Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy,
SEAT i Telefónica s'alien per atreure talent
i escalar la innovació espanyola
•

Neix Start4big, la primera iniciativa digital, oberta i multisectorial impulsada
per 5 grans companyies a Europa que busca start-ups internacionals en estat
de maduresa per desenvolupar pilots disruptius amb l'objectiu de millorar
l'experiència dels consumidors

•

Cada sis mesos, el programa llançarà 4 reptes, 3 multisectorials i un de
transversal, que giraran entorn d'àrees com la robòtica, el blockchain o
el big data, entre d’altres

•

La convocatòria de start-ups estarà oberta fins al proper 22 de febrer i, després
d'analitzar els pilots, un jurat format per experts en innovació i transformació
digital anunciarà la llista de participants a principis de juny

Barcelona, 26 de novembre de 2018.- Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, SEAT i
Telefónica han sumat les seves forces per posar en marxa la primera iniciativa europea
impulsada per 5 grans companyies amb l'objectiu d'elevar la innovació i enfortir el teixit
emprenedor nacional i internacional. Es tracta de Start4big: un projecte digital, obert
i multisectorial nascut per atreure start-ups, tant nacionals com internacionals, que
desenvolupin solucions disruptives i resolguin diferents reptes plantejats amb l'objectiu
de millorar l'experiència dels seus consumidors i, en general, facilitar el dia a dia de les
persones.
Start4big llançarà un total de 8 reptes anuals repartits en dues edicions, anomenades
Onades d’Innovació i dirigides a start-ups en estat de maduresa avançada. Cadascuna
d'aquestes edicions tindrà una durada de 6 mesos i constarà de 4 reptes:
3 multisectorials, aquells en què les start-ups treballaran amb dos o més socis
de Start4Big, i un de transversal, que podrà tenir impacte en totes les empreses
implicades. Els reptes, que giraran entorn d'àrees com la ciberseguretat, la intel·ligència
artificial, la robòtica, el blockchain o el big data, entre d’altres, tindran sempre un
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impacte positiu, no només per a les empreses i els seus consumidors, sinó a nivell global,
és a dir, per la vida diària de les persones.
Les start-ups participants tindran el privilegi de desenvolupar i testejar prototips en
entorns reals de la mà d'aquestes grans corporacions que, en conjunt, estan presents
en més de 80 països, amb un total de 200.000 treballadors. Per això, tindran
l'oportunitat d'acostar-se a una important cartera de clients de més de 380 milions de
persones a tot el món, canals de distribució, posicionament i visibilitat a nivell
internacional. Per resoldre cadascun dels reptes comptaran amb el suport d'experts dels
departaments d'innovació de cadascuna de les empreses sòcies de Start4big, que els hi
donaran accés a dades, infraestructures, recursos i suport tècnic i tecnològic.
Tot i que Start4big no tindrà una seu física, ja que aprofitarà la infraestructura de tots
els seus socis repartida en diferents espais, sí comptarà amb una oficina tècnica a
Barcelona. A més, dos comitès amb representació de les 5 empreses sòcies, un
d'estratègia i un altre operatiu, s'encarregaran de la presa de decisions.
Start4big genera sinergies entre sectors estratègics i actors claus de l'ecosistema
innovador i, amb aquesta iniciativa, emergeix una comunitat d'innovació a escala global,
amb un alt nivell i un estat de maduresa mai vist a Espanya, formada per emprenedors,
innovadors, experts, inversors i actors clau de l'ecosistema. En aquest sentit, el
programa neix com un projecte completament alineat als objectius d'Horitzó 2020, un
programa impulsat per la Comissió Europea amb el propòsit de crear sinergies
entre start-ups i corporacions per elevar la competitivitat de les empreses emergents a
Europa i, així, augmentar la capacitat d'innovació europea.
La primera Onada d’Innovació
Durant la presentació del projecte, celebrada avui al Movistar Centre de Barcelona,
s'han donat a conèixer els 4 reptes que formaran part de la primera Onada d’Innovació.
En concret, aquests desafiaments estan centrats en:
•
•
•
•

Ajudar als usuaris a controlar i gestionar el consum a la llar (repte transversal)
Millorar l'experiència del client i/o reduir costos dels serveis i productes que
impliquin transaccions online (repte multisectorial)
Proporcionar nous serveis aprofitant la comunicació entre diferents dispositius,
vehicles i/o infraestructures (repte multisectorial)
Fer seguiment de les activitats dels clients en temps real per personalitzar la
seva experiència (repte multisectorial)

A partir del 10 de desembre i fins al 22 de febrer de 2019, les start-ups interessades a
participar en la resolució d'algun dels reptes plantejats, podran inscriure's a través de la
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web de Start4big. Una vegada tancada la convocatòria, un jurat format per experts
externs en noves tecnologies, inversors i actors claus de l'ecosistema innovador que
pertanyen a universitats i empreses capdavanteres de tot el món, s'encarregarà
d'analitzar i avaluar els projectes. Posteriorment, serà un grup d'experts interns de les
companyies sòcies els qui analitzin les propostes per seleccionar la llista final de
participants que es farà pública el proper 11 de juny de 2019.
Els pilots seleccionats es desenvoluparan a partir del 18 de juny i al llarg de sis mesos.
Cal destacar que no existeix un nombre concret de participants per a cada repte.

Sobre Start4big:
Start4big és la iniciativa d'innovació oberta multisectorial impulsada per Aigües de
Barcelona, CaixaBank, Naturgy, SEAT i Telefónica. Proporciona a les start-ups de tot el
món l'oportunitat de treballar amb aquestes grans corporacions, per desenvolupar
i testejar prototips entorns reals i accedir al mercat de manera més ràpida. El seu
objectiu és atreure talent nacional i internacional per enfortir el teixit emprenedor
nacional i internacional, així com oferir solucions de valor als seus clients i a la societat.
És la primera vegada a Europa que cinc grans companyies que pertanyen a sectors
estratègics uneixen forces per portar la innovació oberta a un altre nivell: un model
col·laboratiu multisectorial en el qual desenvolupar solucions tecnològiques que
impactin en totes les àrees en les quals aquestes empreses treballen.
Més informació:
www.start4big.com
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