» Dossier de Premsa
10 de març de 2016

El Canòdrom es posa en funcionament com a
incubadora de projectes de cultura digital i noves
tecnologies
» L'antic espai del Canòdrom de la Meridiana entra en funcionament
com a incubadora de projectes, un espai d’innovació i
emprenedoria pel talent i les indústries creatives i culturals
» També es posaran en marxa programes de suport a projectes de
cultura digital i formació fruit de la col·laboració entre l’ICUB i
Barcelona Activa
» El districte de Sant Andreu guanya un equipament de ciutat que
contribueix a la dinamització del barri
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» Incubadora de programes al voltant de la cultura
digital
L'antic Canòdrom de la Meridiana entra en funcionament com una incubadora de projectes
al servei dels emprenedors culturals. L’objectiu és convertir idees creatives en àmbits com
la cultura digital en projectes d’emprenedoria.
El Canòdrom ha de convertir-se en l’ecosistema de referència al voltant de la cultura digital
a Barcelona. Es tracta d’un sector de creixent importància a la ciutat, amb un gran nombre
de projectes i iniciatives en marxa, que concentra un talent marcadament jove i en
transformació permanent.
L’objectiu d’aquest equipament és permetre l’actualització tecnològica i la digitalització de
les indústries creatives, que implica connectar el talent creatiu, l’emprenedoria i les
diverses fonts de finançament per ajudar els emprenedors culturals a desenvolupar
projectes durant totes les seves fases.
Des del gener de 2015 Incubio és l’empresa guanyadora del concurs per a la gestió, una
incubadora d’empreses nascuda a Sillicon Valley l’any 2011 que opera des de Barcelona.
Els especialistes d’Incubio guien als emprenedors a través del procés de descobriment i
validació d’un producte; des de la idea inicial passant per la construcció d’un producte
mínim viable fins a l’accés a fons de finançament i al mercat. Incubio ha sigut reconeguda
com la 6a millor incubadora mundial.
El Canòdrom Parc de Recerca Creativa forma part de la Xarxa de Parcs Científics i
Tecnològics de Catalunya (XPCAT). Els serveis estan enfocats al talent creatiu i la
indústria creativa, serveis d’innovació i transformació digital per a les empreses, formació
en innovació i emprenedoria; participació en projectes europeus i espais de coworking.
En aquests moments el Canòdrom allotja programes d’incubació per a noves empreses
creatives que es trobin en una fase llavor com SityBarcelona.com (qualitat de vida a la
ciutat) o Game Bcn (incubadora de videojocs de Barcelona). Durant els següents mesos
està previst allotjar tres nous programes destinats a donar suport a iniciatives centrades en
tecnologies de turisme, educació i Internet of Things.
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Actualment el equips d’onze projectes son els residents del Parc de Recerca Creativa:
1. Tekstum: Tecnologia que permet identificar i mesurar les sensacions dels lectors
davant els llibres que llegeixen i que pot orientar millors decisions editorials.
2. Infinda: Eina que recomana automàticament inversions en borsa adreçada a inversors
ocasionals
3. CorseGames: Empresa que desenvolupa videojocs per a mòbils free to play centrada
en projectes dirigits a una audiència àmplia i en grans experiències socials multijugador.
4. Clubberize: Clubberize descobreix i ofereix contingut personalitzat sobre la cultura de
club per als amants de la música electrònica. Una eina que reuneix la informació
rellevant per a gaudir d’esdeveniments, clubs i festivals.
5. SharingAcademy: es tracta d’un marketplace peer-to-peer que connecta estudiants
universitaris que necessiten ajuda en una assignatura o tema específic amb alumnes
que ja van aprovar aquella assignatura.
6. IBPIndex: l’índex IBP és un sistema de valoració automàtic que puntua la dificultat
d’una ruta recorreguda en bicicleta de muntanya, bicicleta de carretera, caminant o
corrent. Una eina adequada per conèixer la dificultat d’una ruta abans de fer-la.
7. SmartMonkey: una plataforma de computació col·laborativa, on s’optimitza la logística i
els problemes de transport amb la finalitat d’estalviar temps i diners.
8. StaffPicker: plataforma internacional per a trobar feina en el sector dels esdeveniments,
racionalitzant el procés de selecció per a agències i empreses
9. FindThatLead: genera de manera fàcil i ràpida correus corporatius de persones que
vols conèixer, amb una eina precisa i fiable
10. CommonLocals: aplicació per connectar amb persones locals mentre planifiques el teu
viatge de cara a obtenir les millors recomanacions de la gent que viu en el destí que has
escollit.
11. Mapit: dispositiu de localització que ajuda a trobar objectes fora de la teva llar. Rebràs
una notificació al teu mòbil quan aquests objectes es moguin i els podràs localitzar en
un mapa.
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»

Programa per l’ocupació, la formació i la participació
ciutadana

A partir de la posada en marxa del Canòdrom, a més del projecte d’incubadora, es duran a
terme diferents programes de formació ocupacional, de suport a la creació d’empreses o
d’alfabetització digital. Per fer-ho possible, l’Institut de Cultura col·laborarà amb Barcelona
Activa, amb trenta anys d’experiència impulsant l’activitat emprenedora i el talent de la
ciutat, amb projectes com:

-

Des de l’ICUB es posarà en marxa un programa propi de suport a projectes
emprenedors al voltant de la cultura digital per ser allotjats al Canòdrom. Una
convocatòria oberta i d’àmplia difusió que permeti recolzar a través dels serveis que el
Canòdrom ofereix projectes culturals emergents de la ciutat amb una capacitat limitada
de recursos. Una iniciativa de l’ICUB per tal de garantir un major accés als programes i
serveis del Canòdrom.

