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Fundació cívica per al desenvolupament dels
ODS a les àrees rurals i a les empreses
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TERRITORIES
SMART

Introducció
La FUNDACIÓ CÍVICA INNOMNIUM ha estat concebuda com a una STARTUP D’IMPACTE POSITIU. L’esperit emprenedor, la
innovació i la sostenibilitat són els pilars fonamentals de les iniciatives que projecta. Des de la nostra condició de “grassroot
apolític”, volem aportar valor als territoris rurals i les empreses posant el focus de la visió en el llarg termini, per tant, en
les futures generacions. Per això Innomnium ha creat CRIT®, un model d’innovació territorial, instrument catalitzador a través
del qual els agents públics, privats i socials d’un àrea rural (quàdruple hèlix) la transformen en un ecosistema resilient des dels
mèrits que aporta el talent, el coneixement, les competències i l’experiència.
Les exigències econòmiques, socials i ambientals aniran en augment i requeriran, d'una banda, de grans dosis d'energia,
recursos i solucions imaginatives, i per una altra, d'un compromís col·lectiu continuat i un lideratge individual proactiu per a
fer-los front. Serà necessari connectar eficientment el capital de coneixement científic i tecnològic, amb el capital financer
públic i privat. Per això Innomnium ha creat HUBBENS®, un model de connexió empresarial, instrument catalitzador a través
del qual projectes vinculats als ODS troben els recursos necessaris per convertir-se en un valor de mercat.
L’era de la transformació digital representarà el més exigent canvi de paradigma viscut fins ara en la història de la humanitat,
tant sols sostenible si els valors ètics dominen les capacitats tecnològiques. Calen persones compromeses i autèntiques
disposades a activar nous models educatius i nous marcs legislatius que permetin finançar la implementació de la cultura de
la prevenció com a solució de benestar. Innomnium vol posar la seva llavor, fugir de la lògica cartesiana, obrir els ulls a
la creativitat, a l’art i l’expertesa per contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les
Nacions Unides.
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4. COM HO FEM
5. CASE STUDIES
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FUTURE

PHILOSOPHY

Qui som

Qui som
Som una Fundació cívica privada que promou la
emprenedoria per idenQﬁcar, impulsar,
implementar i cerQﬁcar solucions innovadores
als entorns econòmic, social i mediambiental, a
través de projectes alineats amb els ObjecQus
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de
les Nacions Unides. L’equip humà execuQu
és mulQdisciplinari i està format per
professionals d'altes prestacions i
experiència emprenedora.

Equip professional col·laborador
Albert Latorre
industrial engineer
idea & founder

Sergio de Miguel
lawyer
contract lawyer & founder

Jordi Esteban
HVAC engineer
i3+ & founder

José Torrecilla
communication
creative & branded content

Míriam Casanova
phd in economics
executive technical

Xavier Valbuena
industrial design engineer
designer & digital producer

Cristina Ogazón
lawyer
legal & management of
pact

Paula Fernández
lawyer & economics
legal marketing & personal
brand

Diana Moret
social innovation
CRIT® rural developer

Víctor Falguera
phd agricultural engineer
CRIT® research &
innovation

Carles Ibáñez
doctor of biology
CRIT® research &
innovation

Diego Pallarés
industrial engineer
HUBBENS® corporate
innovation programs

Què fem
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TERRITORIS

+40
ENTITATS
COL·LABORADORES

10
PROJECTES
EN CURS
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730W/H
14,4KM/H

INNOMNIUM
i els ODS
ENERGY

Què són els ODS
Els 17 ObjecQus de Desenvolupament Sostenible i les seves 169
metes són de caràcter integrat i indivisible, d’abast mundial i
d’aplicació universal, que tenen en compte les diferents
realitats, capacitats i nivells de desenvolupament de cada
país i respecten les seves políQques i prioritats nacionals.
Els ODS estan formulats per a:

