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Missió
Promoure l’activitat econòmica i la 
co-creació de solucions innovadores amb 
impacte social en els sectors de la 
tecnologia, la creativitat i la comunicació, 
per tal de convertir Vilanova i la Geltrú 
com una ciutat intermitja innovadora de 
referència.

Visió
Neàpolis vol convertir-se en una referència per a 
la societat en el desenvolupament de solucions 
innovadores que:

● Cobreixin les necessitats socials de la 
ciutadania i de la ciutat.

● Promoguin la tecnologia social, la 
creativitat i l’impuls empresarial.

● Es generin a partir de la col·laboració entre 
els agents clau del territori.



Valors

Public Agency 
of Innovation

CREATIVITAT
És un element fonamental per 
fer possible la innovació. Per 
fomentar-la, tenim la vocació 

d’impulsar la hibridació de 
diferents àmbits professionals, 

posar en comú perspectives 
aparentment oposades i 

comptar, sempre que sigui 
possible, amb agents creatius 

(dissenyadors, artistes…).

INNOVACIÓ
La innovació està al centre del 

nostre enfocament, pel que 
sempre estem disposats a 

trobar solucions creatives que 
donin resposta a les necessitats 
de la ciutadania de Vilanova i la 

Geltrú.

TECNOLOGIA SOCIAL
  La tecnologia al servei de la 

societat, aporta un gran valor ja 
que permet millorar l’eficiència 
de la gestió i aportar solucions 

noves. Des de Neàpolis, 
fomentem l’impacte social de la 

tecnologia perquè aquesta 
aporti beneficis a la majoria i 

disminueixi les conseqüències 
no desitjades.

COL·LABORACIÓ
Neàpolis és un col·laboratori 

que fomenta la trobada i 
interacció entre els agents clau 

del territori perquè trobin 
solucions compartides.

GESTIÓ DE LA INCERTESA
Vivim en un món cada cop 

més complex i en un entorn i 
futur incert. Neàpolis 

fomenta el desplegament de 
solucions innovadores que 

s’adaptin a aquesta incertesa 
o tinguin en compte la 

complexitat inherent a cada 
necessitat social.
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Neàpolis és una Agència d’Innovació 
Pública de les TIC, el sector multimèdia, la 
creativitat i l’esperit empresarial. Oferim un 
espai d’experimentació, incubació i 
creixement per a la comunitat 
emprenedora de la ciutat, tot potenciant la 
innovació i la col·laboració. Posem a l’abast 
serveis de Cowork i un viver d’empreses 
als quals oferim connectivitat, suport i 
assessorament tot facilitant el seu itinerari 
d’inserció en el mercat laboral.

Des de l’any 2006, Vilanova i la Geltrú i el 
seu territori d’influència s’ha consolidat 
com un lloc de promoció de l’ecosistema 
innovador, d’impuls de negocis TIC, dels 
mitjans de comunicació i de les indústries 
creatives.

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
LOCAL NEÀPOLIS
Àrea de Promoció Econòmica 
Ocupació i Innovació                            
Regidoria: Innovació i Empresa

Presidenta: Olga Arnau i Sanabra  
Vicepresidenta: Conxi Martínez i Sánchez  
Director / Gerent: Joan Carles Lluch i Millan  

Adreça: Rbla. de l’Exposició, 59
Telèfon: 93 567 12 21
Adreça-e: info@neapolis.cat
Horari: 24/7
Web: http://neapolis.cat/

Organització

mailto:info@neapolis.cat
http://neapolis.cat/
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Presidència de Neàpolis
Olga Arnau Sanabra (Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú)

Vicepresidència de Neàpolis
Conxi Martínez Sánchez (Regidora d'Empresa, Innovació i Hisenda)

Direcció / Gerència
Joan Carles Lluch (Personal de Neàpolis)

Organigrama

Tecnologia i TIC
Josep Farré (Personal de Neàpolis)

Cowork i suport a l’emprenedor
Mar Bosch 

(Personal de l’Ajuntament)

Gamificació
Xavier Socias

(Personal temporal Neàpolis 50%)

Administració i Comptabilitat
Marga Luz (Personal de Neàpolis)

Anàlisi, estratègia i projectes
Ester Toledo

(Personal de l’Ajuntament/ AODL)

Disseny Gràfic
Helena Ribas

(Personal temporal Neàpolis 50%)

Manteniment i EPS
Fèlix Ruiz

(Personal de l’Ajuntament, 50%)

Living Lab
Jordi Romero

(Personal temporal Neàpolis)
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    COVID

La irrupció de la Covid en el mes de 
març 2020 ha fet que bona part de la 

programació, els objectius estratègics i 
plans d’acció quedessin en suspens o 

simplement suprimits. Intentarem 
recuperar part d’aquesta programació 

pel 2021 així com reforçar la 
programada.

