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›  PresentaciónMemoria 2019  ›  Intro

Som la manera del segle  XXI de fer 
innovació, enfocada a les persones i 
orientada a millorar la seua vida.

Som la manera de projectar la innovació, 
més tangible i col·laborativa. Provada en 
llocs reals amb persones reals.

Som el lloc on la innovació és experiència. 
Una experiència oberta a València, de 
persones per a persones, on qualsevol idea 
és escoltada i valorada.

Som València desenvolupant la innovació 
humanista. La ciutadania compartint una 
visió, desenvolupant una idea de ciutat més 
saludable, més sostenible, més compartida i 
més emprenedora.

Som Las Naves
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Intro

Missions València 2030 és el marc estratègic de la 
innovació de la ciutat de València, i va ser aprovat 
pel Ple de l'Ajuntament al maig de 2020 com a 
resultat de més d'un any de treball juntament amb 
les quatre hèlices de l'ecosistema innovador per 
a identificar el conjunt de reptes, oportunitats i 
àrees de rellevància per a la ciutat on focalitzar, 
mitjançant missions, els esforços en matèria 
d'investigació i innovació.

Quatre models de ciutat són els que inspiren la 
imaginació cívica i la intel·ligència col·lectiva per a 
codissenyar el model de ciutat que es desitja per a 
València. 

17 àrees de rellevància constitueixen els reptes i 
propòsits per a la innovació de València, tots ells 
amb un diàfan impacte en la millora de la vida de 
les persones que viuen i es relacionen a València.

A més dels reptes de la ciutat i de la ciutadania, 
Missions València 2030 inclou 5 estratègies, 12 
compromisos i un conjunt de 80 accions d'innovació 
que planifiquen la transformació pública necessària 
per a l'èxit de Missions València 2030.
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● Missions València 2030 és 
l'estratègia d'innovació social i 
urbana per a la ciutat de València. 
Aquesta iniciativa segueix l'estela 
d'Horitzó Europa proposada per la 
Unió Europea, i que experimenta en 
un model de governança de la 
investigació i innovació a València 
orientada a missions que milloren la 
vida de les persones.

Missions València 2030

#sostenibilitat
#innovació 
#societat #ciutat

›  Missions València 2030
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Amb aquestes missions es vol 
contribuir de manera palpable a 
desenvolupar diferents sectors, des 
de qualsevol disciplina. L'objectiu 
comú és incrementar la qualitat de 
vida de les persones i aconseguir 
que València siga una ciutat més 
saludable, sostenible, compartida i 
emprenedora.

La situació social actual demana 
respostes a la investigació i la 
innovació per a respondre als princi-
pals problemes a què s'enfronta la 
humanitat. En un context en el qual 
la ciutadania exigeix a la ciència que 
ens proporcione solucions als grans 
reptes i a les emergències amb què 
ens trobem, la ciutat de València, a 
través del lideratge del seu Ajunta-
ment, ofereix Missions València 

2030. Així es convertirà en una 
ciutat on poder experimentar 
fórmules que ens facen viure millor. 

València ha sigut la primera ciutat 
europea a posar en marxa la innova-
ció orientada a missions, tal com 
inclou la Unió Europea en el seu 
programa Horitzó 2021-27. 

Aquestes missions no es poden 
entendre sense pensar en la innova-
ció com un viatge col·lectiu, partici-
pat al mateix nivell per totes les 
persones. Que compte amb el sector 
públic, però també amb el privat, les 
universitats i la societat civil. Estem 
en el camí cap a una innovació que 
ens ajudarà a tindre la ciutat que 
desitgem, una ciutat en la qual Las 
Naves té un paper més rellevant que 
mai.
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Per què Missions 2030?
Aspirem a una ciutat de València més saludable, 

més sostenible, més compartida i emprenedora que 
estableix missions que milloren la vida de les perso-
nes en les següents àrees de rellevància.

Aspirem a generar una constel·lació de projectes 
d'innovació amb impacte en les missions de València 
2030 procedents de tot l'ecosistema innovador. 
Aspirem que les persones perceben el valor de la 
innovació en la millora de les seues vides.

Què són les missions i 
per què les necessitem?

Una missió és un conjunt d'accions 
transdisciplinàries que es desenvolupen 
en un termini determinat. Una bona missió 
per a la ciutat de València ha de ser esti-
muladora per a l'impuls innovador des de 
diferents sectors i disciplines.

A més, ha d'inspirar a la creativitat, al 
talent i al coneixement. Els objectius de la 
missió han de ser clars, mesurables i 
delimitats en el temps.

Missions València 2030 ens incorpora a 
l'avantguarda europea de les ciutats que 
focalitzen la seua investigació i innovació 
orientada a missions de ciutat que milloren 
la vida de les persones i és la nostra 
aportació des de la innovació de València a 
la consecució dels Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible 2030.

missionsvalencia.eu

https://www.missionsvalencia.eu/?lang=es
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El Ple de l'Ajuntament  
valida l'estratègia Missions 
València 2030
● 28 DE MAIG

A la fi de maig s'aprova en el Ple de l'Ajuntament de 
València el document ‘Missions València 2030. Marc 
estratègic d'innovació social i urbana de València’. 
Aquesta notícia suposa una fita en la política d'innovació 
del consistori durant els pròxims anys.

Durant la sessió plenària el delegat d'Innovació, 
Carlos Galiana, va defensar el sector de la innovació 
com la direcció que ha de marcar les polítiques públi-
ques de cara al futur. Els objectius marcats per les 
Missions València 2030 liderades per centre d'innova-
ció Las Naves junt amb el Servei d'Innovació de l'Ajunta-
ment de València persegueixen generar un gran impac-
te positiu en les polítiques d'innovació sobre els veïns i 
veïnes de les ciutats.

Missions València 2030, 
la via per a convertir-se 
en Capital Europea de la 
Innovació
● 17 DE JUNY

L'alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor 
d'Innovació i Gestió del Coneixement, 
Carlos Galiana, van presentar en roda de premsa 
Missions València 2030, una iniciativa a Europa 
amb la qual es pretén que València es convertisca 
en la Capital Europea de la Innovació.

L'edil va recalcar el paper rellevant de les 
Missions dins de l'Agenda Urbana i del pla de 
futur de la ciutat i la necessitat que la ciutadania 
entenga la necessitat de la innovació. Ribó va 
declarar que s'estava realitzant un impuls des de 
la Regidoria d'Innovació i Gestió del Coneixement 
juntament amb Las Naves. 

Galiana va assenyalar que les Missions València 
2030 col·loquen València en l'avantguarda de les 
ciutats europees que orienten la seua innovació i 
investigació a missions de ciutat que milloren la 
vida de les persones. Això produeix un clar 
avantatge competitiu sobre altres urbs europees 
per a portar recursos i fons a la ciutat.
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Las Naves tria dotze 
importants professionals 
de la fotografia per a 
difondre Missions València 
2030
● 6 D'AGOST

El Centre d'Innovació de Las Naves va 
llançar una proposta per a trobar professionals 
valencians de la fotografia que amb el seu 
treball plasmaren l'estratègia d'innovació social 
i urbana de les Missions València 2030.

Las Naves va triar el treball de dotze fotò-
grafs que, amb la seua producció fotogràfica, 
il·lustraven les quatre branques de Missions 
València 2030: ciutat saludable (atenció al 
benestar individual de cada persona), ciutat 
sostenible (relació amb el medi ambient), ciutat 
compartida (benestar col·lectiu i la relació entre 
les persones) i ciutat emprenedora (teixit i 
esperit innovador de València). 

El jurat encarregat d'avaluar les fotografies 
va triar els treballs de Biel Aliño, Germán 
Caballero, Nerea Coll, Paula Gómez Furió, José 
Luis Iniesta, Estrella Jover, Eva Máñez, Adrián 
Mora Maroto, Nacho Rodríguez, David Segarra, 
Kike Taberner i Juan Carlos Vega.

Teresa Riesgo, secretària 
general d'Innovació del 
Ministeri d'Innovació i 
Ciència, visita Las Naves 
per a conéixer les Missions 
València 2030
● 2 DE JULIOL

La secretària general d'Innovació del Ministe-
ri d'Innovació i Ciència, Teresa Riesgo, va visitar 
Las Naves al juliol per a conéixer les Missions 
València 2030. Amb la seua visita, Riesgo va 
poder conéixer de primera mà les línies de 
treball que marcaran la política d'innovació a 
València durant la dècada vinent. 

La visita va servir per a intercanviar estratè-
gies i sinergies en innovació amb el regidor 
d'Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos 
Galiana; el cap de servei d'Innovació, Fermín 
Cerezo; la directora de Las Naves, Marta Chilla-
rón, i el subdirector tècnic del centre d'innovació, 
David Rosa.

Teresa Riesgo va destacar que “les Missions 
de València em semblen un exemple d'innovació 
urbana a les ciutats i en un lloc com València que 
crec que té molts reptes i possibilitats, i a més 
un sistema d'innovació molt ben armat, com 
hem vist en Las Naves i amb la participació de 
tots. Crec que és un exemple de com fer les 
coses”.

Notícies Missions 2030

https://www.missionsvalencia.eu/actualidad/?lang=es
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Missions València 2030 rep 
més de 500 suports per a 
ser Capital Europea de la 
Innovació
● 1 DE SETEMBRE

Els suports van arribar des de totes les institu-
cions i els seus màxims representants, com el 
ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque; el 
president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; 
l'alcalde de València, Joan Ribó; l'eurodiputada del 
PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero, o Nuria 
Oliver, comissionada de la Generalitat Valenciana 
per a la Intel·ligència Artificial.

Es presenta en esdeveniment 
la candidatura de València 
a Capital Europea de la 
Innovació
● 4 DE SETEMBRE

Al començament de setembre València va 
defensar davant de la Comissió Europea la seua 
candidatura per a convertir-se en Capital Europea 
de la Innovació 2020. L'acte va comptar amb la 
presència telemàtica d'un equip tècnic format per la 
directora del Gabinet Tècnic de la Secretaria 
General d'Innovació del Govern d'Espanya, Elisa 
Rivera; el cap de servei d'Innovació de l'Ajuntament 
de València i coordinador de Missions València 
2030, Fermín Cerezo; el subdirector de Las Naves, 
David Rosa, i la responsable de projectes europeus 
de Las Naves, Gema Roig, amb l'assistència de 
l'alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor delegat 
d'Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos 
Galiana.

L'edil va recalcar que l'estratègia Missions 
València 2030 és el fruit d'un treball continuat, i que 
els seus objectius pensats a llarg termini són claus 
per a fer de València una ciutat innovadora.

El ministre de Ciència i 
Innovació, Pedro Duque, va ser 
un dels màxims representants 
que van donar suport a la 
candidatura de València als 
iCapital Awards.

→
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La UPV es converteix en 
la primera organització 
ambaixadora de Missions 
València 2030

● 18 DE NOVEMBRE

La Universitat Politècnica de València i la 
Ciutat Politècnica de la Innovació de la UPV es 
van unir, mitjançant una carta d'adhesió signada 
al novembre de 2020, a les Missions València 
2030. 

Com a organització ambaixadora de Missions 
València 2030, la UPV i la Fundació Ciutat 
Politècnica de la Innovació van aconseguir 
l'accés preferent als SandBoxes de València —el 
mecanisme de transformació digital del sistema 
financer—, a l'explotació i integració amb la 
plataforma de dades de la Ciutat de València, així 
com preferència en la participació conjunta en 
projectes d'innovació finançats a escala euro-
pea, nacional o regional.

València, finalista en els 
premis per a ser Capital 
Europea de la Innovació

● 11 DE SETEMBRE

Al setembre es va donar a conéixer que la ciutat 
de València havia sigut seleccionada com a 
finalista per a convertir-se en la Capital Europea 
de la Innovació 2020 gràcies a la seua estratègia 
d'innovació per missions per a la dècada vinent 
que recull Missions València 2030. Al seu costat, 
la resta de ciutats europees finalistes van ser: 
Milà (Itàlia), Reikiavic (Islàndia), Viena (Àustria), 
Cluj-Napoca (Romania), Espoo (Finlàndia), Gant 
(Bèlgica), Groningen (Països Baixos), Helsingborg 
(Suècia), Leeuwarden (Països Baixos), Lovaina 
(Bèlgica) i Linz (Àustria).
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● La ciutat de València ha sigut 
nominada per la seua estratègia 
d'innovació Missions València 2030, 
que va ser presentada el mes de 
juny passat per la Delegació d'Inno-
vació de l'Ajuntament de València i 
el centre d'innovació Las Naves. 
Una estratègia que resumeix 
l'essència de la innovació que té 
previst impulsar la ciutat en la 
dècada pròxima.

Mereix València ser Capital 
Europea de la Innovació?
#ciutat #societat 
#innovació 
#salut #missions 

Amb Missions València 2030 
València pretén que les seues 
missions, provinents de qualsevol 
disciplina (incloses les humanitats), 
ajuden a desenvolupar diferents 
sectors, i sobretot que tinguen un 
objectiu comú: millorar la vida de les 
persones i aconseguir una ciutat que 
siga més saludable, sostenible, 
compartida i emprenedora. D'aques-
ta manera València serà la primera 
ciutat europea a posar en marxa la 
innovació orientada a missions, tal 
com inclou la Unió Europea en el seu 
programa Horitzó 2021-27. 

València mereix la capitalitat 
europea de la innovació perquè 
entén la innovació com un viatge 
col·lectiu, més que una destinació 
individual. De totes les persones, que 
no va deixar ningú fora ni arrere. Que 

compta amb el sector públic, però 
també amb el privat i les seues 
empreses, les universitats i centres 
d'investigació, i la societat civil. Un 
reflex del que s'ha viscut aquests 
últims mesos en el saló de plens de 
l'Ajuntament, ja que València és la 
primera ciutat europea que aprova 
amb un ampli consens polític i social 
(amb el suport de l'oposició majori-
tària) un model de cogovernança i 
una manera de fer i impulsar la 
innovació. 

I, finalment, València ho mereix 
perquè vol ajudar la gent a entendre 
el valor social de la innovació i com 
impacta realment en les seues vides. 
En el seu dia a dia. Només co-
neixent-ho seran capaços de valorar 
que la innovació està darrere d'una 
ciutat més resilient per a fer front a 

futures crisis i darrere d'idees que 
podrien convertir-se en missions per 
als pròxims 10 anys i que ens podria 
portar, per exemple, a reduir un 20% 
la desigualtat de salut entre els 
barris, o reduir un 90% la soledat no 
desitjada, o acabar amb el 50% de 
casos d'obesitat infantil, o eliminar el 
90% dels plàstics i microplàstics de 
les seues platges, o que València 
siga una ciutat neutra capaç d'absor-
bir el 100% de les emissions de CO2 
que genera, o augmentar el 50% 
l'emprenedoria innovadora femenina 
i la de persones majors de 45 anys. 
Missions que encara no han sigut 
triades i que coneixerem a partir 
d'aquesta tardor.
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València és 
reconeguda com una 
de les 6 millors ciutats 
innovadores d'Europa
● 11 DE SETEMBRE

El mes de setembre passat València 
va ser reconeguda com una de les 
millors ciutats innovadores d'Europa 
segons la Comissió Europea. El premi 
com a ciutat finalista, dotat amb 
100.000 euros, va ser també un signe 
d'aproximació al reconeixement de 
Capital Europea de la Innovació.

En conéixer la notícia, l'alcalde de 
València, Joan Ribó, va manifestar «que 
València està fent un enorme esforç 
perquè la innovació siga una estratègia 
de ciutat, no únicament de l'equip de 
govern, i que, a més, estiga consensua-
da per quasi tots els partits polítics, així 
com pel sector públic, el privat, l'acadè-
mic i la societat civil».  

V Premis d'Innovació Missions 
València 2030
● 15 DE DESEMBRE

Els Premis d'Innovació Missions València 2030 són 
uns guardons promoguts pel centre d'innovació Las 
Naves i la Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixe-
ment de l'Ajuntament de València. En el lliurament 
d'aquests premis, realitzada el dimarts 15 de desem-
bre de 2020, es van donar a conéixer les subvencions i 
els premis a idees i projectes d'innovació orientats per 
primera vegada a les missions de la Unió Europea i de 
València. 

Els 17 projectes d'innovació seleccionats estan 
enfocats a resoldre problemes urbans on la salut de 
les persones, la sostenibilitat de l'entorn que ens 
envolta, i la solidaritat per a reduir desigualtats són els 
grans reptes als quals aspira la innovació. 

Per primera vegada l'Ajuntament de València 
orienta les seues subvencions anuals a la innovació i el 
seu sistema de reconeixements al marc estratègic 
Missions València 2030 en busca de projectes 
d'innovació social i urbana amb impacte en les futures 
missions de la Unió Europea i de la ciutat de València. 
Missions, totes elles orientades a millorar la vida de les 
persones.  
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de manera precisa i rigorosa quanti-
ficacions dels gasos d'efecte d'hi-
vernacle que servisquen com a base 
per a l'establiment i seguiment de 
polítiques i plans d'acció amb el 
canvi climàtic.

Connect@verd, de Green Urban 
Data: Plataforma oberta digital de 
suport al disseny optimitzat i col·la-
boratiu de la infraestructura verda i 
blava de la ciutat de València, 
secundant així el desenvolupament 
del Pla Verd i de la Biodiversitat de 
València amb la base dels ODS i 
l'Estratègia Urbana de València i 
introduint metodologies basades en 
Design Thinking i tecnologies 
innovadores en els processos de 
planificació i disseny de la Infraes-
tructura Verda Urbana i Periurbana.

Ciutat Sostenible

TEC, de Cooperativa de Servicios 
Energéticos CYC. App de Transició 
Energètica en Comunitat que 
promou solucions ciutadanes per a 
la transició energètica, i que permet 
la trobada entre ciutadà-empre-
ses-administracions-acadèmia amb 
un enfocament “glocal” que informa 
i actualitza sobre els reptes globals 
de la transició energètica, mentre 
connecta iniciatives locals i de tot el 
món.