Eradicar la
pobresa

Promoure la
prosperitat i el
benestar per a tots

Protegir el
medi ambient

Fer front al canvi
climàtic a nivell
mundial

Els ODS d’INNOMNIUM
INDÚSTRIA,
INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURA

Focus principal

Efectes directes
Efectes indirectes

Les àrees rurals tenen un immens
potencial d'industrialització en el sector
agroindustrial, amb bones perspectives
de generació d’ocupació sostinguda i
major productivitat. Cada treball en la
indústria genera 2,2 llocs de treball en
altres sectors. La incorporació del 4.0
vinculat als ODS a la indústria rural és
clau per assolir la resiliència i
sostenibilitat dels territoris.

Els ODS d’INNOMNIUM
CIUTATS I
COMUNITATS
SOSTENIBLES

Focus principal

Efectes directes
Efectes indirectes

Més de la meitat de la humanitat, 4.000
milions de persones, viu avui en dia a
les ciutats i es preveu que aquesta xifra
augmentarà a 5.000 milions per a l’any
2030. Les ciutats del món ocupen
només el 3% de la terra, però
representen entre el 60% i el 80% del
consum d’energia i el 75% de les
emissions de carboni. És indispensable
crear mecanismes de resiliència en els
territoris rurals per evitar el col·lapse a
les grans urbs. Transformar
ecosistemes rurals en smart territories
sostenibles és contribuir a la
sostenibilitat de les smart cities.

Els ODS d’INNOMNIUM
ALIANCES PER
ACONSEGUIR
ELS OBJECTIUS

Focus principal

Efectes directes
Efectes indirectes

Un programa exitós de desenvolupament
sostenible requereix aliances entre els governs,
el sector privat i la societat civil. Aquestes
aliances inclusives construïdes sobre principis i
valors, una visió compartida, i metes
compartides, que col·loquen a la gent i al
planeta en el centre, són necessàries a nivell
global, regional, nacional i local. Els grans reptes
rurals han de solucionar-se amb la complicitat
entre els agents de coneixement i els de capital
per assegurar una base de finançament sòlida
dels projectes. És fonamental la participació de
les generacions joves autòctones com a base
d’un moviment social que ha de garantir
mecanismes de governabilitat, transparència i
una òptima gestió dels recursos.

PEOPLE

IMPROVE
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ACTION

STUDY

WAY

Àrees
d’actuació

Diagrama de concepte
SMART ODS TERRITORIES

SMART ODS COMPANIES

CRIT®

HUBBENS®

comunitats resilients, innovació territorial

i3+ CERTIFIED
TERRITORY

the hub of goods

SMART ODS
SPACES

FUNDING &
MANAGEMENT
SERVICES

RECURSOS

PLATAFORMES
DIGITALS

TALLERS
FORMATIUS

CERTIFICACIÓ

CORPORATE
PROGRAMS

Smart ODS Territories
Fundació Cívica Innomnium, AKIS InternaQonal i PandoraHub
han creat CRIT®, un model d'innovació territorial, en què des
d’un repte territorial creem solucions consensuades i
parQcipades per les comunitats locals de coneixement, per
idenQﬁcar, implementar i cerQﬁcar cada una de les fases
d’actuació mitjançant eines digitals. Considerant que les
ciutats del futur seran sostenibles si ho són les regions
rurals del seu entorn, CRIT® empodera la ciutadania
local per transformar l’ecosistema rural (quíntuple
hèlix) en bioterritori circular, emprenedor i
resilient.

