
 
 

 

Nit del Soci de Sant Cugat Empresarial 

Reconeixement a la trajectòria de quatre empreses associades, que han demostrat un ferm 

compromís en l’àmbit de la tecnologia i la sostenibilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador 

 

      Espònsor                 Col·laboradors 

                                                                                       

Solideo 

Solideo és una empresa fundada a finals de l'any 2019 situada a Sant 

Cugat del Vallès. Ofereix solucions integrals d'eficiència energètica per 

llars, comunitats, PYMES i organismes públics amb l'objectiu de liderar 

la transició i posicionar-se com a referent en l'autoconsum i eficiència 

energètica en el mercat nacional. 

La fórmula Solideo aposta pel control de tota la cadena de valor, des de 

l'estudi i proposta d'una solució personalitzada fins a la implementació 

d’aquesta amb instal·ladors propis. 

   

   

 Dijous 29 de Setembre de 2022  

Casa Fuster Masia Sant Cugat 

 
18:30h. Recepció assistents 

 
19:00h. Benvinguda 

 
19:15h. Inici de l’acte: presentació de les 4 

empreses seleccionades 
 

20:15h. Sopar relacional 

 

Inscripcions 

Formulari 
 

   Preu: 20€ 

El 100% del benefici de l’acte es destinarà al 

suport del teixit emprenedor del territori. 

 

 

 

 

 

 

 

H.A.U.S. 

A H.A.U.S. situen la salut i la sostenibilitat al centre de tot projecte 

d'edificació. I ho fan mitjançant serveis de gestió, d'assessoria i de 

consultoria adreçats a despatxos d'arquitectura, promotors, inversors i 

empreses que busquin maximitzar les condicions ambientals dels 

edificis pensant en la salut i el benestar de les persones que els 

habitaran.  

L'Slow Building Barcelona, a Sant Cugat del Vallés, és l'últim projecte on 

han participat i on s'han assolit uns nivells de confort tèrmic, lumínic i 

tèrmic, així com una qualitat d´aire i d´aigua fens ara mai assolits en un 

edifici del sud d'Europa. 

 

 

 

Robin Cam 

Robin Cam és un sistema d'enregistrament de cirurgies que utilitza com 

a base el propi gorro de quiròfan per permetre de forma senzilla i 

còmoda gravar els procediments, tècniques o intervencions quirúrgiques 

i compartir el coneixement. Un sistema còmode, senzill i útil. 

  

Karibou 

Karibou ha desenvolupat la primera solució d’embalatge 100% origen 

vegetal sense plàstic, completament sostenible utilitzant només energia 

procedent de fonts renovables. A més, han eliminat tots els materials 

tòxics. Sense plàstics, sense cues tòxiques, sense pel·lícules... sense 

res de nociu.  

Les paraules no salvaran el planeta, el nostre esforç col·lectiu ho farà. 

El futur dels envasos comença avui. 

  

https://inscripcions.santcugatempresarial.cat/conversesculturaieconomia

