
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parc d’innovació ESADECREAPOLIS es defineix com a Open Innovation Community que 

promou l’activitat innovadora i emprenedora en xarxa. Més enllà de la transferència 

tecnològica, el centre vol potenciar la creativitat, l’emprenedoria i la innovació reforçant els 

vincles amb la ciència, la tecnologia i la gestió empresarial. A través de la innovació, el centre 

actua com un accelerador d’idees i projectes i  s’orienta tant a grans empreses com a pimes 

que estigui desenvolupant projectes de negoci innovadors. 

 

Edgar Jordà és director general d’ESADECREAPOLIS. El centre és associat a Sant Cugat 

Empresarial. 

 

 Quin és el balanç de la trajectòria del centre en els darrers sis anys, des de la 

seva creació l’any 2009? 

 

Des que vam néixer, les empreses residents a ESADECREAPOLIS han fet créixer la 

seva facturació més d’un 38% de mitjana i també han crescut en treballadors. Les 

plantilles de  les companyies residents han augmentat un 20%. La meitat dels 

residents, a més, han aconseguit finançament exterior des d’aleshores. Ara mateix, 

comptem amb més de 80 empreses residents, el que significa una ocupació del 90%, i 
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ESADECREAPOLIS inspira, facilita i accelera 

que les empreses implementin la innovació 

dins l’estratègia de gestió de les seves 

organitzacions. 

 



hem obert una nova línia que permet oferir els nostres serveis a  empreses que 

físicament no estiguin ubicades a l’entorn d’ ESADECREAPOLIS. 

 

 

 En l’àmbit de l’emprenedoria, el centre ha consolidat un ecosistema propi que 

acull empreses de nova creació. Quina és l’activitat que desenvolupa el centre en 

aquest sentit? 

 

Els emprenedors poden gaudir de diferents solucions dins d´ESADECREAPOLIS en 

funció de les seves necessitats. En primer lloc, tenim diferents programes d’acceleració 

/ incubació, com són el KIC INNOENERGY, un programa desenvolupat a la Unió 

Europea que inverteix i ajuda al desenvolupament d´empreses relacionades amb 

l’eficiència energètica i la sostenibilitat; STARTUP CATALONIA o també el Programa 

EMPENTA, que ja va per la seva quarta edició i que desenvolupem conjuntament amb 

ACC10. D’altra banda, l’empresa resident Reimagine Food porta a terme el programa 

PROMETHEUS, on accelera empreses (tecnologia + alimentació) de tot el món, que es 

desenvolupen dins de l´ecosistema d´ESADECREAPOLIS. Per últim també tenim 

l’EGARAGE, un programa que, des de fa quatre anys, fa aflorar l’esperit emprenedor 

dels estudiants d’ESADE. L’objectiu de tots aquests programes és ajudar ràpidament al 

creixement de les startups.  

 

També hi ha emprenedors que no busquen un procés d’acceleració. Aquests tenen 

l’opció d’instal·lar-se a l’espai de coworking. És a dir, compartir espai físic amb altres 

emprenedors i aprofitar totes les sinèrgies que es creen dins d´ESADECREAPOLIS. 

Poden gaudir  del que anomenem un “paquet de serveis per a emprenedors”. Són 

serveis que aborden les diferents àrees crítiques del procés emprenedor. Cada àrea té 

un proveïdor de servei expert que ofereix una primera assessoria gratuïta. En el 

moment que la startup està llesta, els donem suport en la cerca de finançament a 

través d´ESADEBAN i altres línies.  

 

A més, constantment promovem conferències i actes inspiradors dins de l´entorn 

d´ESADECREAPOLIS. Comptem amb professors d´ESADE, family office, venture 

capital, fons inversió, emprenedors d’èxit, etc.. que comparteixen la seva experiència 

amb els emprenedors d´ESADECREAPOLIS. D’aquesta manera, disposen d’una eina 

més per poder llançar el seu projecte al mercat amb èxit. Aquest punt és una font 

d’aprenentatge informal molt valuós ja que parlem d’experiències.  

 

Finalment, però no menys important, aquest 2015 estem dissenyant diferents eines per 

als emprenedors que llançarem aviat al mercat per a aquells emprenedors que 

busquen internacionalitzar-se.  



 

 

 ESADECREAPOLIS es defineix com una comunitat d’innovació oberta. Com 

definiria un model d’innovació competitiu? 

 

S’ha d’entendre el procés d’innovació com una filosofia transversal, per això s’anomena 

innovació oberta. Cada cop més trobem iniciatives en què empreses diverses treballen 

juntes per fer créixer el seu sector. Un cas que tots coneixem són els clústers 

empresarials, dels què Catalunya n’és un referent internacional.   

 

No només es tracta d’innovar en el camp tecnològic, sinó que ja s’ha de partir d’una 

proposta de valor innovadora, basada en la comprensió i l’anàlisi de les necessitats del 

sector. Després arriba el procés d’ideació o desenvolupament de la idea que un cop 

desenvolupada serà sotmesa a proves abans del seu llançament final al mercat.  

