NOTA DE PREMSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA OPEN FUTURE_ BUSCA STARTUPS PELS SEUS
CENTRES DE CROWDWORKING A CATALUNYA


La convocatòria busca emprenedors tecnològics amb projectes en l’àmbit de les
ciutats digitals, cultura, turisme i eHealth.



Els projectes seleccionats disposaran d’un espai físic per a treballar, serveis
d’acceleració i mentorització especialitzada, això com la seva inclusió a
l’ecosistema emprenedor de Telefónica on podran accedir a productes i serveis
per a optimitzar els seus processos.



La inscripció, que romandrà oberta fins al 16 de juliol, es realitzarà a través de
www.openfuture.org.

Barcelona, 5 de juliol de 2018.- Després de l’èxit de la primera convocatòria de Telefónica
Open Future_ en busca d’emprenedors tecnològics amb projectes que innovessin la indústria
tradicional, s’ha llançat una nova crida amb la finalitat d’incorporar als seus centres de
Crowdworking, startups amb base tecnològica especialitzades en sectors d’eHealth, oci digital
o traveltech.
A Catalunya, les iniciatives que formen part d’aquesta convocatòria són l’espai “La Piràmide”
a Cornellà a la recerca de projectes tecnològics que ajudin a construir les ciutats digitals i el
programa d’acceleració ‘Kenko Health Accelerator’ centrat en solucions i productes
emprenedors per a innovar el sector d eHealth, els dispositius mèdics i la biotecnologia.
Els emprenedors que participen en aquesta convocatòria rebran un espai de treball presencial
o virtual i serveis d’acceleració, mentorització, networking i cerca de finançament (i inversió
en alguns casos) per a un període que pot variar entre 4 mesos i 1 any. A més a més, per a
poder optimitzar els processos del seu projecte d’emprenedoria, tindran accés a productes i
serveis exclusius de Telefónica i dels nostres partners valorats en 100.000 euros.
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Per a Kim Faura, director general de Telefónica a Catalunya, C. Valenciana, I. Balears i R. Múrcia
“aquesta nova convocatòria és una mostra més de l’aposta de Telefónica Open Future_ per la
innovació oberta. Creiem que la millor manera d’afrontar aquesta nova revolució digital que ja
està en marxa, la qual tots estem immersos i que està transformant la nostra forma de fer les
coses, només és possible impulsant i donant suport a la capacitat emprenedora.”
“Telefónica no pot quedar al marge dels que ja està succeint a Espanya on cada vegada es
considera més a l’emprenedoria com a motor d’innovació de la indústria per a crear solucions
que faciliten la vida als ciutadans. De fet, segons es destaca a l’últim informe GEM (Global
Entrepeneurship Monitor), l’activitat emprenedora en l’últim any ha superat els nivells previs a
la crisi.”, conclou Faura.
La inscripció a aquesta nova convocatòria de Telefónica Open Future_, que romandrà oberta
fins al 16 de juliol, es podrà realitzar a www.openfuture.org, eina online en què també es
troba tota la informació de la convocatòria i de cadascun dels espais, així com les bases legals.
També es poden trobar els detalls de cadascuna de les iniciatives prement AQUÍ.
Sobre Telefónica Open Future_
Telefónica Open Future_ és una plataforma global dissenyada per a connectar a emprenedors,
startups, inversors i socis públics i privats de tot el món per a captar oportunitats d’innovació
i negoci. El seu objectiu és donar suport al talent i a totes les seves etapes de creixement
mitjançant un model integral d’acceleració i connexió amb organitzacions, inversors i
empreses. El programa integra totes les iniciatives d’innovació oberta, emprenedoria i inversió
del Grup Telefónica (espais de crowdworking per a emprenedors, hubs tecnològics Wayra i
fons d’inversió) mitjançant una xarxa global que s’obre a la incorporació de socis externs que
vulguin desenvolupar les seves pròpies estratègies d’emprenedoria i inversió, i connectar-les
amb grans empreses. Telefónica Open Future_ té presència a 16 països.
Més informació: https://www.openfuture.org
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