Smart ODS Companies
Fundació Cívica Innomnium ha creat HUBBENS®, un model de
connexió empresarial on talent emprenedor, management
experQse i capital ﬁnancer impulsen a mercat projectes
innovadors vinculats als ObjecQus de Desenvolupament
Sostenible de les NU.
“HUB” és el nucli, el catalitzador, el punt de trobada.
“BENS” és qualsevol producte, servei o procés que crea
valor al lloc on s’aplica incorporant el senQt èQc del
concepte en termes econòmics, socials i
mediambientals.
Les 3 àrees d’actuació de HUBBENS® són:
๏ SMART ODS SPACE (i-GLOO®)
๏ FUNDING & MANAGEMENT SERVICES
๏ CORPORATE PROGRAMS
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CROWDFUNDING

WORKFLOWS

Com ho fem

COWORKING

Smart ODS Territories Model
Document
disponible
online

IdenQﬁcació

i1

1. Actors clau / Lideratges
2. Visió ecosistèmica
comparQda del territori

Impulsió

i2

5. Mapeig dels acQus del
territori

8. GesQó de projectes i
control de qualitat

6. AcQvació d'espais
acceleradors

9. Aplicació segell qualitat
propi

4. Reptes / Solucions del
territori

10. Resultats

CerQﬁcació

i3

7. Creació model governança

3. Repte pilot

Transformació, canvi social i transició al model

Implementació

i3+

Co-creat per Albert Latorre (INNOMNIUM), Diana Moret (Pandorahub) i Víctor Falguera (AKIS) sota llicència Creative Cammons Share Alike, Reconeixement-CompartirIgual 3.0 Espanya (CC BY-SA 3.0 ES)

Smart ODS Companies Model
i-Gloo® Smart ODS Space

Funding & Management Services

Document
disponible
online
Document
disponible
online

Corporate Programs

i-Gloo® SMART ODS SPACE
i-Gloo és un espai on l’art, l’arquitectura i la tecnologia es fonen per crear
una experiència neurosensorial inclusiva. És un espai emprenedor on
s’idenQﬁca i es connecta el “talent latent” local que vol impulsar
projectes ODS en què la innovació oberta i digital connecta
coneixement mulQdisciplinari amb agents de capital privat
(inversió, patrocini, etc.), públic (subvenció compeQQva) i
social (micromecenatge) per al seu ﬁnançament. i-Gloo
és un espai educaQu on infants i adolescents
Qndran la oportunitat de gaudir d’una
experiència d’aprenentatge envers els
ODS. L’espai i-Gloo Qndrà presència a
l’ecosistema emprenedor i cultural local
(fab-lab, living-lab, coworking i coliving,
vivers d’empresa, museus, biblioteques, etc.)

Funding & Management
Services
Des de HUBBENS® elaborem plans estratègics, assignem recursos i necessitats,
confeccionem i desenvolupem tot el referent al pla de negoci, cerquem
ﬁnançament i portem a terme la gesQó execuQva de cada projecte per
posar-lo en pràcQca junt amb l’emprenedor, vertader líder del projecte.
En els casos en què els projectes estan en fase avançada, ens impliquem
amb el mateix Qpus de col·laboració (shareholder) afegint sinèrgies.
Hem creat l’ “ODS Round Table”, un esdeveniment exclusiu que
Qndrà lloc cada mes a la seu de la Fundació Innomnium i en què els
inversors parQcipen en ella per ﬁnançar un projecte d’innovació
vinculat als ODS i les TIC’s.

Corporate programs
Disseny a mida de programes acQus desQnats a integrar
la sostenibilitat en l’estratègia de les empreses,
innovar en la cadena de valor amb una visió global i
complementant l’enfocament social i
mediambiental amb l’econòmic (triple balanç),
per generar impacte posiQu en el seu entorn.
Així Innomnium col·labora amb les empreses
en el desenvolupament d’una innovació
alineada amb la RSC a través dels valors
fonamentals del desenvolupament
sostenible.