 

Innovar, doncs, pot anar des de buscar una nova aplicació per a un servei que ja 

s’ofereix fins a innovar dins la mateixa empresa, en sectors com els recursos humans o 

la responsabilitat social corporativa. Aquest és el valor afegit que es reflecteix en el 

producte final, ja sigui tangible o intangible.  

 

 

 Com afavoreix ESADECREAPOLIS la innovació empresarial i la gestió 

empresarial innovadora? 

 

ESADECREAPOLIS inspira, facilita i accelera que les empreses implementin aquesta 

filosofia dins l’estratègia de gestió de les seves organitzacions. Oferim les eines 

necessàries i serveis diversos per fomentar la innovació en tots els àmbits del sector 

empresarial. No només es tracta dels programes de gestió de la innovació i els paquets 

de serveis. Promovem conferències, esdeveniments, cursos i tallers enfocats sempre 

en aquesta direcció. Ens sentim còmodes amb la paraula “inspiradors”. Si ens hi fixem, 

fins i tot l’espai té aquest objectiu. L’estructura de l’edifici i la seva situació ja busquen 

promoure una filosofia de treball innovador. Els espais interns, per exemple, són molt 

oberts i compartits. La comunicació i el transvasament d’idees entre diferents 

departaments, seccions i també empreses és clau per aconseguir resultats innovadors.  

 

 

 El centre ha apostat pels conceptes d’Innovació Oberta i Innovació Creuada que 

compta amb la implicació empresarial.  Es tracta d’iniciatives pròpies del centre 

que formen part de la seva essència.  

 



A través de generar mapes d´oportunitats de negoci de sectors emergents i estudis de 

mercat, hem facilitat el contacte entre empreses de sectors diferents per generar 

sinèrgies i nous projectes. Per exemple, ESADECREAPOLIS va facilitar el procés de 

gestació del projecte BalanceLabs, aportant un terreny neutral i de confiança entre 

laboratoris ESTEVE i Leche Pascual, per tal de desenvolupar productes i serveis per a 

les persones amb necessitats especials (DiaBalance).  

 

 

 Des de la perspectiva de la formació acadèmica, quines propostes desenvolupa 

el centre per promoure la innovació i la creativitat? 

 

ESADECREAPOLIS no ofereix formació acadèmica. Nosaltres som un centre 

d’innovació enfocat a les empreses amb acords amb ESADE, escola de negocis, per 

exemple per oferir espai als estudiants del Màster en Administració i Direcció 

d’Empreses per desenvolupar les seves idees de negoci. Oferim actes i tallers que en 

alguns casos són una complementació pràctica de la formació que s’ofereix a ESADE.  

 

 

 Quins trets caracteritzen ESADECREAPOLIS respecte d’altres models de centre 

orientats a la promoció de la innovació i l’emprenedoria. 

 

D’una banda, que estem lligats a una de les millors escoles de negoci a nivell europeu 

ens dóna accés directe al coneixement i a la innovació empresarial, però també a la 

recerca acadèmica en aquest sentit. Aquesta cooperació universitat-empresa ofereix 

una retroalimentació de tots dos que ens permet anar-nos actualitzant mútuament i 

garantir sempre la innovació en tots els aspectes.  

 

A banda d’això, com ja s’ha dit anteriorment les instal·lacions també estan 

expressament pensades en aquesta direcció. Es busca promoure l’emprenedoria i la 

innovació ja des de la manera  com distribuïm els espais i com creem àrees de descans 

per fomentar el networking, per exemple. D’altra banda, dividim els nostres serveis i 

actes en tres fases: inspiració, facilitació i acceleració. Això també ens diferencia 

d’altres centres ja que permet conèixer quines són les necessitats del sectors i generar 

serveis força personalitzats i relativament a la carta.  

 

 

 Com ha evolucionat el concepte de cooperació universitat-empresa i quin és 

l’estat actual d’aquesta relació? 

 



En aquest punt estem evolucionant en dues línies. Per una part, estem elaborant un 

llistat de les capacitats i els projectes de les empreses que tenim a l’ecosistema per 

veure com poden enriquir amb la seva experiència el procés formatiu d’ESADE o 

convertir-se en mentors de futurs emprenedors. 

 

D’altra banda ens estem enfocant a identificar com podem cobrir necessitats de les 

empreses amb els recursos de l’escola de negocis. Els dos exemples principals són 

l’Action Learning Consulting Program, que ofereix als alumnes del Màster en Direcció i 

Administració d’Empreses  (MBA), l’oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits en 

la resolució d’un repte real d’una empresa del nostre ecosistema, relacionat amb 

qualsevol àrea funcional: RRHH, Estratègia Corporativa, Màrqueting, Finances, 

Innovació, .... En segon lloc, l’International In-Company Program, en què els estudiants 

de màster de diferents països poden escollir una empresa on fer les pràctiques per 

desenvolupar un programa d’internacionalització per a aquella empresa com a projecte 

final.  