-

Des de Barcelona Activa es dissenyarà un nou model de desenvolupament local amb
l’objectiu d’acostar-se al territori i planificar una oferta específica per a cada una de les
diferents realitats de la ciutat. En aquest context, el Canòdrom serà un dels espais on
s’oferirà formació per a la creació d’empreses, l’alfabetització digital o l’ocupació.

-

Paral·lelament, el Canòdrom es desplegarà com un laboratori de ciutadania obert a la
nostra ciutat, essent el punt de referència de la ciència ciutadana amb el programa
BarcelonaLab i els diversos projectes que duu a terme, que busquen la participació
ciutadana en la recerca científica mitjançant experiments col·lectius i l’estipulació
col·laborativa de processos d'innovació social.

A més, durant tot l’any el Districte de Sant Andreu i l’ICUB programaran esdeveniments a
l’entorn d’aquest l’equipament, com activitats de les festes de la Mercè, el festival de
jocs DAU o accions públiques del programa de ciència ciutadana.
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»

Portes obertes

Dissabte 12 de març, d’11 a 14 i de 16 a 18h, tindrà lloc una jornada de portes obertes,
amb visites guiades i demostració d’alguns dels projectes residents al Canòdrom
(Tekstum, CorseGames, Clubberizze, SharingAcademy i IBPIndex). Al matí d’11 a 14h
hi haurà una trobada popular amb jocs per als infants i xocolatada a la plaça davant del
Canòdrom.

» Un equipament obert als veïns i veïnes de Sant Andreu
Des del Districte de Sant Andreu es treballa per a que diferents activitats/iniciatives es
concentrin a la plaça del davant de l’edifici. La primera d’elles, més enllà dels actes
d’obertura de l’equipament del dissabte 12 de març, és la celebració del Rough
Diamond, un festival d’ “street dance” i “street music” que tindrà lloc al mes d’abril.
També es treballarà en activitats a l’aire lliure que puguin aprofitar el potencial de les
grades de l’edifici.
El Districte, juntament amb l’ICUB i l’entitat gestora de l’equipament treballaran per
fomentar els lligams d’aquest equipament amb altres espais del territori com ara l’Espai
Jove Garcilaso o l’Escola Llotja així com amb el teixit associatiu del barri. Aquests
lligams també passen per reforçar el coneixement de l'equipament i de l'activitat que s'hi
desenvolupa per part dels veïns del barri del Congrés-Indians mitjançant un programa
estable de col·laboració entre l'ICUB i el Districte.
Aquesta ha de ser la primera peça dels equipaments pendents en l’illa del Canòdrom,
fruit de la modificació del planejament ja aprovada a mitjans de 2015, i que contempla
altres equipaments com l’escola bressol, el poliesportiu i el futur centre cívic, que s’han
d’anar construint en els propers anys.
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» L’edifici
El Canòdrom està situat al districte de Sant Andreu i és de titularitat municipal.
L'emblemàtic edifici, obra de referència de l’arquitectura catalana moderna, va ser
construït l'any 1962 per Antoni Bonet i Josep Puig, i va obrir les seves portes a l'any 1964.
Per la seva singularitat arquitectònica, va ser catalogat com a Patrimoni Arquitectònic de
Barcelona. Va tenir un lloc destacat com a punt de trobada pels veïns del barri de Congrés
i la Sagrera durant els anys en que va estar operatiu, fins el tancament de les activitats a
l'any 2006. L´any 2010, l´edifici va passar a mans municipals i es va iniciar la seva
rehabilitació.

La primera fase d’aquesta rehabilitació va tenir lloc el 2010 i va ser finançada pel Fons
Estatal d’Inversió Local amb 4 milions d’euros. La segona fase es va centrar amb
l’adequació interior amb un cost de 800.000 euros. I finalment la tercera i quarta fase -que
han tingut lloc entre els anys 2012 i 2016- han permès fer les intervencions
arquitectòniques i de disseny d’interiors d’acord amb el projecte final d’incubadora de
projectes i han tingut un cost d’1,6 milions d’euros.
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» Espais
El Canòdrom Parc de Recerca Creativa compta amb 1.000 m2 de terrassa i amb 1.300 m2 de
superfície on s’hi distribueixen espais estables de treball, sales de reunions, una sala polivalent
per a esdeveniments i diversos espais per a coworking.

Sala Polivalent
Espai dedicat a esdeveniments i tallers
d’innovació, presentació de projectes amb un
component acadèmic i a xerrades o debats
oberts d’innovació o altres temàtiques
relacionades.

Sales de reunió
Espais destinats a reunions de petits grups, presentacions, videoconferència etc. Aquests
espais tancats es poden convertir, de forma temporal i en funció de necessitats puntuals, en
despatxos.

www.bcn.cat/premsa

7

» Dossier de Premsa
Canòdrom. Parc de Recerca Creativa

Altres espais per al desenvolupament de projectes i coworking

Espai destinat a la instal·lació de l’equip
que presta els seus serveis als
professionals
d’acompanyament
als
residents al Canòdrom.

Espai de treball estable per al desenvolupament
de projectes amb fases de descobriment i
validació.

Espai per a la instal·lació temporal
d’empreses i autònoms que vulguin tenir un
espai de treball a les instal·lacions del
Canòdrom.
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