Donada la situació general creada per 
la pandèmia, Neàpolis incorpora el nou 
servei d’analisi i estratègia per 
promoure noves accions a 
desenvolupar, nous sectors. Alhora 
posa aquest servei a l’abast 
d’empreses i institucions. S’activarà l’
àmbit de la comunicació des de la 
perspectiva que facilita l’irrupció de 
tecnologies disruptives ques’han 
posicionat arran de la pandemia

Creació de nous serveis.

El mes de març de 2020 la comunitat 
d’emprenedors de Neàpolis va posar en 

marxa quatre àmbits estratègics per donar 
resposta a la greu situació econòmica per la 

que estaven passant i per la preveien en el 
futur. D’aquests àmbits han perdurat tres: 

nou model turístic, tecnologia i formació. El 
de creativitat no ha estat viable. Tots ells 
han presentat projectes i propostes que 
s’estan materialitzant actualment i que 

seran plenament efectius en el 2021.

Comités estratègics COVID. 
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    Fons EU

El 2021 estarà marcat pels fons europeus 
en doble vessant. D’una banda, la posada 
en marxa de fons de recuperació a nivell 

europeu/estatal (Green Deal i 
Digitalització). De l’altra, la nova 
programació de fons europeus 

2021-2027, un cop exhaurida l’actual. Per 
tant, cal una acció per preparar els nostres 
actius d’organització per donar resposta a 

aquesta nova demanda.

    Transversalitat

Consolidarem la nostra política de 
col.laboració i co-creació en els projectes 

de ciutat amb tots els sectors, de del 
públic com del privat. Cal activar la 

capacitat de les organitzacions locals per 
assolir objectius com a comunitat dinàmica 

i col.laborativa.

    VUCA*

Gestió de la incertesa: Vivim en un món 
cada cop més complex i en un entorn i 

futur incert. Neàpolis fomenta el 
desplegament de solucions innovadores 

que s’adaptin a aquesta incertesa o tinguin 
en compte la complexitat inherent a cada 

necessitat social. 

*VUCA acrònim de Volatilitat, Incertesa, 
Complexitat i Ambigüitat
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Programes i accions
Tasques Estructurals

Programa 0.1. Funcionament
■ Administració i comptabilitat 
■ Informàtica i TIC
■ Manteniment de l’edifici

Programa 0.2. Desenvolupament
■ Anàlisi i estratègia
■ Desenvolupament de projectes
■ Assessorament a tercers
■ Comunicació

● Objectiu 1. Emprenedoria
Programa 1. Suport a l’emprenedoria

■ Allotjament d’emprenedors i empreses
■ Espais per a esdeveniments
■ Serveis a emprenedors i empreses
■ Promoció del servei
■ Polígons Industrials 

● Objectiu 2. Tecnologia Social
Programa 2. Crea&Co

■ Fòrum de la Innovació Local 
■ Ciutat cuidadora| Living Lab
■ Co-Living
■ PECT II 

● Objectiu 3. Innovació Oberta
Programa 3. Crea&Lab

■ Tecnokids
■ Comunitat Maker
■ Greta

Programa 4. Crea&Play
■ Projecte MedGAIMS
■ XR Lab
■ CFGS RV/AV

Accions transversals
■ Plataforma de formació
■ VNG+
■ 5G
■ Sensorització
■ Life Peccorad

Novetats 2021
Pendents de finançament
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Programes i accions / 0. Tasques estructurals

Programa 0.1. Funcionament

Suport informàtic a tots 
els usuaris de l’edifici. 
Infraestructura TIC de 

Neàpolis i la ciutat

Informàtica 
i TIC

Gestió administrativa 
i comptable de Neàpolis 

Administració 
i comptabilitat 

Arranjament dels 
desperfectes de l’edifici i 

proposta de solucions 
preventives

Manteniment
de l’edifici

Novetats 2021
Pendents de finançament

Accions bàsiques per al funcionament ordinari
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Programes i accions / 0. Tasques estructurals

  Programa 0.2. Desenvolupament

Materialització de conceptes: 
LIFE Peccorad, 
H2020 Score, 
ERASMUS+ 

Greta

Desenvolupament 
de projectes

Seguiment de noves 
tendències, hibridació amb 

actuacions tradicionals i foment 
de la transversalitat

Anàlisi i estratègia

Suport en la incorporació 
de la innovació a 

l'ajuntament, empreses i 
altres organitzacions

Assessorament 
a tercers

Novetats 2021
Pendents de finançament

Gestió de la nova web. 
Suport extern temporal 

per a la gestió de la XXSS 
de Neàpolis

Comunicació

Programes i accions / 0. Tasques estructurals

Accions que contribueixen a la millora contínua dels serveis oferts
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Programes i accions / 1. Emprenedoria