Ecotira, de CERAI. Creació d'una 
central de compres ecològica en 
MercaValència que supere l'atomit-
zació de les iniciatives productives 
ecològiques i millore la connexió 
amb el teixit econòmic del municipi 
en un entorn de competència 
cooperativa.

Platges Sense Plàstic, d'Associació 
Bioagradables: investigació sobre 
l'origen dels residus de microplàstics 
a nivell de plenamar i de fems que es 
troben a les platges de la ciutat de 
València amb la finalitat de solucio-
nar la dinàmica dels fluxos de 
residus i detectar-ne la procedència 
abans d'arribar a les nostres costes, 
a més de conservar l'ecosistema i 
sensibilitzar la societat

Climòmetre, d'Associació Mesura: 
Observatori del canvi climàtic del 
municipi amb l'objectiu d'establir una 
plataforma que continga les dades 
necessàries i obertes per a realitzar 

Eco-social Food Delivery, de Veteri-
narios sin Fronteras: Food-delivery 
alternatiu al model insostenible 
actual a través d'una cooperativa 
amb menús sans, nutritius i accessi-
bles.

Ciutat Saludable
ENPIV, de CODiNUCoVa: Innovació 
social amb impacte en hàbits saluda-
bles que proposa canvis en els 
centres d'atenció primària per a una 
avaluació nutricional i mapatge de la 
situació actual de l'obesitat infantil a 
la ciutat de València.

Motion Lab, d'Associació Valencia 
Movement: Innovació pedagògica 

  Les innovacions socials i 
urbanes subvencionades proposa-
des per les diferents iniciatives i 
projectes desenvolupats durant 
2021 són:
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per a una educació inclusiva que 
crea un espai permanent d'investi-
gació per a incidir en les causes de 
l'obesitat infantil i el sedentarisme i 
ajudar a un envelliment actiu.

STI, de Science Fantasy S. L.: 
Solució Tecnològica Intergeneracio-
nal que uneix àvies i avis amb els 
seus nets i netes fomentant la 
creativitat i reduint la soledat no 
desitjada, així com les bretxes 
digitals.

Mihsalud Tech, d'ACOEC: Construc-
ció d'una ciutat saludable a través de 
la dinamització comunitària en 
entorns vulnerables.

Ciutat Compartida
NeuroDiverSI!, de Javier Perís 
Escribá: Desenvolupament de nous 
mètodes que impacten en la millora 
de l'accés al món laboral de les 
persones amb neurodiversitat.

En Dansa, de Fent Estudi Coop. V.: 
Metodologia innovadora per a 
adaptar el barri Natzaret a les 
necessitats de les persones majors 
sobre la base de la incorporació de la 
percepció corporal i la dansa comu-
nitària i crear instruments d'inter-
venció i avaluació que aconseguis-
quen ciutats més inclusives.

Cultura és vida, de CODIFIVA: App 
que centralitza les condicions 
d'accessibilitat dels esdeveniments 
culturals i el tipus d'experiència que 
tindran les persones amb mobilitat 
reduïda, desenvolupant pautes i 
condicions que augmenten de 
manera significativa la seua partici-
pació en els esdeveniments cultu-
rals.

Plataforma Inclusiva Creativa 
Online, de Javier La Casta Vilar: 
Plataforma creativa en línia que 
potencie les persones amb discapa-
citat intel·lectual, creant sinergies 
entre empreses i associacions per a 
aconseguir una inclusió reeixida i la 
reducció de desigualtats laborals de 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual.

València Immaterial, d'Aida Vizcaíno 
Estevan: Noves formes de cogestió, 
governança i participació ciutadana 
aplicades a la gestió del patrimoni i 
dels actius immaterials contribuint a 
modificar la mirada de la ciutadania 
sobre el patrimoni de la seua ciutat. 
La proposta innovadora uneix 
tecnologia, patrimoni immaterial i 
gestió de comuns urbans.

Domèstiques, de CREARQCIO 
Coop. V.: Innovació en modalitat 
d'accés a l'habitatge amb col·labora-
ció publicocomunitària mitjançant 
cooperatives d'habitatge en cessió 
d'ús que crea una oportunitat per a 
afrontar l'habitatge des de la pers-
pectiva dels comuns urbans i intro-
duir aquestes experiències en la 
realitat valenciana.

La Masovera, de La Cooperadora 
Coop. V.: Innovació en l'accés a 
l'habitatge mitjançant plataforma 
immobiliària de referència en les 
alternatives d'accés a l'habitatge i 
les tinences intermèdies, per a la 
consolidació d'un parc d'habitatge 
social i no especulatiu, amb l'objectiu 
d'entendre l'habitatge com un dret 
bàsic i no un bé de consum.

V Premis d'Innovació

https://www.youtube.com/watch?v=hNhbnUrAF-Y
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Green cities Màlaga: XI 
Fòrum d'Intel·ligència i 
Sostenibilitat Urbana 
● 30 DE SETEMBRE - 1 D'OCTUBRE — HI 
PARTICIPA LAS NAVES 

L'XI Fòrum d'Intel·ligència i Sostenibilitat Urbana 
Green Cities, que es va celebrar a Màlaga el 30 de 
setembre i l'1 d'octubre, va ser una trobada de 
networking en què l'alcalde de València, Joan Ribó, va 
presentar l'estratègia Missions València 2030, 
impulsada per la Delegació d'Innovació i Gestió del 
Coneixement de l'Ajuntament de València i el centre 
d'innovació municipal Las Naves. 

L'objectiu de Green Cities és oferir una visió global 
dels principals reptes per a la gestió de les ciutats i la 
mobilitat, amb especial atenció al context actual i al 
progrés general de la societat. La participació de 
Ribó es va integrar en la taula redona titulada ‘Projec-
tes de ciutat’. L'edil va explicar que Missions València 
2030 és «un sistema de governança per a alinear els 
esforços d'innovació de la ciutat en la consecució 
d'objectius concrets i transformadors». 

Webinar 'Com 
implementar polítiques 
d'innovació orientades per 
Missions?' 
● 13 DE JULIOL — HI PARTICIPA COM A PONENT 
FERMÍN CEREZO

En el webinar 'Com implementar polítiques 
d'innovació orientades per Missions?' es va donar a 
conéixer l'estratègia del consistori valencià i el 
centre d'innovació Las Naves per a Missions Valèn-
cia 2030. A més de desenvolupar les temàtiques 
relacionades amb la ciutat emprenedora, sostenible, 
compartida i saludable, es van comentar altres 
experiències pioneres a Espanya i Colòmbia. 

Aquesta conferència en línia va comptar amb la 
participació de Fermín Cerezo, cap del Servei d'Inno-
vació de l'Ajuntament de València, a més d'altres 
representants del món de la innovació i la tecnologia.  

Webinar #VATalks. 
València Activa 
'Missions València 2030: 
Investigació & Innovació 
orientada a Missions per 
a la ciutat de València 
(Horitzó Europa - EU)'
● 20 DE MAIG — HI PARTICIPA LAS NAVES 
(218 visualitzacions)

Des de València Activa, durant l'època de confi-
nament, es va llançar la iniciativa #VATalks, una 
sèrie de webinars en els quals, durant una hora 
aproximada de duració, connectaven amb ex-
perts per a conéixer les últimes novetats de les 
administracions públiques i temes relacionats 
amb l'ocupació, la formació i l'emprenedoria. Al 
maig van comptar amb la participació de Fermín 
Cerezo perquè explicara el projecte Missions 
València 2030.   

›  Esdeveniments
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Hackató UPV 
Descarbonització
● 1-23 D'OCTUBRE — Organitzem el hackató junt 
amb la Càtedra de Transició Energètica Urbana 
UPV-Las Naves i l'Institut Ingenio 

Els equips es van conformar amb  grups de 4 a 6 
membres de l'alumnat de la UPV, de grau, màster i/o 
doctorats. Els organitzadors es van comprometre a 
difondre les solucions de descarbonització que 
isqueren del hackató, i també a traslladar-les a la UPV 
i altres agents de la ciutat perquè es puguen fer 
realitat a curt termini. 

Aquest esdeveniment va ser possible per la 
col·laboració de Las Naves (Ajuntament de València), 
la Unitat de Medi Ambient (UPV), el Centre de Coo-
peració al Desenvolupament (UPV), la Càtedra 
Innovació en Habitatge, la Càtedra Terra Ciutadana, 
la Càtedra d’Economia Valenciana, la Càtedra de 
Govern Obert i la Càtedra de Canvi Climàtic. Les 5 
idees finalistes van ser:

�  Polihorta:  una horta al campus i als terrenys 
adjacents, que ells mateixos gestionen i que 
contribuïsca a cultivar productes a un preu atractiu 
i assequible per a l'estudiant.

�  Campustatge: un compostador de tipus vas en la 
UPV, que permeta a agricultors, estudiants i veïns 
de València depositar residus orgànics i obtin-
dre'n compostos.

�  La casa de paper: rehabilitar energèticament 
edificis del campus utilitzant ciment parcialment 
elaborat amb residus de paper.

�  Dades: una eina per a avaluar la situació actual 
del campus quant a impactes en el canvi climàtic, 
com a primer pas per a motivar i fer actuar la 

Fòrum Innotransfer
● OCTUBRE I NOVEMBRE — HI PARTICIPA 
LAS NAVES

Promogut pel Clúster d'Automoció de la 
Comunitat Valenciana i per la Xarxa de Parcs 
Científics de la Comunitat Valenciana, amb 
finançament de l'Agència Valenciana d'Innova-
ció (AVI), el Fòrum Innotransfer Automoció i 
Mobilitat Sostenible es basa en la transferèn-
cia de coneixement amb la finalitat de posar 
en contacte investigadors i empreses relacio-
nades en 5 àrees temàtiques (Automoció i 
Mobilitat Sostenible, Agroalimentació, Salut, 
Tecnologies Habilitadores i Hàbitat Sosteni-
ble) a través d'esdeveniments celebrats 
durant el mes d'octubre i novembre. 
Las Naves participa en les sessions de les 5 
temàtiques a través de les tècniques i els 
tècnics I+D+i, que comparteixen els reptes de 
cada àrea de treball de Las Naves i Missions 
València 2030.

comunitat universitària.
�  Acumulador Tèrmic: un acumulador tèrmic solar 

que reemplace les calderes fòssils tradicionals en 
alguns edificis del campus.

En l'última sessió, el jurat va seleccionar els dos 
equips que passaran al programa de mentorització 
de 5 mesos en el Col·lab de Las Naves. Aquests dos 
equips són 'Campustatge' i 'Dades'.
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Jornada 'Els mercats 
de València. De la 
responsabilitat social a les 
Missions' 
● 1 D'OCTUBRE — LAS NAVES

L'1 d'octubre en Las Naves es va celebrar una 
jornada sobre mercats municipals en la qual es va 
abordar la seua implicació en la societat i com 
s'integren dins de l'estratègia de Missions. En la cita 
es va repassar el paper dels mercats municipals en 
matèria de responsabilitat social i la seua rellevància 
per a aconseguir una alimentació sostenible i saluda-
ble. 

La jornada va servir per a mirar al futur i fixar 
objectius concrets perquè els mercats municipals 
encaixen amb una ciutat saludable, sostenible, 
solidària i emprenedora, en la qual la cultura de 
l'alimentació estiga salvaguardada per aquests 
espais públics i compartits. 

‘Nantes Innovation 
Forum’, un fòrum europeu 
de ciutats innovadores   
● 8, 9 D'OCTUBRE — HI PARTICIPA LAS 
NAVES

Durant el ‘Nantes Innovation Fòrum’, l'esde-
veniment en línia organitzat per Nantes, la que 
fora Capital Europea de la Innovació l'any 2019, 
la ciutat de València va ser convidada a una taula 
redona sobre laboratoris urbans europeus per a 
impulsar la innovació a les ciutats. La taula va 
comptar amb la intervenció de la responsable de 
projectes europeus de Las Naves, Gema Roig, 
qui va avançar les idees principals de l'estratègia 
de Missions València 2030. 

La creació d'aquest fòrum es deu a la premis-
sa que la innovació és una meta a la qual s'ha 
d'arribar a través de la intel·ligència col·lectiva. 
Molts dels reptes locals que tenen hui dia la 
majoria de les urbs europees es poden aconse-
guir a través de la innovació, una fórmula que fa 
ciutats més fortes i resilients. 
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Israel, 'InnoVision Ecosystem 
Awards' within the DLD Live 
Tel Aviv event (world's tech 
and innovation festival)  
● 12-15 D'OCTUBRE — HI PARTICIPA LAS NAVES

En aquest esdeveniment, celebrat a Tel Aviv, es van 
presentar els ecosistemes més innovadors a escala 
mundial, mostrant els assoliments obtinguts i aplicats 
en l'àmbit internacional. 

Seminari CITiTALENT-
ESTRATVAL: Estratègies, 
xarxes i espais per a la 
innovació urbana. 
● 15, 16 D'OCTUBRE — ORGANITZA 
UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID, 
HI PARTICIPA LAS NAVES

Aquest seminari organitzat pels Projectes 
del Pla Nacional I+D+i: "Atracció de talent, 
innovació i creativitat per al desenvolupament 
intel·ligent de la ciutat- regió de Madrid" 
(CSO2016-74888-C4-4-R) i "Sostenibilitat 
social, connectivitat global i economia creativa 
com a estratègies de desenvolupament en 
l'Àrea Metropolitana de València" CSO2016-
74888-C4-1-R) (AEI / FEDER, UE), i celebrat 
durant dos dies en La Nave de Madrid, pretenia 
ser un punt de trobada per a intercanviar i 
discutir al voltant d'iniciatives públiques i 
privades que impulsen els espais i les xarxes 
per a la innovació urbana. 

Es va comptar amb Fermín Cerezo, cap de 
servei d'Innovació i Gestió del Coneixement de 
l'Ajuntament de València, per a la conferència 
“Estratègia d'innovació de la ciutat de València”, 
i amb Marta Chillarón i David Rosa, directora i 
subdirector tècnic de Las Naves, respectiva-
ment, en la taula redona d'“Espais i xarxes per a 
la innovació urbana”.  

H22 SUMMIT – A 
Springboard for 
Innovation!
● 2-6 DE NOVEMBRE — HI PARTICIPA LAS 
NAVES
Helsingborg va ser una de les sis finalistes d'iCapital 
2020. L'objectiu de l'esdeveniment H22 Summit 
pretenia ser un trampolí per a la innovació i una 
plataforma per a accelerar el treball que es realitza 
per a cocrear ciutats més intel·ligents.  

h22summit.com

http://h22summit.com
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Smart City Week 
Barcelona: taula redona 
'Desafiament de la 
innovació urbana en temps 
de pandèmia'
● 11 DE NOVEMBRE — HI PARTICIPA LAS NAVES
 178 VISUALITZACIONS

Durant el congrés Smart City Week celebrat a 
Barcelona al novembre el regidor de l'Ajuntament de 
València Carlos Galiana va donar a conéixer la iniciativa 
Missions València 2030 durant la taula redona ‘Reptes 
de la innovació urbana en temps de pandèmia’. 

Aquest congrés és un espai de reflexió i diàleg 
sobre models de ciutat, i compta amb la participació 
d'agents públics i privats que volen anar més enllà del 
concepte de smart city i aprofitar els avanços tecnolò-
gics per a aconseguir un desenvolupament urbà 
sostenible, just i inclusiu.  

Campanya de difusió dels ODS 
● 10 DE NOVEMBRE — HI PARTICIPA LAS NAVES 

El Levante-EMV va organitzar un desdejuni dins del cicle de 
trobades posat en marxa pel mitjà per a debatre al voltant del 
compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de Nacions Unides. La cita, celebrada en les instal·lacions 
d'Innsomnia -al costat de la dàrsena interior del Port de Valèn-
cia-, va girar al voltant de l'ODS número 9 sobre “Indústria, 
Innovació i Infraestructures”, i va comptar amb la presència de 
Guillermo Berlanga, director d'I+D+i i Millora Contínua de 
FACSA; Gonzalo Belenguer, director general de Redit; Rafael 
Navarro, soci cofundador d'Innsomnia; Tania Menéndez, res-
ponsable de Transformació Digital de Ribera Salut; Fermín 
Cerezo, cap de servei d'Innovació i Gestió del Coneixement de 
l'Ajuntament de València; Antonio Torregrosa, director de la 
Fundació Valenciaport, i Julio Monreal, director del periòdic 
Levante-EMV, com a moderador. 

›  Esdeveniments
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iKEN Digital 
Collaboration 
Platform Webinar
● 24 DE NOVEMBRE — EN LÍNIA (15)

La xarxa de ciutats iCapital “iKEN”, con-
necta les principals ciutats europees 
d'innovació amb investigadors, innova-
dors, emprenedors, responsables polítics i 
inversors de tot el món per a desenvolupar 
noves idees, compartir les millors pràcti-
ques i desbloquejar el poder de la cocrea-
ció per a transformar les polítiques i 
pràctiques d'innovació en tot el món. 

Las Naves hi participa explicant l'Estra-
tègia Missions València 2030 i les iniciati-
ves d'ús i explotació de dades de l'Agenda 
Urbana, emmarcant aquestes iniciatives 
com a projectes dins de la Constel·lació 
Missions.

I Jornada d'Innovació 
per a municipis
● 2 DE DESEMBRE — LAS NAVES 
354 VISUALITZACIONS

La Conselleria d'Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital de la Generalitat 
Valenciana, a través de la Direcció General 
d'Innovació i en col·laboració amb Las 
Naves, va presentar el 2 de desembre una 
jornada en línia per a ajudar els municipis a 
avançar cap a un desenvolupament urbà 
des de la innovació. 

Aquesta jornada desgranava els nous 
enfocaments a considerar per a redisse-
nyar l'espai públic en els nostres municipis, 
incorporant paradigmes regeneratius en 
una agenda urbana integrada i inclusiva, 
centrada en l'ésser humà, en l'oferta de 
serveis digitals segurs i fàcils, l'ecologia i 
l'I+D+i . La trobada també va parar atenció a 
la importància del codisseny i la cocreació, 
amb i per a la societat. La I Jornada d'Inno-
vació per a municipis va aprofundir en 
l'estratègia europea d'innovació i com 
s'havia d'abordar des de les ciutats. 

