 
       @aiguesbcnclient 

Fluidra,  referent internacional en Piscina & Wellness 
Fluidra es dedica al desenvolupament d'aplicacions per a l'ús sostenible de l'aigua al 
servei del benestar i de la salut de les persones oferint solucions completes per a 
l'ampli camp de Piscina & Wellness. Es tracta d'aplicacions lúdiques, esportives i 
terapèutiques, d'ús residencial, comercial o públic. Així mateix és especialista en 
tractaments de l'aigua, conducció de fluids, i sistemes eficients de reg, a través de les 
seves marques principals  AstralPool, CTX i Cepex. Fluidra opera a 45 països a través 
de 160 delegacions comercials i centres de producció ubicats en tots els continents. El 
grup compta amb un equip humà d'entorn de 4.300 persones. Fluidra aposta per 
explorar innovacions disruptives que facin evolucionar el mon de la piscina i entre les 
tendències més rellevants destaca la connectivitat de la piscina (Connected piscines i 
usuaris), l'IoT aplicat al mon de la piscina. 
www.fluidra.com 
       @Fluidra 

http://www.aiguesdebarcelona.cat/
https://twitter.com/aiguesbcnclient
https://twitter.com/aiguesbcnclient
https://twitter.com/aiguesbcnclient
http://www.fluidra.com/
https://twitter.com/Fluidra
https://twitter.com/Fluidra
https://twitter.com/Fluidra
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El Parc Científic de Barcelona és la major infraestructura de recerca del país. La missió del 
Parc és potenciar la recerca, la transferència de coneixement i la innovació del sector públic i 
privat, mitjançant una gestió intel·ligent dels espais, l’oferta tecnològica i de les relacions i 
diàleg de la comunitat PCB. En concret, les activitats del Parc Científic de Barcelona es 
focalitzen en la recerca biomèdica i per això aquest any ha proposat entomar a l’iFest el repte 
de salut pública que representen les malalties infeccioses, des dels punts de vista de 
prevenció, diagnòstic i teràpia. Les malalties infeccioses representen un greu problema tant 
als països desenvolupats, per les resistències als antibiòtics que es generen, com als 
subdesenvolupats o en vies de desenvolupament per l’impacte que tenen les malalties 
tropicals. Per tant, per afrontar aquest complex repte no resolt calen iniciatives 
interdisciplinàries de diversos àmbits de la ciència i la tecnologia, com poden ser les 
tecnologies de la informació, la biotecnologia, les ciències de materials, noves pràctiques 
mèdiques i/o de salut pública, etc. 
www.pcb.ub.edu 
      @PCB_UB 

Dream Big Challenge 

Uriach és una companyia dedicada a la salut i al benestar, amb vendes internacionals en més 
de 70 països d'arreu del món. Mantenint sempre un esperit innovador i de sostenibilitat, 
Uriach segueix sent una estructura familiar independent. Els nostres principis tenen com a 
base el mateix esperit que ens va portar, fa més de 175 anys, a crear el que és Uriach a 
l'actualitat. És per això que som el laboratori més antic d'Espanya i el segon d'Europa. I això ens 
fa ser únics i autèntics. Tenim per davant un repte important que assumim amb orgull i il·lusió. 
En Uriach els propòsits són col·lectius i són resultat d'integrar herència i projecte. Som història 
i passat, i també som futur i innovació, capacitat de transformar i obrir nous camins.  
www.uriach.com 
        @Uriach_es 

http://www.pcb.ub.edu/
https://twitter.com/PCB_UB
https://twitter.com/PCB_UB
http://www.uriach.com/
https://twitter.com/uriach_es?lang=ca
https://twitter.com/uriach_es?lang=ca
https://twitter.com/uriach_es?lang=ca
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Jurat 

1. Isabel Giménez - La Salle Technova 

2. Paul Fox - La Salle URL 

3. Marc Bonavia - Fundador SitMobile  

4. Alexandre d’Espona - Banc Business Angels Network Catalunya . Xarxa 

Emprèn 

5. Joan Manel Martin- Director gerent Fundació I2cat 

6. Marina Figueras - Guanyadora de l’iFest 2016 
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Gran premi iFest a l’equip guanyador del Dream BIG 
Challenge 
Participació a l'Imagine Express 2018  
Els 3 players de pista i els seu shaker de pista participaran amb totes les despeses pagades 
al programa d'innovació Imagine Express 2018 per accelerar la seva idea durant un viatge 
per Europa (Barcelona-Paris-Londres) del 23 al 26 de febrer i presentar el seu projecte al 
Mobile World Congress 2018. 
www.imagine.cc 

Gran Premi iFest al millor "Player" de grada 
Participació a l'Imagine Silicon Valley 2018 
El player de grada que aconsegueixi més punts a través de l'APP guanyarà una plaça amb 
totes les despeses pagades al programa Imagine Silicon Valley 2018 que es durà a terme el 
juliol de 2018 a San Francisco (California) i on podrà visitar les empreses i universitats més 
innovadores del món (Google, Facebook, Instagram, Tesla, Stanford, Berkley, etc.). 
www.imagine.cc 

Premi EADA als equips guanyadors de cada quadrant (4 
equips) 
Workshop d'un mati a EADA Collbató per treballar competències claus pel seu 

futur professional. Un programa dinàmic, a mida d'ells, amb un outdoor, en que els alumnes 
sortiran encantats. Oferir als shakers dels equips guanyadors participar de forma gratuita en 
algun dels nostres Innovative Programs de EADA. 
https://www.eada.edu/es/programas/innovative-business-programmes 

