
1. DADES 
GENERALS

Nom de l’espai
Adreça

Nom de la 
persona 

responsable
Correu electrònic

Web
Dependència 
orgànica amb 

alguna 
empresa/entitat o 

formen part 
d’alguna xarxa

Nodus Tech Space

c/ Mogoda, nº1 Pol. Ind. Can Salvatella

Centre de Negocis Nodus Barberà

08210 Barberà del Vallès

Perejaume Ferrer

pjferre@nodusbarbera.cat

www.nodustech.space

 Depen d'AISA, Empresa municipal de promoció 

econòmica de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

 Activitats adreçades a les escoles i/o amb acords 
amb aquestes

 Activitats per a col·lectius "makers" amb 
coneixements i pràctica en la creació digital, 
sessions d'experimentació i testeig de la 
tecnologia Realitat Augmentada i Realitat Virtual

 Difusió de les noves competencies necessàries 
en els perfils professionals emergents.

2. ACTIVITAT 
ACTUAL

Activitats de 
formació i 

divulgació de la 
cultura digital

Serveis als ciutadans 
en clau social i/o de 

proximitat

 Sessions d'experimentació i testeig
de la tecnologia. 

 Difusió i coneixement de la 
tecnologia aplicada al sector 
industrial, en especial la Realitat 
Augmentada i Realitat Virtual.

 Orientació professional i millora de 
l'ocupabilitat, difusió dels nous 
perfils professionals demandats i 
generació d'habilitats i 
competències digitals.

3. TIPUS DE 
MAQUINARI

 Ulleres de realitat virtual HTC 
VIVE/Oculus Go, dipositius, 
pantalla

 Ulleres de realitat 
augmentada

Activitats o serveis de 
suport a petites i 

mitjanes empreses

 Espai d'experimentació i tasteig de 
la tecnologia i4.0

 Cicle de pildores de coneixement 
sobre la i4.0 aplicada als processos 
industrials

 Mentoring i incubació de projectes 
empresarials que permeti adoptar 
tecnologies avançades en els 
processos de producció..

 Implementar solucions 
tecnològiques innovadores gràcies 
a un equip multidiciplinaral servei 
dels nous projectes.

4. AMBITS 
D’INTERÈS DE   LA 

XARXA

5. LÍNIES DE TREBALL 
D’INTERÈS

 Comunicació conjunta i 
difusió dels serveis dels 
membres de la xarxa,

 Reforçar els vincles dels 
centres de creació digital 
amb el sector educatiu a la 
comarca

 Reforçar l'orientació 
empresarial i de negoci dels 
centres de creació digital

 Impulsar nous projectes 
col·laboratius d'aplicació i4.0 
als processos productius 
locals,

 Comunicació i difusió des de 
la xarxa

 Generació i organització
d'esdeveniments

NODUS TECH SPACE

Fitxes dels espais