›  Esdeveniments
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Intro

La irrupció del covid-19 i el decret de confinament 
domiciliari d'abast nacional va suposar un moment 
inicial de gran incertesa que va posar a prova la 
majoria de les organitzacions, inclosa Las Naves.

Els moments de crisi poden ser extraordinàriament 
reveladors i acceleradors de processos que, en 
circumstàncies normals, no es durien a terme en les 
organitzacions. 

Des de Las Naves optem per la intel·ligència 
col·lectiva, la resiliència, l'esforç i la contribució 
de la direcció i tot l'equip per a continuar sent, en 
aquells dies, en els més difícils i en els que es van 
succeir posteriorment, una institució referent i 
innovadora al servei de la ciutadania.
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● 'Frena la curva' és el nom d'una 
xarxa ciutadana d'autoajuda contra 
el covid-19 en què Las Naves va 
treballar a iniciativa de la Direcció 
General de Govern Obert i Innovació 
Social del Govern d'Aragó. 
Aquesta xarxa es va estructurar en la 
plataforma digital www.frenalacur-
va.net, un espai que va canalitzar 
totes les manifestacions espontànies 
de solidaritat i innovació social que 
la primera etapa de la crisi del 
coronavirus va generar. 

'Frena la curva', 
una xarxa ciutadana

#covid-19 #xarxes 
#ciutadania
#solidaritat

›  Frena la curva
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'Frena la curva' és una xarxa 
ciutadana impulsada per la Direcció 
General de Govern Obert i Innovació 
Social del Govern d'Aragó. En aques-
ta xarxa també va participar el centre 
d'innovació de l'Ajuntament de 
València Las Naves, Impact Hub, 
MediaLab Prado Madrid i la Coordi-
nadora Aragonesa de Voluntariado, 
entre altres.

Els serveis de la xarxa es recollien 
en la plataforma digital www.frenala-
curva.net. Apareixien classificats i 
ordenats en un mapa amb ‘xinxetes’ 
de colors creat amb la plataforma de 
programari lliure Usahidi. Les ‘xinxe-
tes’ corresponien a serveis oferits 
per persones voluntàries al llarg de 
tota la geografia espanyola. El 
mapatge establia un sistema d'ubica-
cions, categories i nivells d'urgència. 

Desafiaments 
comuns per al dia 
després
'Frena la curva' va llançar 
una convocatòria oberta per 
a desenvolupar iniciatives 
de col·laboració ciutadana 
que donaren forma a 
la nova societat que es 
perfilava després de la crisi 
sociosanitària del Covid. 

Les categories temàtiques 
dels projectes anaven des de 
l'atenció i la cura de majors, 
fins al comerç local o teletre-
ball i digitalització. Les premis-
ses del foment de l'intercanvi 
de coneixement i la cooperació 
mútua van ser claus per a la 
selecció dels projectes, que 
havien de comptar amb 
potencial social i capacitat de 
replicació en altres ciutats i 
països.

La plataforma de col·labora-
ció ciutadana 'Frena la curva' 
volia així recopilar idees 
ciutadanes sorgides durant la 
pandèmia que en pogueren 
tindre continuïtat després. 
Aquests projectes, presentats 
en el Festival d'innovació 
oberta Frena la curva, aborda-
ven qüestions relacionades 
amb les cures i el desenvolu-
pament econòmic i social. 
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Festival #FrenaLaCurva
●  18.561 VISUALITZACIONS

El 2 de maig de 2020 es va celebrar el Festival 
d'innovació oberta #FrenaLaCurva. A través de 12 
hores de xarrades, debats, tallers i concerts, 75 
ponents de 15 països —entre ells la pensadora 
Saskia Sassen, la filòsofa Marina Garcés, la ministra 
Digital de Taiwan, Audrey Tang, o el politòleg Pablo 
Simón— van desenvolupar en una jornada retrans-
mesa en streaming un programa de continguts que 
buscaven unir els espectadors contra la pandèmia i 
donar les claus per a imaginar un món nou. 

Durant la jornada també es van presentar els 10 
projectes seleccionats per al projecte “Desafiaments 
comuns (per al dia després)” d'entre 140 candidatu-
res de 15 països. Entre els projectes figurava Transi-
ció energètica en comunitat, de la Càtedra de Transi-
ció Energètica UPV-Las Naves.

Presentación de Frena 
la Curva en el Demo Day 
d'Avaesen
Durant el mes de maig l'Associació Valenciana 
d'Empreses del Sector de l'Energia (AVAESEN) va 
realitzar un Demo Day sobre “Smart City & Smart 
Citizen en context de coronavirus” i van convidar el 
centre d'innovació Las Naves de l'Ajuntament de 
València perquè presentara la iniciativa Frena la 
Curva. En aquesta trobada en línia es va explicar en 
què consistia la xarxa d'autoajuda ciutadana i com 
s'integrava en una smart city. 

Festival d'innovació oberta 
'Desafiaments Comuns 
(per al dia després)'
El Festival d'Innovació oberta 'Desafiaments 
Comuns (per al dia després)' va ser un escenari 
participatiu que va sorgir arran de la situació 
provocada pel coronavirus (covid-19). 
La malaltia suposava —i continua suposant— 
un desafiament per al planeta, els territoris i la 
ciutadania. Els mesos de la desescalada de les 
mesures d'aïllament social van deixar com a 
resultat una societat afectada per profunds 
canvis socials i econòmics, però també un lloc 
amb nous recursos digitals, distribuïts i col·la-
boratius a escala local i global, fruit de la 
increïble mobilització de la societat civil, la 
solidaritat ciutadana o la innovació accelerada 
de processos en el sector públic en col·labora-
ció amb organitzacions socials i empreses de 
tots els sectors. 
El festival va reunir una sèrie d'iniciatives de 
caràcter social i econòmic que tindrien la 
capacitat de demostrar quins eren els valors 
desitjables per a la societat resultant d'aquest 
trànsit històric.
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›  Sempre connectats

Sempre connectats

●  La Universitat Politècnica de 
València i Las Naves es van organit-
zar per a facilitar la connexió digital 
entre malalts aïllats pel covid-19 i els 
seus familiars a través del lliurament 
d'un lot de telèfons intel·ligents. 
L'acció ‘Sempre connectats’ va 
respondre a una demanda de 
l'Hospital General i es va inspirar en 
altres iniciatives nacionals i interna-
cionals que buscaven brindar suport 
als pacients de l'UCI. 

#salut #covid-19
#smartphone
#comunicació

L'objectiu de ‘Sempre connectats’ 
va ser oferir alternatives de comuni-
cació als pacients ingressats per 
coronavirus en hospitals valencians 
que no tenien mitjans per a posar-se 
en contacte amb els seus familiars. 
La UPV i Las Naves van respondre 
així a la demanda d'ajuda per part del 
personal d'infermeria d'Urgències 
de l'Hospital General de València. La 
iniciativa va estar inspirada en les 
campanyes ‘Dret a dir adeu’ d'Itàlia i 
‘Acurtant la distància’ de Madrid. 

La idea va començar a oferir 
alternatives als ingressats per a 
comunicar-se amb les seues famílies 
a la fi de març, dates durant les quals 
es va fer el primer dels lliuraments, 
consistent en 15 terminals.

Des de llavors, els responsables 
del projecte van continuar entre-
gant, de manera periòdica, més 
telèfons intel·ligents als pacients 
mancats d'altres mitjans per a 

posar-se en contacte amb els seus. 
Durant la primera onada es van 
connectar 103 pacients de l'UCI i de 
sala d'hospitalització amb els seus 
familiars (55% homes, amb una edat 
mitjana de 72 anys).

Aquesta iniciativa va ser guardo-
nada amb el Premi a la Solidaritat en 
la V Edició dels Premis Levan-
te-EMV al setembre d'aquest mateix 
any, al costat de Creu Roja, Casa 
Caritat, Junts per la Vida i Coronavi-
rus Makers. 

També va obtindre el premi ‘Som 
Pacients’ en la categoria Societat de 
la Fundació Farmaindustria. L'acte de 
lliurament dels VI Premis Som 
Pacients, que portava com a títol 
‘Futur del moviment associatiu: 
lliçons de la pandèmia’, va ser en 
format en línia i el va clausurar el 
ministre de Sanitat, Salvador Illa.
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I Teletreball Fòrum, 
una trobada en línia
●  2.889 VISUALITZACIONS

Teletraball Fòrum va ser el primer 
congrés social sobre experiències en 
teletreball coorganitzat per Las Naves. 
Durant la vesprada del 3 d'abril de 
2020, els assistents van poder repassar 
al costat d'experts en la matèria tots els 
aspectes i qüestions socials relaciona-
des amb el teletreball.

Aquest primer congrés social sobre 
teletreball abordava les noves necessi-
tats laborals que van sorgir arran del 
confinament i les posteriors restriccions 
socials en els espais de treball. 

L'acció respon a una demanda 
de l'Hospital General i és 
similar a la iniciativa de 
'Dret a dir adeu' italiana i 
la campanya 'Acurtant la 
distància' de Madrid.

→
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Mitjans de 
comunicació i covid: 
innovar per a continuar 
sent essencials 

●  642 VISUALITZACIONS

El 28 d'octubre, Las Naves va reunir en una 
trobada digital més de 25 mitjans de comu-
nicació perquè analitzaren el seu paper 
durant la pandèmia i donaren a conéixer 
fórmules per a continuar connectant amb 
l'interés dels públics, a més de divulgar 
innovacions en el periodisme de dades i la 
lluita contra les fake news.

Al llarg de la jornada, els convidats van 
participar en diferents taules redones 
temàtiques que abordaven la realitat, tant de 
mitjans de comunicació autonòmics com 
nacionals. La cita va comptar amb una 
conferència de Javier Ruiz, l'actual cap 
d'economia de la Cadena SER i anteriorment 
director i presentador de ‘La Mañanas de 
Cuatro’ i ‘Noticias Cuatro 2’.

Fòrum 'Innovación vs 
covid-19'
●  1.271 VISUALITZACIONS

Las Naves va acollir el 21 d'abril de 2020 els 
agents innovadors de la Comunitat Valenciana 
en el fòrum en línia ‘Innovació vs covid-19’. 
L'esdeveniment es va organitzar per a celebrar el 
Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació, i va 
estar participat per representants dels principals 
noms de la innovació de la Comunitat Valencia-
na: Startup València, REDIT, Distrite Digital 
Comunitat Valenciana, Cambra de Comerç, 
València Activa, Marina de Empresas, AJEV, la 
Universitat de València, la Universitat Politècnica 
de València, Marina València, Econcult, el centre 
d'innovació Las Naves i la Delegació d'Innovació i 
Gestió del Coneixement de l'Ajuntament de 
València. 

Silvia Leal, la divulgadora científica i experta 
en tendències del futur, va completar la progra-
mació del fòrum amb una ponència sobre 
innovació enfront de la pandèmia.  
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›  Altres

Promo vídeos Queda't 
a casa
‘Queda't a casa’ és el títol d'una sèrie 
de vídeos produïts per Las Naves 
durant el confinament. Aquest material 
audiovisual volia transmetre que l'equip 
de Las Naves continuava treballant per 
a oferir a la ciutadania continguts 
innovadors i estratègies per al desen-
volupament social i l'atenció ciutadana, 
a més de replicar el missatge de 
#QuedataCasa amb el qual es recoma-
nava a les ciutadanes i els ciutadans 
que romangueren en les seues llars per 
a frenar la corba de contagis.

 

02 DE JUNY
'Reconstruir millor, reconstruir més 
verd'. Emilio Servera

 Més informació

09 DE JUNY
'La innovación social, clau per a 
garantir el dret a l'energia en l'era 
postcovid-19'. 
Victoria Pellicer

 Més informació

#LecturesPostCovid
#LecturesPostCovid va ser una sèrie de reflexions realitzades per les 
tècniques i els tècnics de cadascuna de les àrees del centre d'innova-
ció.

15 DE JUNY
'El paper de la compra pública 
d'innovació després del covid-19'. 
Francisca Hipólito

 Més informació

18 DE JUNY
'Com s'ha adaptat l'acceleradora 
pública Col·lab a la situació de 
confinament'. Mauro Xesteira 

 Més informació

29 DE JUNY
'El paper de l'avaluació de les 
polítiques públiques després del 
covid-19'. Empar Soriano 

 Més informació

06 DE JULIOL
'La innovació agroalimentària 
postcovid haurà de fomentar 
sistemes alimentaris resilients'. 
Lidia García

 Més informació

13 DE JULIOL
'El gran repte és convertir informa-
ció en coneixement útil'. 
Yolanda Puchades 

 Més informació

20 DE JULIOL
'Els projectes europeus d'innovació 
social com a resposta a la crisi 
sanitària'. Julián Torralba

 Més informació

Vegeu vídeo 

https://www.lasnaves.com/agroalimentacion/lecturas-poscovid-19-reconstruir-mejor-reconstruir-mas-verde/?lang=es
https://www.lasnaves.com/energia/lecturas-post-covid-la-innovacion-social-clave-para-garantizar-el-derecho-a-la-energia-en-la-era-post-covid-19/?lang=es
https://www.lasnaves.com/estrategias-ciudad/lecturas-post-covid-el-papel-de-la-compra-publica-de-innovacion-despues-del-covid-19/?lang=es
https://www.lasnaves.com/estrategias-ciudad/emprendes-y-teletrabajas-como-se-ha-adaptado-la-aceleradora-publica-collab-a-la-situacion-de-confinamiento/?lang=es
https://www.lasnaves.com/estrategias-ciudad/lecturas-post-covid-el-papel-de-la-evaluacion-de-las-politicas-publicas-tras-el-covid-19/?lang=es
https://www.lasnaves.com/estrategias-ciudad/lecturas-post-covid-la-innovacion-agroalimentaria-post-covid-debera-fomentar-sistemas-alimentarios-resilientes/?lang=es
https://www.lasnaves.com/estrategias-ciudad/lecturas-post-covid-el-gran-reto-es-convertir-informacion-en-conocimiento-util/?lang=es
https://www.lasnaves.com/estrategias-ciudad/lecturas-post-covid-los-proyectos-europeos-de-innovacion-social-como-respuesta-a-la-crisis-salitaria/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=-73rg1Kzlx8&list=UUSH71-dfd6_DBnNjmy544hb1Q&index=67
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› Xarxes
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Coneixement 
i connexió



33LAS NAVES

Memòria 2020  ›  Coneixement i connexió › Xarxes

IntroIntro

El dinamisme i mutació constants d'un món 
globalitzat i interconnectat, a conseqüència 
de la generalització de l'ús de les TIC i de la 
democratització d'internet, fa que els problemes 
siguen cada vegada més complexos i requerisquen 
ser analitzats i abordats des d'un punt de vista 
sistèmic. 

D'altra banda, la generació de coneixement sobre el 
món que ens envolta creix de manera exponencial, i 
és fonamental conéixer el present per a avançar-se 
al futur. En aquest sentit és necessari que des de Las 
Naves es contribuïsca a la divulgació i promoció del 
coneixement, generant els espais de debat i reflexió 
necessaris per a fer-ho.

A València hi ha diversitat d'actors i agents 
que focalitzen els seus esforços en l'àmbit de la 
innovació. Moltes vegades aquests actors treballen 
de forma atomitzada i desconnectada, cosa que 
ocasiona una pèrdua de sinergies i de multiplicació 
de l'impacte d'aquestes organitzacions.

Las Naves vol aprofitar aquesta circumstància per 
a convertir-se en el centre valencià de referència de 
gestió del coneixement innovador.
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Presentació de 
l'Observatori de 
Tendències Socials 
GENTS
28/04/2020
En línia
Organitzada per Las Naves

En la Presentació de l'Observatori 
de Tendències Socials GENTS es va 
voler donar a conéixer aquest 
projecte participat pel centre 
d'innovació. Durant l'esdeveniment 
es va desgranar la informació 
contemplada per les investigacions 
de l'observatori i la missió que 
aquest tenia envers la societat.

Tendències per a actuar - 
Alfons Cornella

28/04/2020
En línia
Organitzada per Las Naves
313 visualizaciones

Durant aquest webinar, conduït per 
l'expert Alfons Cornella, pensador, 
innovador i soci fundador de la 
consultora Infonomía, l'expert va 
exposar la seua particular 
radiografia de l'escenari 
sociocultural després del 
confinament i quines serien les 
tendències clau que les empreses 
havien d'observar i integrar per a 
guanyar rellevància social en el nou 
context social. 

 Vegeu vídeo

Localdoing: I si resulta 
que el futur estava molt 
prop?
11/11/2020

En línia
Organitzada per Las Naves

‘Localdoing’ va ser una reflexió 
analítica sobre cap a on es dirigien 
les tendències en innovació, partint 
de la situació provocada per la crisi 
sanitària del covid. En aquesta 
anàlisi, l'Observatori GENTS de Las 
Naves va aprofundir en l'àmbit 
local com a via de transformació.

 Vegeu vídeo

Xarrada  ‘Crea valor en 
aquest context de canvi’ 

11/11/2020
En línia 
206 visualitzacions. 

Xarrada en línia amb Alfons 
Cornella. En la primera anàlisi de 
l'Observatori GENTS de Las Naves 
es va aprofundir en l'àmbit local 
com a via de transformació, de 
com posar el focus en la idea de 
crear valor en aquest context de 
canvi. 