 

Pel que fa als estudis mancomunats, estem potenciant molt estudis al voltant de 

conceptes d’innovació que puguin ser interessants per les empreses, però degut a la 

incertesa dels resultats tinguin un risc molt alt. Aquí coordinem empreses que puguin 

tenir interès amb professors que puguin desenvolupar els estudis.  Es tracta d’una 

relació de retroalimentació. Tant nosaltres com els estudiants i la universitat en general 

ens beneficiem de les sinèrgies entre la part més teòrica i la part més pràctica del món 

empresarial. Això ens dóna molta riquesa en tots dos àmbits. Els estudiants no perden 

de vista la realitat empresarial més innovadora, sinó que poden submergir-s’hi de ple, i 

ESADECREAPOLIS compta amb els millors experts i la millor base per desenvolupar 

els seus serveis i projectes.  

 

 

 Com definiria la capacitat de contribució d’ESADECREAPOLIS a l’entorn 

empresarial i social?  

 

ESADECREAPOLIS contribueix a l’entorn empresarial des del moment en què és un 

espai únic on hi caben tant petites startups que acaben de començar com 

multinacionals que busquen innovar en el seu sector ja consolidat. Es tracta d’un 

ecosistema empresarial únic que fomenta la comunicació i el treball en equip per 

promoure la innovació. A dia d’avui hem estat pol d’atracció d’empreses però crec que 

això encara ho potenciarem més amb els projectes que estem desenvolupant dins  

d’ESADECREAPOLIS. 

 



Un dels aspectes més importants de la innovació és la seva implicació en l’entorn 

social. En aquesta línia, esmentar dos grans blocs de contribució:  

 

- L’impuls de programes com l’EMPENTA que donen l’oportunitat a emprenedors 

amb pocs recursos per desenvolupar els seus projectes i fomentar també la 

Innovació Social com un element clau per al sector empresarial del futur.  

- Al mateix temps,  estem llançant programes que ajudin a trobar solucions tenint el 

punt de vista social a les necessitats empresarials.  

 

Finalment intentem col·laborar amb diferents institucions com es el cas de Junior 

Achivement, Fablab kids, etc.. fomentant la cultura innovadora dels futurs empresaris.  

   

 

 Quines són projectes de futur d’ESADECREAPOLIS? 

 

Forma part de la mateixa filosofia d’innovació transversal que constantment analitzem 

les necessitats de les empreses per valorar on podem dissenyar serveis que siguin 

interessants a la hora d’innovar. Per això aquest any impulsem nous serveis: 

 

- International In-Company Program en què 20 pimes i multinacionals participen amb 

l’objectiu d’obrir nous mercats. En aquest cas, col·laboren amb nosaltres diferents 

empreses consolidades i també Acció, l’Agència de Comerç i Internacionalització de la 

Generalitat, per exposar els seus casos pràctics d’internacionalització. Però la part més 

destacada d’aquest projecte és el fet que les empreses compten amb un estudiant del 

màster d’ESADE, de la nacionalitat del país on té l’objectiu d’obrir mercat. Aquest 

estudiant farà tres mesos de pràctiques en l’empresa per desenvolupar-ne el pla 

d’internacionalització tutoritzat per un professor de la facultat. Aquest programa va 

dirigit a la PIME. No obstant, a finals d’anys llançarem una edició per la startup molt 

semblant. D’aquí esperem ser capaços de consolidar un grup d’empreses exportadores 

que puguin ajudar-se entre elles.  

 

- Innovation Best Practices Industrial, Busca promoure la gestió de la innovació en 

empreses industrials ja consolidades en el seu sector però que volen donar un pas més 

o oferir un valor afegit a la seva empresa a través de la innovació. Es tracta d'un 

programa pràctic, estructurat en quatre sessions que combinen una introducció teòrica 

amb casos personals dels participants i casos externs per propiciar el debat i la 

interacció entre el grup. 

 

- Xarxa internacional d’acceleradores de negoci lligades a universitats, L’objectiu 

de la qual és donar suport físic a aquelles empreses que tinguin que anar a diferents 



països ja que estan en procés de creixement. En una primera etapa els podem oferir 

recolzament físic a diferents països, on també els podem aportar posteriorment talent a 

través de les universitats, i finalment totes les institucions que formen part de la xarxa, 

tenim contactes amb inversors que busquen projectes per invertir.  

 

- Llançament de grups de debat al voltant de diferents àrees temàtiques, L’objectiu 

és poder tenir una base d’empreses que treballin conjuntament al voltant de temes 

relacionats amb tecnologia, RSC, retail, turisme i salut.  

 

Hi ha un conjunt de projectes que depenen de fons europeus que ens permetran 

posicionar ESADECREAPOLIS en un entorn més internacional com a pol d’atracció de 

projectes. Tenim molts projectes que s’estan acabant de cuinar i estic convençut que 

pràcticament cada mes tindrem alguna novetat que serà interessant per a l’emprenedor 

i l’empresa.   

 


