




PALO ALTO BCN XRLAB és un projecte de  

 

IngeniaCultura 

 

Arsmediatech  

 

Lavinia Services.  

ENCAIX DEL PROJECTE EN EL MARC 

ESTRATÈGIC 
 

PALO ALTO BCN XRLAB es planteja com un pol 

d’investigació, innovació i emprenedoria centrada en 

les noves tecnologies. El nostre projecte pretén ser el 

nou referent per a la dinamització econòmica i 

tecnològica de Poblenou, així com un hub de referència 

per a la ciutat de Barcelona.  



PALO ALTO BCN XRLAB  
 

L’equipament PALO ALTO BCN XRLAB estarà 

especialitzat en la creació i difusió de projectes 

audiovisuals a partir de les noves tecnologies com les 

experiències immersives, realitat virtual, realitat 

augmentada, animació, 3D i totes aquells tecnologies que 

engloben l’anomenada realitat expandida (XR) aplicada 

als àmbits de la cultura, comunicació, videojocs, oci, 

educació etc. i en la creació de nous formats que 

s’adaptin als nous públics i als nous mercats.  



LÍNIES ESTRATÈGIQUES 



LÍNIES D’ACTUACIÓ 





PROGRAMA 01  

FORMACIÓ I IMPULS AL 
TALENT  Proposem un intens programa d’actuacions de formació i d’impuls del talent 

focalitzats en les que considerem que seran les tendències de contingut que 

marcaran l’evolució de les indústries creatives i on es produiran les 
principals innovacions en la propera dècada. 

Proposem:  

0.1. PROGRAMES DE FORMACIÓ REGLADA 

0.2. PROGRAMES PER A L’IMPULS DEL TALENT 

0.3. ACTUACIONS PER A L’ATRACCIÓ DE TALENT 
0.4. ALTRES PROGRAMES I ACTUACIONS   



PROGRAMA 0.2.  

EMPRENEDORIA I EMPRESA  

Per al desenvolupament de programes i actuacions en l’àmbit 

d’emprenedoria i empresa, comptem amb un partner estratègic 

amb experiència contrastada al sector startups, Oryon 

Universal, és una gestora de serveis que actualment gestiona 

varis fons d’inversió on inverteixen en startups, amb un portfoli 

de més de 35 startups, algunes d’elles d’àmbit internacional.  

Proposem:  

 

0.1. ACOMPANYAMENT A LA CREACIÓ 

D’EMPRESES  

0.2. INCUBACIÓ I ACCELERACIÓ D’EMPRESES  

0.3. ACOMPANYAMENT AL FINANÇAMENT 

EMPRESARIAL  

0.4. ACTUACIONS PER A L’ATRACCIÓ 

D’INVERSIONS  

0.5. ALTRES PROGRAMES I ACTUACIONS  



PROGRAMA 0.3.  

INNOVACIÓ  

Proposem:  

 

0.1. ACOMPANYAMENT AL LIVING LAB  

0.2. ACOMPANYAMENT D’EMPRESES EN PROCESSOS D’OPEN 

INNOVATION  0.3. ACTUACIONS VINCULADES AMB ELS 

LABORATORIS D’EXPERIMENTACIÓ  

0.4. ALTRES PROGRAMES I ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LA 

INNOVACIÓ  

 

LABORATORIS D’EXPERIMENTACIÓ 

 



PROGRAMA 0.4.  

COMUNITAT I CONNEXIONS 

0.1. ACTUACIONS PER CREAR I DINAMITZAR LA COMUNITAT VINCULADA AMB EL HUB  

0.2. ACTUACIONS PER CONNECTAR EL HUB AMB ELS ALTRES ACTORS CLAU COM: INVERSORS, CORPORATES, ASSOCIACIONS 

SECTORIALS, ENTRE D’ALTRES  

0.3. ACTUACIONS PER A CONNECTAR EL HUB AMB ALTRES HUBS O ECOSISTEMES LOCALS  

0.4. ACTUACIONS PER A CONNECTAR EL HUB AMB ALTRES HUBS O ECOSISTEMES INTERNACIONALS  

0.5. ESDEVENIMENTS PROPIS  

0.6. ACTUACIONS PER A CONNECTAR EL HUB AMB EL TERRITORI I LA CIUTADANIA  

0.7. ACOLLIDA D’ESDEVENIMENTS DE TERCERS  

0.8. ALTRES PROGRAMES I ACTUACIONS  

 





0.1. DINAMITZACIÓ DE 

L’ECOSISTEMA DE LES 

INDÚSTRIES CREATIVES A 

BARCELONA.  

Les empreses que participen del 

projecte i utilitzen els seus espais 

de manera estable com a oficines, 

laboratoris, tallers o espais de 

creació, hauran de tenir 

incorporada una proposta de 

divulgació del seu projecte (en 

format showroom o aquell que 

plantegin) de cara a donar a 

conèixer al públic objectiu allò que 

es fa a Palo Alto, cosa que 

eventualment pot esdevenir una 

situació per a cercar fons externs.  

0.2. CONTRIBUCIÓ AL 

POSICIONAMENT DE LA 

CIUTAT RESPECTE A LES 

INDÚSTRIES CREATIVES. 

El Hub de Palo Alto ha de ser el 

epicentre de Hub del sud d’Europa 

en la creació de projectes 

audiovisuals de darrera generació 

aplicades a la tecnologia de realitat 

expandida.  

 

El centre disposarà d’un espai 

reservat per convidar empreses 

internacionals amb experiència 

en els àmbits descrits per a 

establir-se temporalment en la 

ciutat de Barcelona, amb 

caràcter de residència.  



0.3. CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DEL TALENT 

I LA GENERACIÓ D’OCUPACIÓ DE QUALITAT 

L’equipament realitzarà una programació estable de 

formació vinculada a la gestió i a la creativitat en la creació 

de productes i projectes tecnològics associats als àmbits 
d’especialització del nou centre. 
 

0.4. ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS OBERTES A LA 

CIUTADANIA I VINCULACIÓ AMB EL BARRI DEL 

POBLENOU (ENTITATS...). 

Comptarem amb jornades de portes obertes, però també es 

vol fer partíceps a la ciutadania amb propostes 

d’experimentació i de divulgació a partir de les experiències 

que estiguem desenvolupant.  

 

La ciutadania i els visitants a les nostres propostes de difusió 

han de ser un factor fonamental per a testejar tot el que 

estarem fent al nou equipament. 



0.5. ALTRES IMPACTES 

PREVISTOS. 
L’evolució imparable de les noves tecnologies és l’entorn sobre el 

qual caldrà construir les noves professions i la nova economia. I en 

aquest sentit la creativitat esdevé un element essencial. Es tracta 

d’un enorme conglomerat de possibilitats que definim de manera 

conjunta com economia de la creativitat i que aplega dimensions 

diverses si s’enfoca des del punt de vista de l’art i la cultura 

(indústries creatives), des de la perspectiva de la ciència 

(investigació i desenvolupament) o de l’economia (robòtica i 

intel·ligència artificial). 



 

INTERVENCIÓ  

ARQUITECTÒNICA 
(renders) 











INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA. 