Programa 1. Suport a l’emprenedoria

Espais adaptats al 
creixement de les 

iniciatives: cowork, viver i 
hotel d’empreses

Allotjament 
d’emprenedors 

i empreses

Novetats 2021
Pendents de finançament

Sales de reunions i de 
formació, auditori, plató i 
espais polivalents. Nou 

servei Streaming

Espais per a 
esdeveniments

Formació, assessorament, 
sinergies i contactes, 
borsa de treball i de 

pràctiques

Serveis a 
emprenedors i 

empreses

Foment de la cultura 
emprenedora, XXSS i 

visibilitat d’emprenedors. 
Revitalitzar Cowork. 

Mesura efectes COVID

Promoció 
del servei

Aplicació de noves 
tecnologies per mostrar 

l’oferta d’espai disponible 
per a noves empreses. 

Veure Annex I i II.

Polígons 
Industrials

Accions per complir l’objectiu del foment de l’emprenedoria com a motor econòmic
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Programes i accions / 2. Tecnologia social

Desplegament del Manifest de la 
innovació, activitats per co-crear 

projectes (mWeek, PECT, MedGAIMS) 
i participació en projectes                 

Veure Annex III

Fòrum de la 
Innovació Local

Novetats 2021
Pendents de finançament

Desenvolupament d’un espai a 
VNG que ofereixi espais de treball, 

aprenentatge i allotjament per a 
emprenedors                                

Veure Annex V

Co-Living
Suport a empreses i emprenedors 

eHealth generant un context 
d’expertesa i testeig que els sigui 

beneficiós

PECT II

Aplicació i integració de la metodologia 
living lab d’ENoLL en l’àmbit de la salut 

i el benestar. Desplegament PECT I

Veure Annex IV

Ciutat Cuidadora 
Living Lab

Accions per a apropar la tecnologia a la societat i implicar el públic adult i sènior
Programa 2. Crea&Co
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Programes i accions / 3. Innovació oberta

Conveni amb 
emprenedors que fan 

tallers tecnològics per a 
nens

Tecnokids

Novetats 2021
Pendents de finançament

Suport a la comunitat 
maker per desenvolupar 

projectes per la ciutat

Comunitat 
Maker Projecte ERASMUS+. 

Suport a joves per fer 
incidència política sobre 

temes de Green Deal amb 
eines creatives

Greta

Programa 3. Crea&Lab
Accions per assajar solucions tecnològiques i implicar el públic infantil i juvenil
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Programes i accions / 3. Innovació oberta

Creació de 10 
experiències turístiques 

gamificades a la ciutat per 
generar ocupació

Projecte 
MedGAIMS

Novetats 2021
Pendents de finançament

Conveni amb i2Cat per a 
ubicar una delegació a 

Neàpolis i promoure nous 
projectes

XR Lab

Treball conjunt amb 
l’EMAID per incorporar 

aquests estudis a l’oferta 
de la ciutat

CFGS RV/AR

Accions per assajar solucions RV/AR

Programa 4. Crea&Play
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Programes i accions / Accions Transversals

Gràcies al PECT, es 
desenvolupa una 

plataforma moodle a 
disposició de la ciutat

Plataforma de 
formació

Novetats 2021
Pendents de finançament

Plataforma de ciutat per 
mostrar serveis, 

esdeveniments i altre 
informació per al local i 

turista                               
Veure Annex VI

App VNG
Creació d’un espai de 
proves per fomentar 
projectes que emprin 
aquesta tecnologia

5G

Es treballa per formentar 
el desplegament d’una 

xarxa de sensors local per 
impulsar l’IoT

Sensorització
Recuperació del camí 
ramader de marina i 

generar un nou model 
turístic sostenible i digital

Life Peccorad

Accions que fomenten el treball transversal entre els actors locals

Programa 5. Transversal
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Accions clau 2021

Assessorament 
col·laboratiu a 
l’Ajuntament

Comunicació

Enfocament 
Living Lab. 

FIL. Manifest. 
PECT II

Gamificació 
i RV/AV5G

Ciutat 
cuidadora
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Projectes tancats 2020

Tech 
Revolution Efímer

Campus 
Universitari 

de la 
Mediterrània
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Signatura del responsable de l’ens

 Vilanova i la Geltrú, 14 d’octubre de 2020
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