 Vegeu vídeo

› GENTS

GENTS: Observatori de 
Tendències Socials
● Durant el 2020 Las 
Naves va llançar GENTS, un 
observatori de tendències 
socials, amb l'objectiu 
d'identificar el que està per 
vindre a partir de l'observació, 
la reflexió i l'anàlisi per a 
entendre com els canvis i 
moviments globals afecten 
i s'instal·len en una societat 
com la nostra. GENTS és 
un projecte divulgatiu per 
a acostar la innovació per 
tendències a les institucions 
i a les empreses, obrint així 
una nova via de col·laboració 
entre Las Naves, la resta 
d'organismes públics i el teixit 
empresarial. 

https://www.youtube.com/watch?v=lA4Vy13f_As
https://www.youtube.com/watch?v=8OXgI7hrY1I 
https://www.youtube.com/watch?v=QuODCDUSPik
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Presentació 
'Organitzacions de Futur'

25/09/2020
En línia
525 visualitzacions

Al setembre va ser presentat el 
projecte ‘Organitzacions de Futur’ en 
una trobada digital que es va iniciar 
amb l'explicació dels objectius de Las 
Naves en matèria d'innovació orga-
nitzacional, i va seguir amb un diàleg 
al voltant del que apunta cap a les 
organitzacions de futur amb casos 
actuals pioners a Espanya. Aquest 
esdeveniment va comptar amb la 
presència de Mónica Expositor, 
Albert Riera, Pablo Aretxabala i Félix 
Lozano Aguilar. 

 Vegeu vídeo

Organitzacions de Futur

● Organitzacions de Futur 
és un projecte de Las Naves 
l'objectiu de les quals és 
contribuir a promoure i 
crear consciència entorn 
d'altres formes i mentalitat 
d'organització, lideratge 
i propostes de valor, clau 
per a innovar i actuar de 
forma més conscient en les 
organitzacions. La iniciativa 
convida a reinventar el rol i 
la manera de mirar i actuar 
en les organitzacions per a 
explorar, promoure i crear 
consciència al voltant d'altres 
formes d'organització i 
lideratge poc conegudes.

Xarrada 'El camí de 
Flywire: autogestió i 
agilitat amb diferents 
tonalitats en el temps'

02/11/2020
Organitzada per Las Naves

Felipe Talavera, vicepresident 
d'Enginyeria de l'empresa, va oferir 
una xarrada en la qual va donar a 
conéixer els seus aprenentatges i 
particularitats sobre gestió de 
departaments i desenvolupament 
de producte. Talavera va contar la 
història de la fintech valenciana 
Flywire, un proveïdor líder de solu-
cions de pagaments internacionals, 
que és un exemple d'experimentació 
contínua i adaptació amb encerts i 
errors. 

https://www.youtube.com/watch?v=X3V48_taNXg
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El projecte 
tecnohumanista IANética 
presenta el seu web 

11/05/2020
Organitzat per Las Naves

L'11 de maig va ser la data en la qual 
el web del seu projecte IANética es 
va donar a conéixer. L'objectiu 
d'aquest projecte és impulsar el T
tecnohumanisme en l'era del big 
data, la internet de les coses i la 
intel·ligència artificial, amb valors 
ètics i humanistes. Durant la 
presentació es va remarcar la 
necessitat de posar la tecnologia al 
servei de les persones, tal com es 
recull en la iniciativa Missions VLC 
2030 que impulsa la Delegació 
d'Innovació i Gestió del 
Coneixement i que orienta la 
innovació a la millora de la vida de 
les persones i el seu entorn.

 Vegeu vídeo

Trobada IANética: Serà 
l'ésser humà augmentat 
un nou ésser humà?
11/12/2020
Organitzat per Las Naves

En aquesta jornada en línia 
d'IANética es va tractar la temàtica 
del “TecnoHumanisme vs 
TransHumanisme”, amb una sèrie de 
qüestions sobre com ens està 
transformant la tecnologia i si 
l'augment de les nostres capacitats 
ens convertirà en un nou homo, 
encara per definir. La jornada va 
comptar amb la participació en una 
taula redona de referents nacionals 
com: Santiago Sánchez-Migallón, 
filòsof, autor de llibres sobre ciència, 
tecnologia i filosofia, i autor del blog 
“La Máquina de Von Neumann”; 
Manuela Battaglini Manrique de 
Lara, advocada, consultora d'Ètica 
Digital, investigadora i CEO de 
“Transparent Internet”; Óscar 
Hormigos, director general 

d'Onkaos, un projecte de Colección 
SOLO, que impulsa la creació 
artística a través de noves 
tecnologies com la intel·ligència 
artificial; Santiago Bustamante, 
director i presentador de “Fallo de 
sistema” i “Meridiano de Turing” en 
Radio 3, expert en ciència-ficció i 
videojocs dins de la xarxa Los 100 
de COTEC; Marta García Aller, 
columnista en El Confidencial i 
autora de “Lo Imprevisible. Todo lo
que la tecnología quiere y no puede
controlar”, i la moderació del 
responsable del projecte IANética 
de Las Naves: Pedro Mujica, 
enginyer superior en Ciències de la 
Computació i tecnòleg humanista.

 Vegeu vídeo

IANética
● Dins del moviment 
TecnoHumanista el projecte 
IANética de Las Naves naix 
com a punt de trobada i debat 
per al desenvolupament 
d'una ètica normativa entorn 
del bon ús que ha de fer-se 
de la intel·ligència artificial i 
la internet del tot, perquè la 
màxima tecnoHumanista de 
posar la tecnologia al servei de 
l'ésser humà es convertisca en 
una realitat.

ianetica.com

https://www.youtube.com/watch?v=7zZC4iEfWrw
https://www.youtube.com/watch?v=fqbv1oJCyjs  
https://ianetica.com/
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Càtedres

● Las Naves, en el seu model de 
treball amb les quatre hèlices, 
aposta per les càtedres com a 
instruments de col·laboració 
amb les universitats. Gràcies 
a elles treballem les línies 
d'investigació, transferència, 
formació i difusió, facilitant 
el diàleg amb l'ecosistema 
d'innovació de la ciutat.  

En aquest 2020 la cooperació 
amb les càtedres s'ha anat maximit-
zant. A més, s'han generat multitud 
de punts de connexió amb el marc 
estratègic Missions València 2030, i 
exemple d'això ha sigut que alguns 
dels grups de treball existents han 
anat virant i donant suport a l'actual 
estratègia d'agenda urbana, com 

per exemple el grup de treball de 
transició energètica. A manera de 
record cal comentar que les càte-
dres actuals (pendent de pivotar a 
Càtedres Missions) són les se-
güents: 

La transició energètica (Càtedra 
de Transició Energètica Universitat 
Politècnica de València): Vinculada 
amb tots els processos d'emergèn-
cia climàtica i transició energètica, 
estratègies de ciutats neutres, etc. 
Actualment relacionada de manera 
directa amb els grups de treball de 
l'Agenda Urbana de la ciutat per a la 
definició de projectes transforma-
dors, com per exemple el treball de 
generació de “districtes neutres”. 

 L'economia col·laborativa 
(Càtedra d'Economia Col·laborativa 
i Transformació Digital Universitat 
de València): Vinculades amb els 

nous models col·laboratius sharing 
tant en mobilitat, venda directa i 
treballs en plataformes. Especial-
ment implicats amb la bretxa digital 
i la casuística negativa de l'aplicació 
d'algoritmes d'IA en els treballs 
associats a plataformes digitals 

 L'horta (Càtedra de L'Horta 
Universitat de València): Alineada 
amb l'estratègia de protecció de 
l'horta com a patrimoni de la ciutat i 
amb la vinculació amb el model 
d'alimentació de la ciutat. Estratè-
gies clares definides per la Comis-
sió Europea, per exemple en 
l'última convocatòria d'H2020 - 
Green Deal, on s'han encaminat 
projectes en l'àrea de farm to fork.
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Càtedra en 
Economia 
Col·laborativa i 
Transformació 
Digital
● La Càtedra d'Economia 
Col·laborativa i Transformació 
Digital té el propòsit d'analitzar 
el conjunt d'actors, institucions 
i pràctiques econòmiques 
i socials generades entorn 
del fenomen de l'economia 
col·laborativa i de les 
plataformes digitals des d'una 
perspectiva multidisciplinària de 
les ciències socials (conjuminant 
l'enfocament jurídic que 
ofereixen el dret constitucional, 
administratiu, laboral i fiscal, 
amb l'enfocament econòmic i 
sociològic).
Les activitats d'aquesta 
càtedra se centren en l'estudi 
de les pràctiques de l'economia 
col·laborativa i l'economia de 
les plataformes digitals i del 

paper que hi tenen els diferents 
actors que hi intervenen, així 
com de les eines emprades 
per al seu desenvolupament. A 
més, planteja com a activitat 
primordial analitzar les 
conseqüències que les diferents 
formes d'economia plantejades 
tenen en la societat i la manera 
de solucionar els conflictes i 
la col·laboració amb entitats 
i institucions públiques i 
privades amb les quals generar 
sinergies positives per al 
desenvolupament dels objectius 
de la càtedra.

 Més informació

Informe sobre la situació 
del lloguer turístic durant la 
crisi del covid-19

4/5/2020
Las Naves
Un estudi de la Càtedra d'Economia 
Col·laborativa i Transformació 
Digital de la Universitat de València, 
secundada per Las Naves, revela 

l'evolució de l'oferta turística i 
residencial a València, publicada en 
les plataformes Airbnb i Idealista.

 Més informació

Presentació de l'informe 'El 
fenomen Airbnb
a València'

18/11/2020
En línia
Diagnòstic de les principals 
característiques de la plataforma de 
lloguer turístic en la capital 
valenciana en l'escenari precovid.

 Més informació

› Càtedres

https://www.uv.es/catedra-economia-colaborativa-transformacion-digital/es/catedra-economia-colaborativa-transformacion-digital.html
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Airbnb-covid-Castellano.pdf
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2020/11/Estudio-El-fenomeno-Airbnb-en-Valencia1.pdf
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Càtedra L'Horta de 
València
● La Càtedra L'Horta de 
València investiga i analitza 
un dels territoris històrics més 
assenyalats i emblemàtics 
per a la societat valenciana, 
que és alhora una construcció 
social de l'espai durant segles 
per part de les persones que 
l'han habitat i n'han fet ús, tant 
des de la mateixa Horta com 
des de la ciutat de València. 
En aquesta càtedra s'observa 
també el paradigma d'una 
fructífera relació camp-
ciutat que, periòdicament, 
ha sigut causa de conflicte i 
diferenciació d'interessos.
Alguns dels objectius de la 
càtedra són documentar i 
donar a conéixer el patrimoni 
històric, arquitectònic i cultural 
que l'Horta ha acumulat durant 
segles; fer la major difusió 
possible dels abundants 
estudis, investigacions i 
projectes que el món acadèmic 
i professional ha elaborat i 
aportat durant els últims anys 
en aquesta qüestió; difondre 
entre els àmbits i entitats 
de la societat valenciana el 
coneixement més específic 
sobre què ha sigut i què és hui 
aquest territori. La càtedra vol 
ser el fòrum de debat sobre el 
present i el futur del complex 
espai agrari i metropolità que 
representa i on se situa l'Horta 
de València.

 Més informació

Taula redona: Les 
barraques de l'Horta de 
València. Present i futur.

22/10/2020
En línia
213 visualitzacions. 
Organitzat per Càtedra Horta.   
Col·labora Las Naves

 Vegeu vídeo

DicciHorta
Xarxes socials
En col·laboració amb el Museu 
Horta Sud Josep Ferrís March, es 
realitzen unes fitxes que conformen 
el Diccionari Terminològic de 
l'Horta. Es comparteixen en xarxes 
socials per a donar a conéixer 
conceptes relacionats amb l'horta.  

DocuHorta

Xarxes socials
181 visualitzacions
Organitzat per Càtedra Horta.   
Col·labora Las Naves

 Vegeu vídeo

› Càtedres

https://www.uv.es/catedra-horta-valencia/es/catedra-horta-valencia-territorio-metropolitano.html
https://www.youtube.com/watch?v=qiHcJ8R0jyY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ppNzsg_6QIk
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Càtedra Transició 
Energètica Urbana 
UPV - Las Naves

● La Càtedra Transició 
Energètica Urbana UPV - Las 
Naves és un laboratori de 
projectes i idees innovadores 
per a la transició energètica 
urbana. S'hi proposen projectes 
per a transformar la ciutat des 
de la transició energètica. Totes 
aquestes accions s'engloben 
en el marc de les Missions 
VLC 2030 i l'Estratègia 
Urbana 2030. Per a això, el 
programa d'activitats busca 
la identificació i el disseny de 
tres districtes d'energia positiva 
(DEP) a València; estableix 
un programa d'eliminació 
d'emissions fòssils en l'Albufera; 
estimula el diàleg dins de 
l'ecosistema sobre l'estratègia 
urbana de transició energètica 
de València i genera propostes 

que obrin noves vies per a les 
polítiques municipals.
 S'aporta així idees i 
coneixement científic al diàleg 
sobre el rumb de la transició 
energètica.
Per a sumar-se a l'ecosistema 
urbà d'energia de València 
per a transformar la ciutat, 
aquesta càtedra mira cap a 
dues direccions: la primera, 
descarbonizar la ciutat des de 
models innovadors d'eficiència 
energètica i autoconsum, i 
consolidant aquests nínxols 
en l'economia de la ciutat; 
i la segona, que aposta per 
democratitzar l'energia, 
obrint per a això el sistema 
energètic a la ciutadania i a les 
ciutats des del dret a l'energia, 
desenvolupant les comunitats 
energètiques urbanes i lluitant 
contra la pobresa energètica.

 Més informació

Webinar 'La ciutat 
mediterrània postcrisi'

5/5/2020
En línia
Organitzat des de la Càtedra de 
Transició Energètica Urbana UPV-
Las Naves.
Hi van participar com a ponents la 
directora de l'Institut Valencià de 
l'Edificació (IVE), Begoña Serrano; el 
geògraf Oriol Nel·lo; Pablo Martínez, 
cofundador de 300.000 km/s, i 
Ramón Marrades, director 
estratègic de la Marina.

 Vegeu vídeo

Webinar 'Una 
reconstrucció verda per a 
València'

12/5/2020
En línia
Hi van participar com a ponents 
Marta Ribó, coordinadora de Justícia 
Alimentària del País Valencià; 
Andreu Escrivà, divulgador i tècnic 
ambiental de la Fundació València 
Clima i Energia, i Andrés Boix, 
professor de Dret Administratiu de 
la Universitat de València i 
codirector de la Càtedra d’Economia 
Col·laborativa i Transformació 
Digital; moderat per Paula Otero, 
investigadora de l'Instituto INGENIO 
(CSIC-UPV).

 Vegeu vídeo

› Càtedres

https://catenerg.webs.upv.es
https://www.youtube.com/watch?v=UV4jx4NxrkI
https://www.youtube.com/watch?v=WWbkXN2L7_o
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Webinar 'Estratègies de 
ciutat per a la transició 
ecològica'

19/5/2020
En línia
Hi van participar com a ponents 
Xavier Matilla, arquitecte en cap de 
l’Ajuntament de Barcelona; Elena 
Azcárraga, directora general 
d'Habitatge i Regeneració Urbana 
de la Generalitat Valenciana; Jordi 
Peris, coordinador d'Estratègies 
Urbanes i Agenda Sostenible de 
l'Ajuntament de València; i moderant 
el debat Tomás Gómez, director de 
la Càtedra de Transició Energètica 
Urbana UPV-Las Naves.

 Vegeu vídeo

Curs 'Pobresa energètica: 
Defensa del dret a l'energia 
en la transició energètica'

29/6/2020
En línia
Es va celebrar en format en línia la 
tercera edició del curs organitzat 
conjuntament per la cooperativa 
Aeioluz i la Càtedra, i amb la 
col·laboració del Centre de Formació 
de Postgrau de la UPV.

Avaluació del risc de 
pobresa energètica en el 
projecte Activage:

30/6/2020
En línia
La Càtedra participa al costat de Las 
Naves i les empreses ATENZIA, 
GESMED, INICIATIVA SOCIAL 
INTEGRAL i MYSPHERA en una 
investigació sobre el risc de pobresa 
energètica en persones majors dins 
del marc del projecte ACTIVAGE 
sobre l'envelliment actiu i saludable. 
La Càtedra investiga en dues línies: 
d'una banda, identifica quines llars 
no mantenen bones condicions de 
temperatura i humitat a l'estiu i 
hivern; d'altra banda, analitza les 
enquestes de satisfacció realitzades 
per a poder incloure una sèrie de 
qüestions que poden identificar una 
llar en PE. El contrast dels resultats 
de totes dues línies permetrà 
identificar d'una manera robusta les 
llars en risc de pobresa energètica.

Hackató Descarbonitzar el 
Campus de Vera

01/10/20 - 23/10/20
En línia
Hackató d'idees per a descarbonizar 
el Campus de Vera i reduir el seu 
consum energètic i material. 

› Càtedres

https://www.youtube.com/watch?v=STzYQ44GXoM
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› Xarxes

00 febrero - 00 marzo
Las Naves
00 asistentes

cc

Connecta 
Energia

● La xarxa Connecta Energia 
té com a objectiu construir 
una comunitat innovadora de 
referència en l'àmbit energètic 
a València. Per a això, realitza 
activitats de sensibilització, 
formació, reflexió, i facilita 
la creació de propostes 
innovadores. En 2020, la 
Xarxa Connecta Energia hi ha 
contribuït a través de diferents 
activitats.

Sun City: seminari 
interactiu sobre la ciutat 
del futur

27/1/2020 
Las Naves
Organitzat per Ingenio CSIC-UPV 
en col·laboració amb Las Naves.

 Vegeu vídeo
 Galeria d'imatges

L'apagada: teatre contra 
la pobresa energètica

7/11/2020
Teatre Cercle de Benimaclet
Organitzat per la xarxa Connecta 
Energia, impulsada per Las Naves.

Connecta Salut

● Durant 2020 l'objectiu de la 
xarxa Connecta Salut ha sigut 
alinear les seues activitats, 
projectes europeus i locals 
amb les àrees de rellevància 
de les #MissionsVLC2030 en 
Ciutat Saludable i algunes de 
Ciutat Compartida: equitat en 
salut entre barris en totes les 
etapes de la vida, longevitat 
i envelliment actiu, foment 
d'hàbits saludables amb 
especial focus en la reducció 

de l'obesitat infantil, soledat 
no desitjada. Es va treballar 
també en l'adaptació de tots 
aquests projectes per a buscar 
solucions en la lluita contra la 
pandèmia i els seus efectes en 
les poblacions de València.

