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Empreses d’innovació
tecnològica
Onisis Networks desenvolupa la seva activitat
dins del sector de les TI,
consultoria i instal·lacions
en entorns microinformàtics. Empresa jove, creada
com a part del programa
d’emprenedors de Barcelona Activa, s’estableix
amb la intenció d’oferir
solucions globals als seus
clients, tenint en compte
sempre les últimes tecnologies. Els seus fundadors,
dos enginyers de sistemes, decideixen iniciar el
projecte després d’anys
d’experiència en el sector.
Un cop finalitzat el procés
de consolidació en un
viver d’empreses, Onisis
Networks s’ha traslladat al
Parc Tecnològic BCN
Nord. Tracte personalitzat,
flexibilitat, vinculació al
client i preus moderats
són els seus avantatges
competitius.
2creativo és un estudi
creatiu de Barcelona que
desenvolupa projectes de
disseny gràfic i industrial.
L’equip de 2creativo basa
el seu treball en la creativitat i la innovació, atenent a unes necessitats
concretes de funcionalitat
i expressivitat i apostant
per un disseny coherent i
innovador: trobar solucions diferents i subtils
que ofereixin avantatges

funcionals i emocionals
als usuaris. De l’ampli
ventall de serveis que ofereix destaquen, entre d’altres, la creació de la identitat corporativa, imatge
gràfica, publicitat, webs,
desenvolupament de producte, mobiliari, objectes
de promoció i packaging.
Helios Italquartz subministra, amb la col·laboració
de distribuïdors escollits a
Espanya i Portugal, aparells i articles de quars,
làmpades ultraviolades i
emissors d’infraroig. Les
peces de quars es fabriquen a mida i es destinen
als principals laboratoris;
les lampades ultraviolades, en la longitud espectral apropiada, s’adapten a
cada client per a projectes
d’esterilització, assecament de materials, investigacions fotoquímiques;
l’infraroig permet a Helios
Italquartz estar implantats
en gairebé tots els sectors
industrials: processos de
laminació de vidre; termoconformat de plàstics;
encolats de teixits; postformats de mobles, auxiliar
de l’automòbil, etc.
El departament de R+D
està en procés constant
d’innovació pel que fa a
l’aplicació de l’infraroig
sobre nous materials.
Entre el clients d’Helios

Italquartz hi figura un gran
nombre de centres d’investigació.
Icar Vision System està
especialitzada en la lectura automatitzada de documents d’identitat i passaports. El Sistema Icar,
amb dispositiu d’adquisició d’imatges i software de
lectura propis, llegeix actualment més de 100 documents, cosa que converteix el sistema en únic i
el més fiable i ràpid del
mercat.
L’empresa neix com una
spin-off del Centre de Visió per Computador, arran
d’un projecte sol·licitat pel
Grup Peralada (Casinos de
Catalunya)
davant
la

necessitat de dur a terme
un registre automatitzat i
més eficient de tots els
seus clients.
Gràcies a l’experiència
adquirida –l’empresa va
començar la seva activitat
amb aquest producte–, el
coneixement en anàlisi de
documents i la filosofia de
desenvolupament ofereix
solucions personalitzades
que permeten emmotllar
fàcilment els seus productes a la lectura de multitud
de documents: factures,
albarans, formularis, enquestes, fitxes de comptes
bancaris, xecs, permisos
de circulació, etc. La recerca i el desenvolupament constant són el motor de l’empresa.
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Els vivers
El servei d’assessorament a empreses i emprenedors de l’Ajuntament de Vic, establert a l’Institut
Municipal de Promoció i Economia de Vic (ImpeVic), ofereix el suport necessari a totes aquelles persones amb voluntat de posar en funcionament un
projecte empresarial.
L’ImpeVic orienta i fa el seguiment de forma personalitzada ajudant a elaborar un pla d’empresa,
analitzant-ne la viabilitat, informant de les facilitats
disponibles (recursos financers, ajuts i subvencions,
entre altres), oferint una formació i, en definitiva,
preparar l’empresari per gestionar la seva idea.
Un cop treballat el projecte, l’ImpeVic posa a disposició el Centre de Projectes Empresarials, CPE,
adreçat a tots els emprenedors que requereixen
una oficina per fer-lo realitat. El CPE ofereix a més
assessorament i informació empresarial continuada,
disponibilitat d’espais i en definitiva l’oportunitat de
cooperació entre tots els que en formen part.
La vinculació de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant amb la producció energètica va motivar que l’Ajuntament, per trencar aquesta monodependència,
encetés des de fa deu anys tot un seguit de polítiques encaminades a diversificar l’economia local.
Fruit d’aquesta iniciativa va sorgir el 2001 el Viver
d’Empreses, que acull actualment una vintena de
joves emprenedors locals.
Amb tots els espais ocupats, per assegurar la consolidació dels projectes, s’ha encetat una segona
fase amb les anomenades naus de transició (espais
físics de lloguer tou). En aquesta fase es preveu a
més la creació d’un viver tecnològic que impulsarà
les joves empreses que treballin amb les noves tecnologies.
En el marc de l’estratègia de promoció econòmica del municipi, l’Ajuntament de Celrà impulsa conjuntament amb el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona i la Universitat de Girona el
viver d’empreses ubicat al CECAM, amb l’objectiu
de donar suport a projectes i iniciatives empresarials, a empreses de nova creació i a emprenedors
amb una idea de negoci, facilitant-los que posin en
marxa la seva activitat reduint la inversió inicial i les
despeses de funcionament.
L’espai consta de sis despatxos, ja en funcionament, completament equipats, amb mobiliari i ordinadors, serveis comuns de recepció, sala de juntes,
fax, etc. El viver dóna prioritat a les iniciatives relacionades amb la construcció i el medi ambient.