Premi i2cat a l'equip més innovador 
Incubació, mentoring i suport al desenvolupament tecnològic a les 
oficines d'i2cat durant un mes. 
Amb l'objectiu d'implementar un primer prototip o prova de concepte que estigui basat en 
l'aplicació de tecnologies digitals avançades per resoldre un repte o una idea innovadora. 
http://www.i2cat.net/es 
 
 
 

Premis  

http://www.imagine.cc/
http://www.imagine.cc/
https://www.eada.edu/es/programas/innovative-business-programmes
https://www.eada.edu/es/programas/innovative-business-programmes
https://www.eada.edu/es/programas/innovative-business-programmes
https://www.eada.edu/es/programas/innovative-business-programmes
https://www.eada.edu/es/programas/innovative-business-programmes
http://www.i2cat.net/es
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Gran premi iFest a l’equip guanyador del Dream BIG 
Premi La Salle We Love Challenge a l'equip amb la solució 
més global 
Participació a la Preacceleradora de la salle Technova 
Programa de pre-acceleració de 10 setmanes de duració per a gent amb inquietud 
emprenedora, que els hi agradaria crear una startup en el camp de les TIC. 
http://technovabarcelona.com/ca/emprendedor/preaccelerator/ 

Premi BCD als 10 millors "Players" de grada 
10 places per al MID talent de març i abril del 2018 del Barcelona 
Centre de Disseny 
MID TALENT 
Programa adreçat a joves menors de 30 anys, no ocupats i residents a Catalunya. Setmana 
de convivència en un youth hostel de Barcelona, on els participants treballen metodologies 
del design thinking i emprenedoria creativa que han d'aplicar per a la resolució d'un repte. 
http://www.bcd.es/es/page.asp?id=403 

Premi guanyadors Virtual Discovery Ecooltra 10 
abonaments de 100 minuts 
2 abonament de 100 minuts per gaudir del servei de la flota de mootos 100% 

elèctriques d'eCooltra per moure't per Barcelona, Lisboa o Roma. Inclou 2 cascos amb les 
seves respectives fundes higièniques, assegurança, manteniment i 2 ports USB per carregar 
el telèfon mòbil mentre et desplaces per la teva ciutat). 
https://www.ecooltra.com/ca/ 

Premi Vodafone al millor tweet i a la millor fotografia de 
tots els "players" i "shakers" de l'iFest 
2 tablets de Vodafone pel millor tuit i la millor foto de l'iFest 
1 tablet per al millor tuit amb l'etiqueta #ifestcat @emprencat i 1 tablet a la millor foto de 
l'iFest publicades a instagram @emprencat amb l'etiqueta #ifestcat 
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-
el-futuro/ 
 
 
 
 

http://technovabarcelona.com/ca/emprendedor/preaccelerator/
http://technovabarcelona.com/ca/emprendedor/preaccelerator/
http://www.bcd.es/es/page.asp?id=403
http://www.bcd.es/es/page.asp?id=403
https://www.ecooltra.com/ca/
https://www.ecooltra.com/ca/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
https://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/te-puede-interesar/one-es-el-futuro/
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Promou i organitza: 

Gold sponsor: 

Silver sponsor: Suport institucional: 

Entitats col·laboradores: 

Amb el suport de: 

Col·laboradors: 
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Palau Sant Jordi: Passeig Olímpic, 5-7  08038 Barcelona - Tel. (+34) 93 426 20 89 

Posició GPS:  
41.363485, 2.152609 

En el cas d'utilitzar 
vehicle privat, es 
recomana l'accés al 
Palau Sant Jordi pel 
c/ del Foc. 
Àmplies zones 
d’aparcament 
disponibles. 

Metro: L1 i L3 (Pl. 
Espanya) 
FGC: L8, S33, S4, S8, 
R5, R50, R6, R60. 

Els autobusos amb 
parada a Plaça Espanya 
que permeten accedir a 
Anella Olímpica son: 
150: des de Plaça 
Espanya/Mª Cristina, 
parada a l'Av. de l'Estadi 
13: des de Plaça 
Espanya, parada a 
l'Estadi Olímpic . 
55: des de C/Lleida – 
Av. Paral·lel, parada a 
l'Av. de l'Estadi/Passeig 
Olímpic . 
Autobusos fins a la Pl. 
Espanya: 9, 27, 37, 50, 
65, 79, 109, 165, D20, 
H12, V7 
Bus Turístic i Barcelona 
City Tour. 

Connectat amb 
la L3 i L2 de 
metro. Cal 
caminar 10-15 
minuts. 

Des de Plaça Espanya 
es pot accedir a 
l’Anella Olímpica per 
les escales 
mecàniques que 
permeten l’accés des 
de l’Avinguda María 
Cristina fins a l’Av. de 
l’Estadi. 

BUSOS DE L’IFEST PELS ALUMNES DE FORA DE BARCELONA 

Com accedir 

BUSOS LLANÇADERA DES DE PL. ESPANYA (Av. Maria Cristina) 

SI NO VENS EN ELS BUSOS DE L’IFEST: 
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Secretaria tècnica: 
Tel. (+34) 93 000 92 02 
ifest@gencat.cat 

Organització de l’iFest – Catalunya Emprèn: 
Montse Sánchez 
Tel. (+34) 93 557 01 63  
Montse.sanchez@gencat.cat 
 
 Almudena Castillo 
Tel. (+34) 93 484 95 33  
Almudena.castillo@gencat.cat 

Premsa Departament d’Empresa i Coneixement  
Generalitat de Catalunya: 
Josep Lluis Mérida 
Tel. (+34)  93 557 01 60  
joseplluis.merida@gencat.cat 

Contactes d’interès 

Ifestcat.gencat.cat 

#iFestCat 
      @emprencat  

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emprenedoria/intern/ifest/
https://twitter.com/emprencat
https://twitter.com/emprencat
https://twitter.com/emprencat