Valentian Ecosystem 
Gathering

26/11/2020
En línia
30  assistents
Organitzat per ECHAlliance.

 Vegeu vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=e-4rMfwGuCA
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157712858531338
https://www.youtube.com/watch?v=E6HmvZ4tPYE 
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Foro Mihsalud "Soledat 
en persones majors"

11/2/2020 
Centre de Suport a la 
Immigració (CAI) 
34  assistents
Organitzat pel Centre 
de Salut Pública de València. 
Programa Mihsalud.

VIII Congrés Edificis 
Energia Quasi Nul·la

5/11/2020
En línia. Presencial en La Nave de 
l'Ajuntament de Madrid 
400  assistents 
Organitzat per Grupo Tecmared i el 
Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana.

 Vegeu vídeo

VI Trobada 
Interassociativa Clínic 
Malva-rosa I
13/11/2020
En línia
21  assistents
Organitzat per ACOEC i 
Departament de Salut Clínic- 
Malva-rosa.

Organizado por ECHALLIANCE

Connecta 
Cultura

● Al llarg de 2020, malgrat les 
circumstàncies del moment, que 
no ens ha permés dur a terme 
tota la planificació de l'Àrea 
de Cultura de Las Naves, el 
centre d'innovació ha continuat 
secundant amb el seu treball les 
indústries creatives i culturals 
de la ciutat de València.
En aquest sentit, s'han 
organitzat activitats 
que aprofundeixen en el 
coneixement i les capacitats 
dels agents del sector; unes 
altres, com les exposicions que 
visibilitzen el treball dels nous 
creadors, també s'han dut a 
terme i s'han promogut accions 
i projectes que permeten 
avançar, a través de projectes 
innovadors, per a aconseguir 
que cada vegada més la cultura 
siga més inclusiva.

Exposicions i 
actividats 
complementàries a 
les exposicions

Exposició 'Desplaçaments 
sediciosos (art, feminisme i 
participació)' 

25/10/19 - 18/01/20
Las Naves
600  assistents 
Organitzat per Culturama en 
col·laboració amb Las Naves.

Proposta creada per a Las Naves 
que ha sigut concebuda com un 
projecte pilot per les 
característiques de la seua 
metodologia. Aborda conceptes 
com el feminisme, l'ecologia, la 
participació ciutadana, la 
sostenibilitat, les cures, la salut i la 
inclusió social.

 Vegeu vídeo

Exposició 'Pàgines 
Amigues'

24/01/20 - 29/02/20
Las Naves
900  assistents 
Organitzat per l'Asociación Vendo 
Oro en col·laboració amb Las Naves.

Una exploració per diferents 
maneres d'entendre el dibuix en 
relació a la pedagogia, l'autoedició i 
l'exploració gràfica. Una mostra que 
va estar acompanyada de xarrades i 
tallers.

 Galeria d'imatges

› Xarxes

https://www.construible.es/videoteca/mesa-redonda-digitalizacion-como-herramienta-activacion-rehabilitacion-circularidad-papel-usuario-final 
https://www.youtube.com/watch?v=M9inwngqlxk 
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157712857905918


Memòria 2020  ›  Coneixement i connexió

44LAS NAVES

› Xarxes

Inauguració Exposició 
'Pàgines Amigues'

24/1/2020
Las Naves
60  assistents 
Organitzat per l'Asociación Vendo 
Oro en col·laboració amb Las Naves.

Xarrada i taller 'Còmic i 
abstracció' amb Roberto 
Massó

31/01/20 - 01/02/20
Las Naves
15  assistents 
Organitzat per l'Asociación Vendo 
Oro en col·laboració amb Las Naves.

Xarrada i taller 'Laboratori 
artístic de la diversitat' 
amb Paz Boira

07/02/20 - 8/02/20
Las Naves
15  assistents 
Organitzat per l'Asociación Vendo 
Oro en col·laboració amb Las Naves.

Xarrada i taller 'Laboratori 
artístic de la diversitat' 
amb Don Rogelio
14/02/2020-15/02/2020
Las Naves
15  assistents 
Organitzat per l'Asociación Vendo 
Oro en col·laboració amb Las Naves.

Taller 'Producció de 
pamflets amb mimeògraf' 
amb Clara Iris Ramos
21/02/20 - 22/02/20
Las Naves
15  assistents 
Organitzat per l'Asociación Vendo 
Oro en col·laboració amb Las Naves.

Xarrada i taller 'Viscós 
però saborós. Dibuix com a 
matèria' amb Alba Feito
28/02/2020-29/02/2020
Las Naves
15  assistents 
Organizat per l'Asociación Vendo 
Oro en col·laboració amb Las Naves.

Exposició 'Pensar la 
mirada'
12/03/20 - 31/08/20
Las Naves
360  assistents 
Organitzat per Las Naves en 
col·laboració amb EASD València

  Vegeu vídeo

Aquesta proposta expositiva es va articular en una doble direcció: 
d'una banda, en l'anàlisi de coordenades socioculturals en relació amb 
temes com ara la qüestió dels gèneres, els patrons socioeconòmics o 
la qüestió mediambiental; d'una altra, en la necessitat de reflexionar 
sobre com les nocions del que fins ara consideràvem que era el món 
han canviat i que ens porten a l'obligatorietat de fer un diagnòstic, de 
reflexionar sobre quines coses s'han alterat i de com ens afecten 
aquestes transformacions.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=gCSkZc4qmkU&feature=emb_title
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Exposició Brillar
17/12/2020-26/2/2020
Las Naves
Organitzat per Las Naves

L'expo ‘Brillar’ va mostrar el treball 
de 14 joves artistes i és el resultat 
d'un projecte de cocreació i treball 
col·laboratiu desenvolupat durant 
mesos.

 Vegeu vídeo
 Galeria d'imatges

Disseny

Estrena del documental 
'Brindis al sol. 20 anys de 
Media Vaca'
23/04/2020
En línia
2.261 visualitzacions 
Produït per l'equip de comunicació 
de Las Naves.

 Vegeu vídeo

Wikimarató Innovació 
València
10/7/2020
Las Naves
15 assistents
Promou Las Naves en col·laboració 
amb l'ADCV.

Jornades de Disseny per 
a la Innovació Social i de 
Disseny Social
29/10/20 - 30/10/20
Las Naves i en línia
24 assistents 
En línia 960 (1a jornada)
466 (2a jornada)  
Promou Las Naves en col·laboració 
amb l'ADCV.

 Vegeu vídeo

Pechakucha 33: 
especial disseny i innovació 
social
30/10/2020
Las Naves
35 assistents presencials i
669 visualitzacions.
Promogut per Las Naves en 
col·laboració amb Eina Cultural.

 Vegeu vídeo

Vols exportar serveis de 
disseny? Segueix 'Follow Us'

18/06, 25/06, 09/07/2020
En línia
20 assistents
Promogut per l'ADCV en col·laboració 
amb Las Naves.

https://www.youtube.com/watch?v=5GuDM2sTBGM
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157717395052656 
https://www.youtube.com/watch?v=vi-2DT4_bvY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=A3ilsZc65_s
https://www.youtube.com/watch?v=3SWK5DDwLOA&t=51s
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Presentació web 
ADCV

2/10/2020
Las Naves
Promogut per l'ADCV en 
col·laboració amb Las Naves.

Presentació D-Tools
14/2/2020
Las Naves
40 assistents
Promogut per l'ADCV en 
col·laboració amb Las Naves.

Videojocs  

Valencia Indie Summit 
2020

05/03/20 - 07/03/20
Las Naves
400 assistents
Promogut per Las Naves.

Trobades de 
desenvolupadors de 
videojocs. Valencia 
Interactive

9/1/2020
Las Naves
25 assistents
Promogut per Las Naves en 
col·laboració amb Valencia 
Interactive.

Global Game Jam
31/01/ 2020- 1-2/02/2020
Las Naves
140 assistents
Promogut per Las Naves en 
col·laboració amb AEV.

 Galeria d'imatges

Llibre Blanc del 
Desenvolupament de 
Videojocs a la Comunitat 
Valenciana
11/9/2020 
Las Naves
35 assistents
Estudi realitzat per DEV, 
l'Associació Espanyola d'Empreses 
Productores i Desenvolupadores de 
Videojocs i Programari 
d'Entreteniment.

 Més informació
 Galeria d'imatges

Presentació d'AEVI amb 
Arturo Monedero
9/1/2020
Las Naves
Promogut per Las Naves en 
col·laboració amb Valencia 
Interactive.

Trobada de 
desenvolupadors. Valencia 
interactive
6/3/2020 
Las Naves
50 assistents
Promogut per Las Naves en 
col·laboració amb Valencia 
Interactive.

7/5/2020 
En línia
10 assistents
Promogut per Las Naves en 
col·laboració amb Valencia 
Interactive.

3/9/2020 
En línia
30 assistents
Promogut per Las Naves en 
col·laboració amb Valencia 
Interactive.

https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157712995389062 
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2017/08/Libro-Blanco-DEV-2019-Valencia-Castellano-final-alta.pdf
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157715930966127
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Trobada de 
desenvolupadors. 
Valencia interactive. 
Mighty Poligon

3/9/2020
En línia
20 assistents
Promogut per Las Naves en 
col·laboració amb Valencia 
Interactive.

FEM Devs. 
Marina Amores. 
Nerfeadas
28/2/2020
Las Naves 
Organitzat per FemDevs i promogut 
per Las Naves.

Reunió trimestral del 
Cercle Valencià dels 
Videojocs
14/2/2020
Las Naves
15 assistents.

Valencia Indie Summit 
Online

3/12/2020 
En línia
20 assistents
Valencia Activa amb la col·laboració 
de Las Naves.

Convocatòria Valencia 
Indie Summit Awards 2021

22/12/2020
Las Naves
Col·labora Las Naves.

Altres
  

Curs 'Creació d'un 
projecte de fotografia 
multimèdia'
15/10/20 - 19/11/20
Las Naves
15  assistents
Organitzat per Las Naves.

Curs de 4 sessions en el qual es va 
donar eines tècniques i creatives 
per a l'articulació del llenguatge 
fotogràfic amb el llenguatge 
audiovisual i musical.

Jornada JPodcast 
'Posa't a gravar!'

21/02/20 - 22/02/20
Las Naves
Organitzada per CEFIRE en 
col·laboració amb  Las Naves.

Educafalles 2020

09/03/20 - 11/03/20
Las Naves
40 assistents
Organitzada per la Universitat de 
València en col·laboració amb Las 
Naves.
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cc

Connecta 
Agroalimentació

● La xarxa d'Agroalimentació 
en 2020 ha continuat 
contribuint a la sostenibilitat 
del sistema agroalimentari 
de la ciutat de València des 
de la innovació social i la 
governança alimentària. En 
2020, Las Naves ha sigut 
nomenada membre oficial del 
Consell Alimentari de València 
i participa en els Grups de 
Treball de Compra Pública, Dret 
a l'Alimentació i Comunicació. 
S'està treballant al costat del 
conjunt d'actors de la xarxa per 
a afavorir l'accés a aliments 
sostenibles, saludables, locals i 
de qualitat a grups en situació 
de vulnerabilitat i indicadors 
per a un correcte seguiment, 
avaluació, rendició de comptes i 
aprenentatge.

Presentació de l'Horta de 
València com a SIPAM

23/1/2020
Ajuntament de València
Presentació a la ciutadania del  
“Regadiu històric de l'Horta de 
València” com a Sistema Important 
del Patrimoni Agrícola Mundial 
(SIPAM) per part de la FAO.

Documental Renaixem
24/4/2020
En línia
1052 visualitzacions.

 Vegeu vídeo

Taller sobre Sistema de 
seguiment i avaluació del 
Pacte de Milà

18/9/2020
Las Naves
Organitzat per Las Naves i el 
Consell Alimentari, Observatori del 
Dret a l'Alimentació d'Espanya, 
Càtedra Terra Ciutadana.

Curs 'L'impacte de la 
Compra Pública en la 
reducció del desperdici 
alimentari'

30/11/20 - 10/12/20
Las Naves
Promogut per Las Naves.
Organitzat pel Projecte Europeu 
EAT Circular (“Education And Tools 
to manage fluxes of resources in 
the Circular Food Chain”), finançat 
per EIT Climate-KIC.

Jornada  "Gènere i 
sistema agroalimentari. 
Presentació de la 
revisió de l'Estratègia 
Agroalimentària Municipal 
de València"

22/10/2020
Las Naves
Promogut per Las Naves.
Organitzat pel Consell Alimentari, 
Fundació Assut, Regidoria 
d'Agricultura i Las Naves.

https://www.youtube.com/watch?v=JAj8iuUyAQA
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Presentació d'aportacions 
sobre l'esborrany del 
Pla Nacional de Canvi 
Climàtic 2021-2030 
(PNACC-2)

29/6/2020
Las Naves
Organitzat pel Projecte Europeu 
EAT Circular (“Education And Tools 
to manage fluxes of resources in 
the Circular Food Chain”), finançat 
per EIT Climate-KIC. Amb la 
participació de Las Naves.

 Més informació

Trobada CEMAS i 
CODINUCOVA: Cultivar, 
nodrir i preservar. La 
importància del mitjà en la 
nostra alimentació

7/10/2020
En línia
Organitzat per CEMAS i 
CODiNuCoVa. Amb la participació 
de Las Naves.

F'Talks20 "Què menjarem 
en les ciutats del futur?"

15/10/2020
Veles e Vents + en línia
Organitzat per KmZERO. Amb la 
participació de Las Naves.

Curs 'Dret a l'alimentació 
sostenible i saludable'

30/9/2020
Las Naves
Amb la col·laboració de Las Naves.

Dia Mundial de 
l'Alimentació

● Las Naves va celebrar el 
Dia Mundial de l'Alimentació 
amb una setmana d'activitats 
gratuïtes. L'objectiu és 
"promoure polítiques i accions 
que faciliten la transició cap 
a sistemes alimentaris urbans 
més sostenibles i resilients 
a la ciutat de València amb 
aliances amb les quatre hèlices 
de la innovació: sector públic, 
sector privat, societat civil i 
acadèmia, i en relació amb 
altres territoris", va explicar 
el regidor d'Innovació, Gestió 
del Coneixement i Comerç 
de l'Ajuntament de València, 
Carlos Galiana.

Concurs #Hortattack

 13/10/2020 - 05/12/2020
Las Naves
El centre d'innovació Las Naves, de l'Ajuntament de València, va 
organitzar un concurs per a promocionar el consum de productes locals 
i de proximitat, com són les verdures i fruites de la nostra terra.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informedeparticipacionpublicapnacc2021-2030_tcm30-516368.pdf 
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Presentació i taula 
redona del documental 
'Renaixem' 
15/10/2020
Las Naves

Aquest curt documental posa en 
valor l'horta i les persones que la 
treballen, agricultors i agricultores 
que cobren un protagonisme 
especial en l'actual conjuntura 
sanitària. El treball audiovisual, amb 
el títol ‘Renaixem’, l'han dirigit 
David Segarra i Pepe Ábalos, i ha 
comptat amb la banda sonora 
original d'Efrén López.

 Vegeu vídeo
 Galeria d'imatges

Exposició fotogràfica 
'PAN' de Gregg Segal i 
David Segarra

16/10/20 - 05/12/20
Las Naves
424 assistents
Organitzada per Las Naves.

Aquests dos fotògrafs ens 
ofereixen dos retrats del món de 

l'alimentació completament 
diferents, i ens conviden a 
reflexionar a través de les seues 
imatges. PAN és una mostra a dues 
mirades, una de global i una altra de 
local, on reflexionem sobre 
l'alimentació en el món i en el nostre 
entorn més pròxim.

 Vegeu vídeo
 Galeria d'imatges

Disco Sopa

17/10/2020
Las Naves
80 assistents
Organitzada per Las Naves.
Amb l'organització de Disc Sopa el 
centre d'innovació Las Naves vol 
inspirar la ciutadania a pensar d'on 

venen els aliments, per a 
conscienciar-nos de la magnitud i 
l'impacte del desaprofitament. 
Mostrar que totes aquestes 
verdures descartades per ser 
lletges o no entrar dins dels cànons 
dels supermercats són 
perfectament aptes per a l'ús i el 
consum.

 Vegeu vídeo
 Galeria d'imatges

https://www.youtube.com/watch?v=5Rw9KBn8ZJE
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157716458522802
https://www.youtube.com/watch?v=Rdr4HVYP4i0
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157716531438032
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157716531438032
https://www.youtube.com/watch?v=bbN-BK1WFbU
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157716504909157
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c

00 febrero - 00 marzo
Las Naves
00 asistentes

cc

Sobirania 
tecnològica

Atenea
● La tercera edició del Congrés 
Internacional ATENEA es 
va centrar en  les pràctiques 
artístiques digitals, moda i 
wearables des d'una perspectiva 
de sostenibilitat mediambiental. 
El programa del congrés es va 
basar en els punts d'intersecció 
entre l'art i el disseny 
d'interfícies tèxtils i wearables 
amb desenvolupament 
tecnològic que proposen 
solucions sostenibles creatives.
Amb el suport i la col·laboració 
del Centre d'Innovació Las 
Naves i de la Universitat 
Politècnica de València, artistes 
i professionals internacionals 
van formar un programa de dos 

dies d'esdeveniment a través 
presentacions, taules redones i 
tallers en els quals es va parlar 
dels problemes relacionats 
amb el canvi climàtic i unes 
certes pràctiques artístiques 
contemporànies que s'hibriden 
amb les noves tecnologies. 

Tallers virtuals d'Atenea 
sobre
artteràpia, fashion 
wearables i videodansa

22/05/2020-23/05/2020
En línia
Promogut per Las Naves.