Recursos digitals

INNONET.CAT

Les bones pràcQques en l’ús de la tecnologia digital per a la
implementació dels ODS a les àrees rurals comportaran un
resultat posiQu en la mesura de la petjada digital del seu
ecosistema. En aquest senQt, i en col·laboració amb la
Fundació.cat, estem desenvolupant a Terres de l’Ebre un
projecte pioner: Innonet.cat.
Posem el focus en actuacions locals a través del model
CRIT®, on la tecnologia, la digitalització i la
sostenibilitat conviuen amb la innovació perquè tan
sols el progrés i creixement dels territoris rurals
assegurarà el de les grans ciutats i,
consegüentment, el del planeta.
PLATFORM

Enllaç
online

Recursos formaQus
SOCIAL NETWORKS

Considerem la formació com un recurs essencial per al
desenvolupament personal i professional d’un individu i
la seva posterior posada en valor en el
desenvolupament de projectes. És per això que
posem a disposició del territori tallers formaQus

POSTING

relacionats amb àrees tan importants com

SEM

negoci, markeQng i comunicació, ﬁnances i
innovació, tots ells imparQts per professionals
de primer nivell i amb àmplia experiència en
cadascuna de les àrees.
Document
disponible

Document
disponible
ADS

Document
disponible

Document
disponible

START
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Projectes
SMART ODS TERRITORIES

SMART ODS COMPANIES

CRIT®

HUBBENS®

i3+ CERTIFIED
TERRITORY

FUNDING &
MANAGEMENT
SERVICES

comunitats resilients, innovació territorial

1. “Lo Crit del
Delta” (TTEE)

2. “El Crit de les
Conques”

the hub of goods

SMART ODS
SPACES

3. “El Crit de
Selma” (Montmell)

6. Programa ODS Youth Challenge

CORPORATE
PROGRAMS

5. ODS Innovation
for Carbonless Tax

4. i-Gloo®
7. iCardio

Lo Crit del Delta
Territori: Terres de l’Ebre
Repte: Subsidència i regressió de les terres en el Delta
de l'Ebre a causa de l'increment del nivell de la
mar.
Projecte: Emprenedoria cívica a través de la moQvació i
parQcipació dels actors de la quàdruple hèlix i
l'arQculació de consensos per impulsar la
solució.
ODS Focus:
Docs: Dossier, Teaser i Bases del challenge
Document
disponible
online

El Crit de les
Conques
Territori: Conca de Barberà, Priorat, Garrigues i Urgell
Repte: Baixa densitat de població, unida al creixement
demogràﬁc negaQu i a l’envelliment i la
longevitat, genera desequilibris territorials.
Projecte: ParQcipació ciutadana en la idenQﬁcació dels
reptes de desenvolupament sostenible del seu
territori, així com en la deﬁnició i l’aplicació de
les solucions d’emprenedoria cívica.
ODS Focus:
Docs: Dossier i Bases del challenge
Document
disponible
online

El Crit del Montmell
Territori: Selma (Aiguamúrcia, Alt Camp) i El Montmell
(Baix Penedès)
Repte: Transformació econòmica d'un nucli urbà del
segle X i el seu entorn agro forestal.
Projecte: Reconstrucció de SELMA com Passive Village i la
seva contribució al desenvolupament territorial
del Montmell a través de la innovació i els
oﬁcis.
ODS Focus:
Docs: Teaser i Informe tècnic

i-Cardio
Territori: Internacional
Repte: Universalitzar el control cardiològic de la
població mundial.
Projecte: Finançament de producte i implementació a
mercat de l'equip d’electro cardiograﬁa més
peQt del món en telemedicina.
ODS Focus:
Docs: Teaser i Investor deck
Document
disponible
online

ODS innovaQon for
Carbonless Tax
Territori: Nacional i Latam
Repte: Reducció de l'impacte ﬁscal de la petjada de
carboni a parQr de 2021.
Projecte: Programa aplicat d'innovació pràcQca per
integrar l'enfocament sostenible en l'estratègia
de l'empresa.
ODS Focus:
Docs: Dossier
Document
disponible
online

aliança ciutadana per al desenvolupament
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