Programa Mentors 
ATENEA Aesun Kim, "Taller 
Gesture Drawing Gloves 
(English)"

11/5/2020
En línia
227 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

Programa Mentores 
ATENEA - Valeria Herrero, 
"Masterclass Artteràpia en 
la nova era digital
per a pares amb fills amb 
diversitat funcional/
motora"

11/5/2020
En línia
393 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=R_jwVwjnuPY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kVAbX3CVep8&feature=youtu.be
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Programa Mentores 
ATENEA - Lucia Peiró 
Lloret, "Taller Sonor de 
Performance"

18/5/2020
En línia
89 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

Programa Mentores 
ATENEA - Clara Molinicos, 
"Taller Germinant Llavors"

24/5/2020
En línia
188 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

Programa Mentores 
ATENEA - Webinar  
Videodansa en família. 
Part 1 (Marta Arjona i Mei 
Casabona)

22/5/2020 y 23/5/2020
En línia
78 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

Programa Mentores 
ATENEA - Webinar  
Videodansa en família. 
Parte 2  (Marta Arjona i 
Mei Casabona)

3/6/2020
En línia
52 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

Prepara en casa 
BIOMATERIALS. Com fer 
créixer el teu material a 
base de kombutxa? (Maru 
Garcia)

8/6/2020
En línia
123 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

Taller 1. Crea el teu 
pedaç interactiu (María 
Castellanos)
16/6/2020
En línia
111 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

Taller 2. Sensors blans 
programats amb Arduino 
(María Castellanos) 
20/6/2020
En línia
65 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=TsX3DAshqtg
https://www.youtube.com/watch?v=IZuycuj2tj8
https://www.youtube.com/watch?v=_53SFQn1zxA&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=AZC3BWA-eRc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CTY69XgBIQE
https://www.youtube.com/watch?v=cxlvO27R2x0
https://www.youtube.com/watch?v=ZZfIhe-qAzU&t=13s
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Taller 3. Interactivitats 
tàctils amb Arduino (María 
Castellanos) 
23/6/2020
En línia
49 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

Taller 4. Circuits blans en 
paper 

26/6/2020
En línia
72 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

III Congrés Atenea: 
Dones en Art, Ciència i 
Tecnologia

27/11/2020-28/11/2020
En línia
135 inscrites, 69 assistents, 
assistents tallers 34
Organitzat per Las Naves i la 
Universitat Politècnica de València.

 Vegeu vídeo

VR Day 
● L'Associació Valenciana de 
Realitat Ampliada es va aliar 
un any més amb Las Naves 
per a promoure l'esdeveniment 
de Realitat Virtual amb 
conferències i taules redones 
en les quals es va discutir 
sobre el sector, específicament 
sobre “Transformació digital” 
i “Educació en XR” (Formació 
en línia postcoronavirus)”. 
L'esdeveniment internacional 
València VR Day va tindre 
lloc en Las Naves el mes de 
novembre. 

València VR Day 2020

21/11/2020 
En línia
88 inscrits, 387 visualitzacions
Organitzat per Las Naves i AVRE 
(Associació Valenciana de Realitat 
Ampliada).

https://www.youtube.com/watch?v=rcd7JNq8XEc
https://www.youtube.com/watch?v=nY-yOstFAs0 
https://www.youtube.com/watch?v=JbkmJOBeigo&list=PL6IEfyy9lF29rFp2itAzYe3kHVWjY2blJ 
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Aliances i col·laboracions
● Les aliances i col·laboracions 
són punts d'unió amb altres 
institucions que comparteixen 
amb Las Naves una sèrie de 
línies d'acció en comú que 
propicien la col·laboració 
institucional per a impulsar 
la innovació social a la ciutat 
de València i la seua àrea 
metropolitana. 

REFORÇAR ALIANCES (local, 
nacional i internacional). Durant 
l'any 2020, en estreta col·laboració 
amb el Servei d'Innovació s'han 
desenvolupat aliances a escala 
nacional i internacional, com per 
exemple el reposicionament en la 
Red INNPULSO.

Red INNPULSO
Xarxa de Ciutats amb el distintiu 

de Ciutat de la Ciència i la Innova-
ció. 72 ciutats membres. Reco-
neixement atorgat pel Ministeri de 
Ciència i Innovació i amb renovació 
periòdica cada quatre anys: 2010, 
2014, 2018, i el 2022 serà la pròxi-
ma renovació del distintiu. En 
aquesta xarxa liderem dos dels 
principals grups de treball, coordi-
nant més de 30 ajuntaments. 

Actualment Las Naves està 
involucrada en dos grans projectes 
nacionals dins de la RED INNPUL-
SO: 

 ¶ La ideació i creació del concepte 
SPI (Subvencions Públiques 
d'Innovació) com a complement 
de la CPI (Compra Pública 
d'Innovació) que puga recollir-se 
en futurs marcs normatius 

reguladors de les subvencions.  

 ¶ La creació d'una xarxa nacional 
de centres d'innovació urbana 
de les ciutats espanyoles.

A més, s'ha ampliat la coopera-
ció amb altres xarxes europees, 
buscant el posicionament interna-
cional de l'entitat, i amb això de la 
ciutat. 

CLIMATE-KIC
EIT Climate-KIC Spain  és la repre-
sentació a Espanya de la iniciativa 
europea EIT Climate-KIC, la major 
associació publicoprivada d'Europa, 
que s'ocupa del canvi climàtic 
mitjançant la innovació per a 
construir una economia neutra en 
carboni, cosa que evidencia l'alinea-
ció de xarxes a les nostres estratè-
gies i reptes d'innovació. Las Naves 
forma part activa d'aquesta gran 
xarxa europea amb més de 400 
socis.

iKEN
Xarxa global formada per les ciutats 
reconegudes com a finalistes i amb 
premi monetari concedit dins de la 
competició de Capital Europea de la 
Innovació promocionada per la 
Comissió Europea des de 2014. Las 
Naves va impulsar aquest reco-
neixement per a València en 2020. 
iKEN es constitueix com una 
plataforma de cocreació i ideació 
compartida per a aprofitar el poder 
de la connexió humana per a 
innovar en noves solucions a les 
ciutats que milloren la vida de les 
persones i construeixen societats 
més justes i inclusives. Aprenent 
d'aquesta xarxa hem pogut crear 
unes candidatures conjuntes amb 
algunes de les seues ciutats a les 
convocatòries europees de Green 
Deal presentades al gener de 2021, 
redefinint i actualitzant els nostres 
recursos i equips per a aprofitar les 
sinergies sorgides de les bones 

› Aliances i col·laboracions
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pràctiques identificades per a 
portar inversions i projectes euro-
peus a la ciutat de València.

MOIN
MOIN és la Xarxa global d'Inno-

vació orientada a missions llançada 
des de l'Institute for Innovation and 
Public Purpose (IIPP) de la Universi-
ty College de Londres i reuneix 
organitzacions amb el propòsit 
d'enfortir-se mútuament en una 
innovació dirigida a generar valor 
públic. Per a continuar fomentant 
l'aprenentatge que ens servisca en 
la millora d'enfocaments, desplega-
ments i resultats en les nostres 
missions, els nostres reptes d'inno-
vació, tenim una activitat constant 
de relació i intercanvi amb els 
principals centres d'innovació de 
ciutats espanyoles: Medialab Prado 
(Madrid), Citilab (Cornellà de Llobre-
gat), Medialab Tabakalera (Donosti), 
Coboi Lab (Sant Boi de Llobregat), 
LAAB (Aragó). A fi d'enfortir aques-

tes relacions d'aprenentatge mutu, 
hem liderat des de Las Naves una 
proposta al Ministeri de Ciència i 
Innovació per a crear una Xarxa de 
Centres d'Innovació Urbana a 
escala de país, que puga donar 
estructura a aquesta acció de 
compartir bones pràctiques amb 
els seus casos d'èxit i/o fracàs 
associats. 

A més, en algunes àrees concre-
tes, pel volum d'activitat que 
suposen per a Las Naves i pel 
treball de posicionament desenvo-
lupat pel personal tècnic s'han 
aconseguit acords específics com 
els següents: 

 ¶ S'ha reactivat la cooperació amb 
ECHALLIANCE (la xarxa interna-
cional d'ecosistemes d'innovació 
en salut), amb la celebració d'un 
webinar conjunt el 26/11/2021 
(“Tics i covid-19 en el sistema de 
salut valencià. Què hem aprés i 
quines són les possibles solu-
cions? Mirades des de l'Adminis-
tració, professionals de la salut, 
el sector privat i pacients”) en 
col·laboració amb altres agents 
de l'ecosistema regional de salut 
que formen el grup de treball 
d'aquesta xarxa a València 
(Hospital Clínic, SOVAMFIC, 
SABIEN-UPV). 

 ¶ S'ha reforçat la col·laboració 
amb la Xarxa Europea de Llocs 
de Referència per a l'Envelliment 
Actiu, gràcies al treball conjunt 
de redacció del manifest per a 
abordar la soledat no desitjada 

de les persones majors a Europa. 
Aquesta col·laboració ofereix 
moltes possibilitats per a l'inter-
canvi de coneixement i la 
transferència de bones pràcti-
ques a altres territoris europeus. 

 ¶ S'ha signat un conveni amb 
CODiNuCoVa per a col·laborar 
en l'àmbit de la prevenció de 
l'obesitat infantil. 

 ¶ S'ha explorat amb REDIT possi-
bilitats de col·laboració conjunta 
a futur en l'àmbit de la salut i les 
àrees de rellevància de Missions. 

 ¶ En l'àmbit local, el treball conjunt 
en el marc del projecte Healthy 
Loneliness 2020 ha permés anar 
generant xarxes comunitàries 
en els diferents barris en els 
quals s'han organitzat activitats. 
Aquestes xarxes comunitàries 
estan formades per agents clau 
del barri (centres de salut, 
associacions veïnals, Consell de 
Salut, voluntariat…) que col·labo-
ren per a abordar la soledat no 
desitjada en els seus territoris. 
Las Naves ha identificat totes 
aquestes xarxes i hi col·labora 
activament, de manera que en 
2021 formaran part d'un nou 
projecte aglutinador en l'àmbit 
de la ciutat. 

› Aliances i col·laboracions
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Connexions i 
grups de treball 
locals

 ¶ Tres espais de connexió i 
vigilància inclosos en 
l'agenda de treball: 

 ¶ Relació amb l'oficina de 
projectes europeus de 
l'Ajuntament de València. 
Aquesta relació ha quedat 
establida en reunions 
setmanals en les quals 
s'analitzen totes les oportu-
nitats, convocatòries, 
expressions d'interés que 
poden ser utilitzades o 
aprofitades per part de la 
ciutat de València, sent en 
aquest cas Las Naves un 
centre de “canalització” de 
les oportunitats a altres 
àrees i serveis de l'Ajunta-
ment. 

 ¶ La relació amb l'Oficina de 
València Clima i Energia, 
establint multitud de 
col·laboracions d'impacte 
directe sobre la ciutadania 
aprofitant les estructures 
de totes dues entitats, en 
l'àmbit de l'emergència 
climàtica. Aquesta coopera-
ció es veu reflectida, aigües 
amunt, en la participació 
conjunta en projectes 
europeus i, aigües avall, en 
les accions concretes de 
desenvolupament a la 
ciutat, a través de la ma-
teixa seu de Las Naves o a 
través de les oficines que 
es despleguen per la ciutat. 

 ¶ Grup de treball d'Infraes-
tructura de dades. Aquest 
grup de treball sorgeix amb 
la necessitat d'“aterrar” 
l'aplicació dels ODS i les 
seues metes en l'àmbit de 
la ciutat. Comencem 
treballant amb els informes 

de REDS, els informes de 
l'Observatori de Sostenibili-
tat, per a després passar a 
integrar en un grup “supra-
servei”, coordinat des de 
l'Estratègia Urbana i Agen-
da urbana a tots els agents 
implicats en dades: Oficina 
d'Estadística, Oficina de 
Ciutat Intel·ligents, Govern 
obert i transparència, 
Servei d'Innovació i Gestió 
del Coneixement juntament 
amb l'ecosistema d'innova-
ció amb incorporació de 
representants de les quatre 
hèlices. El resultat és el 
desenvolupament d'indica-
dors territorialitzats a la 
ciutat, els seus districtes i 
barris per a poder realitzar 
una observació i vigilància 
més pròxima a la realitat de 
les persones que viuen i es 
relacionen a València.

Esdeveniments

L'AVI i Las Naves cooperen 
per a impulsar la innovació 
social a València i la seua 
àrea metropolitana

31/1/2020
Reunió de treball en Las Naves per a 
abordar noves línies de col·laboració 
institucional que permeten impulsar la 
innovació social a la ciutat de València 
i la seua àrea metropolitana. Van 
participar en la reunió la secretària 
general de l'AVI, Olivia Estrella, la 
directora gerent de Las Naves, Marta 
Chillarón, el subdirector general de 
Programes d'Innovació de l'Agència, 
Roberto Arnau; el subdirector tècnic 
de Las Naves, David Rosa, i el cap del 
Servei d'Innovació de la corporació 
local, Fermín Cerezo. Les dues 
institucions van trobar punts de 
trobada en el marc de les seues 
estratègies de suport a la innovació, 
amb especial incidència en l'àmbit 
social.
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Las Naves col·labora amb 
l'Ajuntament de València 
en la creació d'un protocol 
de teletreball

13/5/2020
Des de l'Ajuntament de València es 
va formar un grup de treball 
multidisciplinari amb l'objectiu de 
crear un protocol de teletreball i 
planificar la seua implantació. 
L'equip de treball multidisciplinari el 
van integrar persones procedents 
de diferents àrees de 
l'Administració local, com la 
Coordinació General Tècnica 
d'Innovació i Gestió de Persones i 
els serveis de Personal, Formació, 
Prevenció de Riscos Laborals, 
Avaluació dels Serveis i Tecnologies 
de la Informació, entre altres. Las 
Naves va col·laborar amb 
l'Ajuntament amb la seua 
experiència adquirida pel que fa al 
teletreball i la seua capacitat per a 
implementar processos innovadors.

Col·laboració amb 
l'Asociación Con Valores

29/12/2020
Las Naves cedeix els seus espais 
per a desenvolupar la segona edició 
del programa de formació i 
mentorització dels emprenedors en 
risc d'exclusió social que va 
organitzar l'Asociación Con Valores.
 

Videoconferència 
"Emprendre des de la 
cocreació de valor i el bé 
comú"

1/10/2020
Participació de Marta Chillarón en 
el webinar organitzat per la Càtedra 
d'Economia del Bé Comú de la 
Universitat de Valéncia. Durant 
l'esdeveniment es va fer un 
diagnòstic i es van posar sobre la 
taula propostes de solució a 
l'impacte del coronacrisi sobre els 
sectors econòmics valencià.

Jornades "Alimentant el 
canvi junts"

30/10/2020
Jornada organitzada per CEMAS i 
DANONE que va comptar amb la 
participació de Marta Chillarón. 
Aquest esdeveniment va voler obrir 
un espai comú de reflexió, diàleg i 
accions enfocades a alimentar un 
canvi cap a una societat justa, 
saludable i inclusiva.

Línies d'acció en 
comú que propicien 
la col·laboració 
institucional per a 
impulsar la innovació 
social a la ciutat de 
València i la seua 
àrea metropolitana

→
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Intro

Provar solucions i prototipar propostes per a 
obtindre respostes a reptes de futur de la nostra 
ciutat és un altre dels pilars sobre els quals 
s'assenta l'acció de Las Naves. 

Per a garantir l'eficàcia de les respostes que es 
donen des de l'Administració local és fonamental 
testar prèviament, i de manera controlada, aquelles 
tecnologies, metodologies o desenvolupaments 
abans de ser implantats a gran escala. 

Las Naves realitza aquesta labor utilitzant la 
ciutat com a laboratori de proves, i la ciutadania 
com a part protagonista, sempre que és possible. 
En aquest sentit, es despleguen tant projectes 
europeus com projectes propis en col·laboració 
amb altres entitats públiques o privades, incloent-hi 
organitzacions de la societat civil i universitats.
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Col·lab

● Col·lab és una acceleradora 
pública de triple impacte posada 
en marxa des de Las Naves per al 
foment de l'emprenedoria social. 
Els tres impactes que abasta són 
l'econòmic, el social i el mediam-
biental.

#emprenedoria
#startups
#transparència
#tecnologia

A través de tres programes —
preacceleració, acceleració i Scale 
Up—, Col·lab treballa per a promo-
cionar l'emprenedoria innovadora 
sostenible centrat en la millora de la 
qualitat de vida de les persones de 
l'entorn. A part del suport financer, 
aquesta iniciativa busca posar en 
marxa mecanismes de col·laboració 
publicoprivada per a la creació 
conjunta de productes i serveis amb 
impacte social.

La mentorització intensiva en una 
desena d'àrees clau per als projec-
tes emprenedors és una de les eines 
que es brinden en Col·lab, a més 
d'accions de facilitació, networking i 
teambuilding. El suport financer 
destinat a les millors iniciatives 

emprenedores és una altra de les 
esferes de la iniciativa. Les startups 
triades participen en els programes 
de Col·lab, demo days i investors 
days. 

Des que va començar Col·lab han 
sigut secundats trenta-quatre 
projectes emprenedors en els quals 
hi havia paritat de gènere en partici-
pants i catorze nacionalitats dife-
rents. L'objectiu de les accions és la 
generació de recursos econòmics 
per a les administracions públiques, 
que permeten reinvertir els beneficis 
generats per aquestes solucions 
innovadores per a continuar secun-
dant nous projectes i startups amb 
triple impacte.

collab.lasnaves.com

› Col·lab

https://www.lasnaves.com/somos-collab/?lang=es
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Startups Col·lab

DUMCO

● Preacceleració. DUMCO té l'ambició de 
desenvolupar una plataforma d'empreses 
per a la distribució de mercaderies a les 
ciutats d'una forma col·laborativa, millo-
rant-ne la competitivitat i la qualitat de vida 
de la ciutadania. Volen ser l'alternativa 
verda per a les solucions logístiques 
d'emmagatzematge, repartiment i recollida 
de mercaderies.

Emplogreen

● Scale Up. El problema detectat és que a 
les empreses de l'economia verda tenen 
moltes dificultats per a atraure i retindre 
talent que compartisca valors mediam-
bientals. D'altra banda, per als que dema-
nen treball el problema és el mateix però al 
revés. +INFO

Glissandoo

● Acceleració. Glissandoo és un SaaS 
pensat i dissenyat per a comunitats 
musicals: bandes de música, orquestres 
simfòniques i corals, entre altres. El 
projecte va sorgir amb la missió de 
contribuir a la transformació digital i 
aportar valor des de la perspectiva 
tecnològica en un sector que encara es 
troba en una fase de digitalització. +INFO

Impact - E

● Preacceleració. IMPACT-E treballa en el 
Col·lab en la definició del model de negoci, el 
desplegament de l'aplicació i el desenvolu-
pament tècnic dels models energètics. 
Aquests models energètics es fan en estreta 
col·laboració amb l'Institut d'Enginyeria Ener-
gètica de la UPV al voltant de tres programes 
de doctorat. +INFO

Tots els programes posats en marxa per Col·lab de Las Naves estan 
enquadrats dins de Missions València 2030, la iniciativa que marcarà 
les línies de treball en innovació pública de l'Ajuntament de València 
durant els pròxims anys

→

Ai Vision 

● Preacceleració. AI-Vision té el propòsit 
d'emprar l'última tecnologia en visió artificial 
per a garantir àrees segures per a la 
ciutadania. En detectar una irregularitat o 
perill potencial el dispositiu respondrà 
enviant un avís automàtic. 
Aquesta solució serveix, per exemple, per a 
detectar aglomeracions de persones en 
espais públics o tancats.  

Bioscore

● Acceleració. Bioscore és una plataforma 
web per a hotels amb una doble funcionali-
tat. D'una banda, avalua o «escoritza» el nivell 
de sostenibilitat d'un allotjament, assignant 
una icona que identifica de manera clara i 
senzilla el seu compromís mediambiental. 
Així l'usuari final pot triar l'allotjament a partir 
de la seua sostenibilitat. +INFO

https://emplogreen.com/
https://glissandoo.com/
https://www.urbanimpacte.com/
https://bioscore.info/
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INMI

● Scale Up. INMI és una plataforma digital 
que sistematitza i viabilitza les etapes per 
les quals ha de passar una persona per a 
estudiar i viure en l'exterior. Han desenvo-
lupat una plataforma per a crear experièn-
cies internacionals accessibles a tots. 
+INFO

JIBU H2O

● Acceleració. Jibu h2o fomenta el consum 
de l'aigua de l'aixeta a través d'un nou 
concepte de fonts d'aigua connectades a 
una aplicació mòbil, que en permet la 
geolocalització, accés a informació de 
consum, a més de comercialitzar una botella 
reutilitzable. +INFO

Skroller

● Acceleració. Skroller ha desenvolupat i 
patentat un innovador suport per a 
patinets elèctrics que incrementa el 
control, l'estabilitat i el confort, reduint la 
fatiga muscular i el risc d'accidents en 
activar el cos com a centre d'equilibri. 
+INFO

Soundcool 

● Acceleració. Soundcool és un sistema 
de creació col·laborativa de continguts 
musicals i audiovisuals. Soundcool té 
aplicacions en l'àmbit de la interpretació 
artística, la música, l'educació i la 
musicoteràpia. +INFO

Mercat Horta Viva

● Acceleració. Mercat Horta Viva, platafor-
ma en línia de venda de producte agroali-
mentari que connecta consumidors 
conscients amb xicotets productors de 
proximitat. +INFO

MeuTeu Co-design Lab 

●  Preacceleració. MeuTeu Co-design Lab 
és un laboratori de recerca i desenvolupa-
ment de projectes basat en col·laboracions 
estratègiques i metodologies de codisseny 
amb l'objectiu de normalitzar la participa-
ció i la representació de col·lectius que són 
ignorats pel sistema de moda.

Maminat

● Scale Up. Maminat, una marca de 
cosmètica natural i ecològica. Totes les 
fórmules estan elaborades amb ingre-
dients mediterranis. Som una marca que 
treballa l'economia circular així com la 
segona vida de tots els envasos amb els 
quals treballem. +INFO

VALUA

● Preacceleració. VALUA(V-ArtToys) és 
un projecte pensat per a oferir un servei 
360 de producció, comercialització i 
promoció de serveis artístics a empre-
ses, institucions i particulars. L'artista 
faller és capaç de realitzar tot tipus de 
creativitats.

Organic Boosting

● Scale Up. ORGANIC BOOSTING 
desenvolupa la plataforma d'exportació 
automatitzada per a supermercats a tot 
el món. Permet als productors ecològics 
locals vendre a nivell global i als super-
mercats agrupar compres. +INFO

https://www.somosinmi.com/
https://www.jibuh20.com/
https://skroller-belt.com/
https://soundcool.org/
https://www.mercathortaviva.com/es/
https://maminat.com/
https://organicboosting.bio/es/
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Àncora: Cultura del Mar

● Scale Up. Cultura del mar va desenvolupar 
el seu projecte fa dos anys, quan es va 
detectar una falta de coneixement, protecció 
i espoli del patrimoni arqueològic subaquàtic 
de València. La nostra associació tracta de 
protegir i valorar tot aquest patrimoni ocult 
mitjançant diferents propostes de gestió i 
divulgació. + INFO

Broculy

● Preacceleració. Broculy és una eina per a 
posar solució al desaprofitament alimenta-
ri domèstic. Treballen per a solucionar 
aquest problema amb una app que alerta 
l'usuari quan alguna cosa de la nevera està 
a punt de caducar. + INFO

Pryntyl

● Preacceleració. Pryntyl és un projecte 
creat per a solucionar el problema de la 
soledat no desitjada de les persones, ja 
siguen joves, adultes, o majors. Ofereix 
experiències de trobada, mitjançant la 
creació d'activitats artisticocreatives i 
culturals proposades dins d'un centre d'art 
«físic» i també a través d'una plataforma en 
línia. + INFO

ESUS

● Scale Up. ESUS és una startup que té 
la missió d'oferir solucions de mobilitat 
sostenibles en ciutats. Hem desenvolu-
pat un prototip de vehicle elèctric de 
tres rodes, amb alta capacitat de 
càrrega, estable i amb una maniobrabili-
tat no aplicada fins ara en aquesta mena 
de solucions de mobilitat. + INFO

Green Urban Data

● Scale Up. Green Urban Data ha desenvolu-
pat una eina en línia que permet obtindre els 
indicadors ambientals i de sostenibilitat més 
rellevants d'una ciutat, de manera automàti-
ca, objectiva, mesurable i comprensible. 
+ INFO

Cultura més social

● Acceleració. La finalitat última del 
projecte és millorar la relació i el treball en 
xarxa entre el sector cultural i el teixit 
social, de manera que arribe a tots els 
sectors de la societat que es troben 
exclosos del consum i la creació cultural, 
afavorint-ne la participació i inclusió 
social.+ INFO

Ciclotrimons

● Preacceleració. Una associació sense 
ànim de lucre que naix l'any 2013, formada 
per un equip de professionals de l'educació 
social i la psicologia amb àmplia experièn-
cia i formació en el camp de l'acció 
socioeducativa amb famílies i joves en 
situació de vulnerabilitat social. + INFO

Reflash

● Acceleració. Reflash és una marca de 
moda que s'encarrega de reciclar i 
transformar la roba que tenim abandona-
da en el calaix. A través d'una botiga en 
línia oferim al nostre públic un servei de 
recollida i redisseny de peces amb 
l'objectiu d'atorgar a aquestes una nova 
vida. + INFO

PAZ - Club de ciclisme

● Preacceleració. En PAZ Cycling 
dissenyen, produeixen i venen roba de 
ciclisme. Els seus productes i filosofia 
empresarial són únics en el mercat perquè 
volen crear productes que siguen el més 
sostenible possible en tots els sentits. 
També ofereixen altres accessoris i una 
gamma de roba casual. + INFO

https://www.lasnaves.com/collab/ancora-cultura-del-mar-2/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/broculy/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/pryntyl/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/esus/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/green-urban-data/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/cultura-mas-social/
https://www.lasnaves.com/collab/ciclo-trimons/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/reflash/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/paz-cycling/?lang=es
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MDA

● Preacceleració 
MDA és una motxilla de microaspersió per 
a un futur sostenible, que funciona amb 
cartutxos extraïbles, incloent-hi un 
dosificador de mescla independent i 
desenvolupada sota patent pròpia. MDA 
també permet la connectivitat de l'equip 
per a la millora de la seua gestió. + INFO

VLC-VOL

● Scale Up 
El projecte és una plataforma social 
tecnològica per a posar en contacte 
persones amb necessitats especials amb 
voluntaris i voluntàries, a través d'associa-
cions que ja estan oferint els seus serveis a 
aquests col·lectius. + INFO

Recicladera

● Preacceleració 
Recicladera ofereixen solucions eficients per 
a un desenvolupament sostenible en l'àmbit 
de la restauració. Treballen amb empreses 
interessades en bones pràctiques zero waste 
i en l'economia circular, donant a conéixer les 
empreses que realitzen aquestes bones 
pràctiques i fent costat a les empreses que 
es vulguen adherir a aquest model. + INFO

It Takes a Bike

● Preacceleració 
El projecte It Takes a Bike és un model 
de desenvolupament sostenible basat 
en l'ús de la bicicleta com a mitjà de 
transport. + INFO

T-Renta

● Preacceleració 
T-Renta és una plataforma de lloguer de 
mobiliari. Un servei amb el qual s'estalvia 
temps i diners, triant aquells mobles que 
desitges i dient adeu als tràmits innecessaris. 
L'objectiu principal és canviar la forma de 
consum dels mobles, convertint un sector 
tradicional en un model de negoci més 
col·laboratiu.  + INFO

Un pati per a totes

● Preacceleració 
Aquest projecte proposa un procés 
d'intervenció en l'espai físic del pati, per a 
modificar les vivències que s'hi produeixen, 
generant espais inclusius. Comptarà amb 
la participació de la comunitat educativa i 
de l'entorn, així com amb la implicació de 
persones amb problemes de salut mental. 
+ INFO

Isibenestar

● Acceleració 
El projecte ISIBENESTAR treballa en l'àrea 
d'innovació social tecnològica per a cures 
complementàries a persones majors que viuen 
a soles a la ciutat de València. + INFO

Mural del Col·lab

https://www.lasnaves.com/collab/mda/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/vlc_vol/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/recicladera/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/it-takes-a-bike/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/t-renta/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/un-pati-per-a-totes/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/isibenestar/?lang=es
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Mentorització

JAVIER ALANDES
(LEAN STARTUP I ORATÒRIA)

«En Col·lab soc mentor de Lean 
Startup i Oratòria. M'encanta 
treballar amb els emprenedors i les 
emprenedores en els estadis 
inicials dels seus projectes, definint 
les hipòtesis, creant un producte 
mínim viable aprenent dels poten-
cials clients, debatre el model de 
negoci o el buyer persona. I, amb tot 
això, treballar amb els equips per a 
fer un gran pitch del projecte.» + 
INFO

CLAUDIA ALFONSO
(MÀRQUETING)

«En Col·lab de Las Naves impulse el 
camí idoni per a implantar un pla 
estratègic en les àrees de màrque-
ting i vendes, que responga correc-
tament a les necessitats dels 
projectes, tant a mitjà termini com a 
llarg termini.» + INFO

CAMILLA MIRAUDO 
(RESPONSABILITAT SOCIAL)

«En Col·lab acompanye les entitats 
perquè desenvolupen una visió ètica 
i uns valors empresarials, així com 
perquè siguen responsables, tant 
internament com de cara a la socie-
tat. També assessore les empreses 
que formen part dels programes 
Col·lab sobre les diferents eines de 
mesurament i de certificació perquè 
cadascuna trobe la que millor 
s'acoste a la seua missió i objectius.»
+ INFO

Els projectes del Col·lab 
gaudeixen d'una àmplia 
bossa de mentorització 
individual especialitzada en 
àrees com ara metodologies 
d'emprenedoria en entorns 
inestables, màrqueting 
i vendes, oratòria, 
responsabilitat social, 
gestió d'equips, estratègia, 
metodologies de treball àgils, 
assessorament legal, així com 
sessions de treball grupal.

→

https://www.lasnaves.com/collab/javier-alandes-lean-startup-y-oratoria/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/javier-alandes-lean-startup-y-oratoria/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/claudia-alfonso-marketing/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/camilla-miraudo-responsabilidad-social/?lang=es
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ITBOOK — Arturo Puig 
(METODOLOGIES ÀGILS)

«Ensenyarem als projectes que 
formen part de Col·lab com treballar 
amb rapidesa, ser flexibles i anticipar 
resultats des dels principis de les 
metodologies àgils.» + INFO

JUAN SIMÓN GARCÍA
 (DIGITALITZACIÓ I TECNOLOGIA)

«Ajudaré en l'ús eficient de la tecno-
logia per part dels diferents projec-
tes del Col·lab, treballant per a 
aportar-los valor, des de la utilització 
d'eines de productivitat per a 
l'organització de projectes, passant 
pel prototipatge/desenvolupament 
del producte o servei, fins al testat-
ge, gestió i control d'aquest, una 
vegada llançat al mercat.»  
+ INFO

MARÍA AMIGO 
 (VIABILITAT I FINANCES)

«Guiar els projectes perquè cone-
guen amb la major exactitud la 
viabilitat econòmica i financera de les 
seues idees, desenvolupant pressu-
postos i projeccions davant diferents 
escenaris.» + INFO

MARINA ROMERAL 
(GESTIÓ D'EQUIPS, NEGOCIACIÓ I 
LIDERATGE)

«Dins de Col·lab, la meua labor se 
centra a ajudar els emprenedors i les 
emprenedores a posar en marxa 
estratègies i plans d'acció que els 
permeten gestionar els seus equips 
de treball en línia amb els seus 
objectius empresarials i els seus 
valors interns. Ajude també a crear 
estructures de Gestió de Persones 
que els ajuden en el seu actual 
moment empresarial i que puguen 
servir de base al seu creixement 
futur.» + INFO

ISMAEL ABEL
(ESTRATÈGIA)

«Des de l'àrea de mentorització en 
disseny i planificació estratègica, 
ajudarem a transformar les idees en 
resultats, amb una combinació de 
visió, valors, lideratge i pensament 
estratègic, tractant que en els 
projectes facen conviure les obliga-
cions del dia a dia amb la visió de 
mitjà i llarg termini.» + INFO

LUCÍA CARRAU 
(ASSESSORAMENT LEGAL)

«En Col·lab assessore els emprene-
dors i les emprenedores, resolent els 
dubtes legals que els sorgeixen al 
voltant del seu projecte, des de la 
constitució de la societat i l'elecció 
de la forma jurídica que més s'ajusta 
a les seues necessitats, fins a com 
regular les relacions entre els socis i 
els sistemes per a resoldre els 
possibles conflictes, la manera 
d'atraure i retindre talent amb pocs 
recursos, la responsabilitat dels 
administradors, fórmules de finança-
ment propi i alié, protecció de la 
propietat intel·lectual i industrial, 
etc.» + INFO

https://www.lasnaves.com/collab/itbook-metodologias-agiles/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/juan-simon-garcia-digitalizacion-y-tecnologia/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/maria-amigo-viabilidad-y-finanzas/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/82144/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/ismael-abel-alias-allied-to-grow-estrategia/?lang=es
https://www.lasnaves.com/collab/lucia-carrau-asesoramiento-legal/?lang=es
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Signatura de Conveni 
per a la promoció 
de l'emprenedoria 
amb impacte social i 
mediambiental amb 
Florida Universitària 
● 10 DE MARÇ — LAS NAVES

Durant el mes de març de 2020, la institu-
ció educativa Florida Universitària va 
signar un conveni de col·laboració amb Las 
Naves per a realitzar activitats i projectes 
de manera conjunta. Amb la signatura es 
va establir una aliança per a propiciar i dur 
a terme la cocreació d'accions de foment 
de l'emprenedoria amb impacte social i 
mediambiental. Sobretot, aquelles dirigi-
des al compliment de les Missions Valèn-
cia 2030.

Começament de la 2a 
Edició de Col·lab 
● 12 DE MAIG — LAS NAVES I EN LÍNIA 
61 ASSISTENTS

La segona edició de Col·lab, l'acceleradora 
pública del centre d'innovació Las Naves de 
l'Ajuntament de València, va reunir una selecció 
de 15 projectes innovadors triats per a formar 
part dels programes de Preacceleració, Accele-
ració i Scale Up d'aquesta iniciativa, que es van 
presentar totalment alineats amb l'estratègia 
d'innovació social i urbana Missions València 
2030. 

Llançament de la 
convocatòria de la 2a 
Edició de Col·lab 
● 13 DE MARÇ — LAS NAVES

En la primera quinzena del mes de març, l'accelera-
dora pública Col·lab va obrir una nova convocatòria 
dels seus programes de suport a l'emprenedoria 
innovadora amb impacte social i mediambiental. 
L'edició, liderada per Mauro Xesteira, buscava 
persones i equips emprenedors amb projectes que 
perseguisquen la millora de la qualitat de vida o de 
l'entorn, amb la finalitat que opten a participar en un 
dels tres programes que van començar a principis de 
maig de 2020. 

› Col·lab
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Hackató Col·lab 
Weekend 2a Edició
● 17-20 DE SETEMBRE — LAS NAVES  
50 ASSISTENTS

En la segona edició del Hackató Col·lab Wee-
kend, el hackató en línia promogut per l'accele-
radora pública de Las Naves, els equips van 
estar desenvolupant durant tres dies projectes 
innovadors amb impacte social i mediambiental. 
Aquests optaven al premi Fast track Preaccele-
ració Col·lab en el Col·lab Weekend 2020. ‘AI 
Vision’, una aplicació que monitora la distància 
social en espais públics usant xarxes neuronals i 
visió artificial, va ser la guanyadora. També es 
van entregar tres accèssits, per a ‘Impact-E’,  
‘Patrimonio virtual’ i ‘Jibu-H2O’.

Llançament de la 3a 
convocatòria Col·lab
● 7 DE SETEMBRE 

La tercera convocatòria dels programes Col·lab de 
suport a l'emprenedoria innovadora amb impacte 
social i mediambiental promoguts per Las Naves 
es va enfocar en àrees com la reducció de residus, 
la lluita contra l'obesitat, el consum responsable, 
l'adaptació al canvi climàtic o la reducció de 
desigualtats. 

Aquests programes es van establir dins del marc 
estratègic Missions València 2030, una política 
d'innovació pública de l'Ajuntament de València.

Demo day - 1a Edició 
de Col·lab
● 22 DE JUNY — LAS NAVES — 620 
VISUALITZACIONS
El Demo Day del passat 22 de juny de 2020 va ser una 
trobada organitzada per Col·lab, acceleradora pública 
de Las Naves, en què va celebrar el tancament de la 1a 
Edició. L'objectiu de la cita va ser que onze dels primers 
equips presentaren els seus avanços, set d'ells en 
Preacceleració i quatre en Acceleració. 
A més, durant el Demo Day es va entregar el premi al 
millor equip de Preacceleració a Reflash i al millor equip 
d'Acceleració a ESUS Mobility. 

› Col·lab
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Demo Day Col·lab 
2a Edició 
● 4 DE NOVEMBRE — LAS NAVES 
592 VISUALITZACIONS
El 4 de desembre de l'any passat es va 
celebrar un nou Demo Day per a presentar 
els avanços dels equips de Col·lab de la 
segona edició. L'esdeveniment, que es va 
emetre en streaming a través del canal de 
Youtube va comptar amb la participació 
de Mauro Xesteira, responsable de 
Col·lab, que va contestar els dubtes de les 
persones interessades a participar en el 
programa.

En l'esdeveniment es va entregar el 
premi al millor equip de Preacceleració a 
Jibu h2o. També es va guardonar amb el 
premi d'Acceleració  a INMI, i amb el de 
Scale Up, a ESUS Mobility. 

Inici de la 3a Edició de 
Col·lab
● 10 DE NOVEMBRE — LAS NAVES 
54 ASSISTENTS

La tercera edició de Col·lab va arrancar amb 15 
projectes emprenedors amb impacte social, ambien-
tal i econòmic. Els nous projectes presentats van 
abastar àrees tan diverses com el turisme sostenible, 
les comunitats energètiques o una aplicació per a 
complir el distanciament social marcat pel covid-19. 

Tots els programes posats en marxa per Col·lab 
de Las Naves, primera acceleradora pública a la 
ciutat, estaven enquadrats dins de Missions València 
2030.

Creative Sessions: 
networking per a dones 
creatives - Presentació de 
Col·lab 
● 18 DE JULIOL — LAS NAVES 
33 ASSISTENTS

La primera edició de Creative Sessions, celebrada 
durant el mes de juliol, es va enfocar al networking 
per a dones creatives. En la cita, conduïda per 
Regina González, emprenedora creativa i fundado-
ra de Zurda Magazine i Creative Sessions, i que va 
comptar amb la presència d'Asun Sanchis, es va 
presentar l'acceleradora pública Col·lab i es va 
obrir un espai per a generar noves idees en pro 
d'una eixida creativa i sostenible a la crisi del covid. 

› Col·lab
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European Crowdfunding 
Network i participació en 
l'ECN-SSG
● 17 DE JULIOL 

Las Naves es va adherir amb la seua signatura a 
l'European Crowdfunding Network, un grup de treball 
multiactor que integra diverses entitats, amb l'objec-
tiu de crear escenaris innovadors i difondre la cultura 
del micromecenatge a Espanya. A partir de la signa-
tura formalitzada al juliol de 2020, l'entitat va passar 
a participar en el Grupo Estratégico Español ECN 
(ECN-SSG).

Get Ready to Build 
Your Business (GRBB) 
- Mentorització per a 
persones universitàries en 
emprenedoria amb triple 
impacte
● 20 D'ABRIL — LAS NAVES I VALENCIA LAB DE 
FLORIDA UNIVERSITÀRIA — 35 ASSISTENTS

Las Naves i València Lab, el laboratori d'innovació de 
Florida Universitària, van posar en marxa conjunta-
ment ‘Get Ready to Build Your Business (GRBB)’, una 
mentorització per a persones universitàries en 
emprenedoria amb triple impacte. 
Aquest programa de mentorització en emprenedoria 
amb impacte social és un itinerari de dos mesos on 
es van formar 6 equips de projecte per a treballar al 
llarg del programa a partir de diversos reptes globals 
i locals, per a començar a crear negocis que generen 
impacte positiu en el nostre entorn.

II Congrés Emprenedoria 
i Innovació Territorial 
de la Comunitat 
Valenciana - CEEI 
València
● 26 DE NOVEMBRE— LAS NAVES 
50 ASSISTENTS

Després de la celebració del II Congrés Emprene-
doria i Innovació Territorial de la Comunitat 
Valenciana, una trobada digital que va reunir un 
total de 50 agents de l'ecosistema d'emprenedo-
ria, es van detectar 19 solucions innovadores 
després d'analitzar els reptes que el covid ha 
plantejat en el territori. 

› Col·lab
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#HitosdeCol·labers 
ESUS Mobility arriben a la 
final mundial de Climate 
Launchpad
● 29 DE SETEMBRE — LAS NAVES
El projecte de mobilitat sostenible ESUS va passar a 
competir en la final mundial de ClimateLaunchpad, la 
major competició d'ecoidees del món. 
ESUS Mobility és un dels projectes de l'acceleradora 
Col·lab. A través del seu dispositiu, un patinet elèctric, 
proposen una solució per al repartiment d'últim quilò-
metre. 

Boost Your Pilot (BYP)
● 9 DE NOVEMBRE — LAS NAVES 
35 ASSISTENTS

Juntament amb la Càtedra de Transició 
Energètica de la Universitat Politècnica de 
València, INGENIO i SISTEMIKA, Las 
Naves va participar en un hackató l'objec-
tiu del qual va ser reduir el canvi climàtic, 
començant pels entorns més pròxims i 
freqüentats en el dia a dia. L'esdeveniment 
va transcórrer entre l'1 i el 23 d'octubre, i 
va comptar amb 35 assistents en el seu 
concurs d'idees per a aconseguir un 
campus amb una petjada de carboni nul·la.

Presentació de 
l'acceleradora Col·lab en 
el programa NEXUS de 
Mondragón Team Academy
● 3 DE DESEMBRE — 33 ASSISTENTS

El 3 de desembre Las Naves va presentar l'accelera-
dora Col·lab en el si del programa NEXUS promogut 
per Mondragón Team Academy, una institució que 
potencia els projectes d'economia social que sor-
geixen d'entorns universitaris. 

› Col·lab
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#HitosdeCol·labers 
Green Urban Data 
seleccionats per a 
Copernicus i Celsius
● 9 DE SETEMBRE

Green Urban Data, el projecte de Col·lab centrat 
en el maneig de dades per a la transició urbana 
sostenible, va ser seleccionat a l'octubre de 
2020 per a entrar en Copernicus, el programa 
de foment de tecnologies basades en dades 
d'observació de la Terra via satèl·lit de la Comis-
sió Europea i l'ESA (Agència Espacial Europea). 

#HitosdeCol·labers 
Maminat guanya els 
Organic Clean Awards 
2021
● 13 DE NOVEMBRE 

El projecte Maminat va ser guanyador dels Organic Clean 
Awards 2021 en dues categories: Premi Millor Marca neta 
/ Face Treatment i premi millor Producte / Netejador i 
desmaquillador. Aquests premis reconeixen els productes 
de cosmètica que són més respectuosos per a les 
persones i el medi ambient. 

#HitosdeCol·labers 
Green Urban Data guanya 
el Premi DKV Impacta - 
Emprenedors
● 28 DE SETEMBRE — LAS NAVES
L'empresa asseguradora va organitzar els premis DKV Impacta per a 
projectes d'innovació social per a un món més saludable. Un dels 
projectes seleccionats per a rebre 15.000 euros, acompanyament, 
mentorització i formació en estratègia i models de negoci va ser Green 
Urban Data, un dels Col·labers de Las Naves que està especialitzat en 
indicadors de big data per a realitzar la transició urbana sostenible i 
saludable de les ciutats. 

› Col·lab
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#HitosdeCol·labers 
Maminat supera el 100% de 
finançament en el seu segon 
micromecenatge 
● 17 DE NOVEMBRE 

Maminat, la marca de cosmètica natural i ecològica, 
va superar al novembre el 100% de finançament en 
el seu segon micromecenatge. L'èxit que va tindre 
en la busca de finançament va deixar patent la 
solidesa del projecte. 

#HitosdeCol·labers 
Impact-E guanyadora 
del repte DataCityLab 
de l'Ajuntament de 
Barcelona
● 22 DE DESEMBRE 

El repte DataCityLab és un desafiament de 
l'Ajuntament de Barcelona per a complir 
els objectius de l'Agenda 2030 de reduir la 
pobresa energètica i incrementar la generació 
d'energia solar en l'àmbit urbà. Impact-E va 
ser la startup guanyadora del repte amb el 
seu projecte per a obtindre excedents de 
generació elèctrica a partir de la instal·lació de 
panells solars i redistribuir l'energia generada 
als col·lectius més vulnerables.

#HitosdeCol·labers 
Skroller guanya el 
premi d'Innovación 
QIA a escala nacional 
● 3 DE DESEMBRE 

La startup Skroller va guanyar el premi 
d'Innovació QIA dins de la secció microem-
preses i startups). Gràcies a això, va ser 
representant d'Espanya en la competició 
internacional dels premis QIA celebrats al 
febrer de 2021. 

› Col·lab
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Sono·lab

● Sono·lab és el primer laboratori 
sonor experimental de la ciutat 
per a fomentar la innovació social 
i democratitzar el coneixement 
de les noves tendències de 
creació i producció musical.

#creació
#música
#innovació
#tecnologia

El projecte consisteix en un 
estudi en línia amb realitat virtual i 
augmentada, i amb un estudi offline 
amb loopstations i plats de dj. 
Aquest laboratori sonor compta 
amb eines disruptives que abasten 
nous camps de creació i producció 
musical. Es dirigeix a un públic 
seleccionat per convocatòries i 
col·laboracions amb altres institu-
cions musicals i amb tallers integra-
dors per a col·lectius en risc d'exclu-
sió. La innovació aplicada a la música 
ajuda a tindre una ciutat més com-
partida i integradora.

Sono·lab disposa de dos estudis, 
un offline amb eines d'última gene-
ració per a la creació musical en 
solitari i un altre en línia equipat amb 

realitat virtual i realitat augmentada 
perquè els joves puguen tocar instru-
ments sense necessitat de tindre'n 
físicament un, i posar a l'abast del 
públic el coneixement musical d'una 
manera fàcil i creativa gràcies a 
l'experiència immersiva d'aquestes 
tecnologies. Així mateix, té el valor 
afegit de permetre la cocreació en 
remot amb altres agents deslocalit-
zats.

 Gràcies a aquest projecte s'acon-
segueix democratitzar el coneixe-
ment musical més avantguardista, ja 
que es requereixen uns dispositius i 
equips que suposen un cost econò-
mic considerable. 

› Sono·lab
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Taller Realitat Virtual i 
Loopstations

● 24 DE FEBRER — LAS NAVES 
14 ASSISTENTS

Las Naves va organitzar el mes de febrer 
passat de 2020 un taller en el qual es 
combinaven les tecnologies de realitat 
virtual i l'ús de loopstations. En el taller van 
participar 14 alumnes de l'IES Districte Ma-
rítim. 

● 9  DE MARÇ — LAS NAVES 
14 ASSISTENTS

Al març de 2020 Las Naves va tornar a 
organitzar un taller en el qual es combina-
ven les tecnologies de realitat virtual i l'ús 
de loopstations. En el taller van participar 
14 alumnes més de l'IES Districte Marítim.

Sono·lab participa en el 
Festival Frena la Curva
● 2 DE MAIG  — EN LÍNIA — 450 ASSISTENTS

Sono·lab, el laboratori d'investigació sonora del 
centre d'innovació Las Naves, va participar en el  
Festival de Frena la Curva, que va tindre lloc el 2 
de maig de 2020. Aquest festival va ser conce-
but com una celebració de la innovació oberta 
per a pensar i continuar actuant col·lectivament, 
mentre la societat transitava des de la pandè-
mia cap a la recuperació de la normalitat.

Sono·lab permet 
compondre música de 
manera col·laborativa en el 
núvol
● 9 D'ABRIL — EN LÍNIA — 50 ASSISTENTS

El laboratori d'investigació sonora del centre d'inno-
vació Las Naves ha posat en marxa un programa 
perquè persones de tot el món puguen compondre 
música de manera col·laborativa. Aquest laboratori 
va permetre que diferents músics pogueren afegir 
els seus instruments a una peça musical alhora que 
s'estava creant. 

Vegeu vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=_DAfIpZnuHg
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Sono·lab en 
TagomagoFest
● 24-25 DE JULI0L — EN LÍNIA 
30 ASSISTENTS

Sono·lab, el laboratori d'exploració musical de 
Las Naves, que té com a finalitat fomentar la 
innovació social i democratitzar el coneixement 
de les noves tendències de creació i producció 
musical, va participar en el festival TAGOMAGO 
FEST, una radiografia de les músiques electròni-
ques, subterrànies i d'avantguarda. La sisena 
edició es va celebrar el 24 i 25 de juliol. 

Sono·lab patrocina l'XI 
Campionat Nacional de 
Beatbox
● 31 DE JULIOL — LA MUTANT I EN LÍNIA 
1.000 AUDIÈNCIA MITJANA

L'XI Campionat Nacional de Beatbox va comptar 
amb el patrocini de Las Naves, que va acollir la 
celebració de l'esdeveniment en La Mutant. En les 
instal·lacions de Las Naves van tindre lloc quatre 
tallers matutins impartits per campions europeus 
sobre beatbox i loopstations. 

Demo de producció musical 
en realitat virtual 
● 6 DE MAIG — EN LÍNIA — 142 VISUALITZACIONS

Las Naves va organitzar una demo de producció 
musical en realitat virtual que es va emetre en directe 
en el canal de Youtube de Las Naves. Durant la sessió 
es va donar a conéixer les noves eines de producció i 
creació musical en aquest camp. 

› Sono·lab

Vegeu vídeo

Vegeu vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=0esaCXBviig
https://www.youtube.com/watch?v=lpTylRsysOo&t=4s
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Taller Realitat Virtual i 
Loopstations 
● 30 D'OCTUBRE — LAS NAVES
JUNTA CENTRAL FALLERA

A l'octubre de 2020 Sono·lab va organitzar 
un taller en el qual es combinaven les 
tecnologies de realitat virtual i l'ús de 
loopstations. Els assistents a aquest taller 
formaven part de la Junta Central Fallera. 

València VR Day 2020 
Ponència presentació 
Sono·lab
● 21 DE NOVEMBRE — EN LÍNIA

Durant el VR Day València 2020, un esdeveniment 
emmarcat dins de la celebració del Dia de la Realitat 
Virtual, es va presentar el projecte Sono·lab en una 
ponència. El VR Day València 2020 va ser organitzat 
per l'Associació Valenciana de Realitat Ampliada 
(AVRE) i promogut per Las Naves.

Projecte DEAF EARS 
de l'artista Antoni Abad 
● 12-13-14 DE DESEMBRE — LAS NAVES

El projecte DEAF EARS de l'artista Antoni Abad va 
comptar amb la col·laboració de Las Naves. Aquest 
projecte participat pel Consorci de Museus de la Genera-
litat Valenciana comptava, a través de monòlegs narrats 
en llengua de signes, diferents situacions de dificultats 
comunicatives. 

› Sono·lab
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Agro·lab

● Agro·lab és una incubadora 
agroalimentària d'empreses basa-
des en la producció de proximitat i 
en l'economia solidària, creada per 
la Regidoria d'Agricultura, Horta i 
Pobles de València de l'Ajuntament 
de València, al costat de Merca-
valència, en col·laboració amb Las 
Naves (Centre d'Innovació de 
l'Ajuntament de Valéncia), i la 
Càtedra Terra Ciutadana de la 
Universitat Politècnica.

Aquest projecte va nàixer en el 
marc de la Capitalitat de l'Alimenta-
ció Sostenible. El seu objectiu és 
desenvolupar un teixit empresarial 
diversificat capaç de dinamitzar la 
producció, l'elaboració, la distribució i 
el consum de productes ecològics o 
de proximitat de l’horta de València.

El seu objectiu final és la creació 
d'un sistema alimentari local i soste-
nible a la ciutat de València, respec-
tuós amb el medi ambient i la salut 
dels consumidors.

#incubadora
#alimentació
#innovació
#proximitat

Presentació Mercaobrador 
● 3 DE MARÇ — LAS NAVES

El 3 de març va ser presentat Mercaobrador, l'obrador 
valencià creat perquè els agricultors donen eixida als seus 
excedents. L'objectiu d'aquest obrador és actuar contra el 
malbaratament alimentari. Amb ell, Mercavalència i l'Ajunta-
ment de València junts contribueixen a complir amb la resta 
de l'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS). 

› Agro·lab



79LAS NAVES

Memòria 2020  ›   Projectes Europeus

ACTIVAGE

● ACTIVAGE és un projecte que 
promociona l'envelliment actiu i 
saludable. El seu objectiu és 
secundar i prolongar la vida 
independent de les persones 
majors en el seu entorn i en sa 
casa.

Aquest projecte es desenvolupa 
a través d'una iniciativa pilot que 
consisteix en la ubicació de 
sensors sense fils i amb la 
posada en marxa d'una aplicació 
que possibilita a la persona 
cuidadora triada per la persona 
major consultar tota l'activitat 
que es registra. Aquest sistema 
millora l'atenció, l'autonomia i la 
qualitat de vida de les persones 
majors.

#envelliment
#salut
#majors
#entorn

› ACTIVAGE

Activage aborda la pobresa 
energètica en 500 llars 
valencianes
● 8 DE JUNY — LAS NAVES

El projecte Activage va posar en marxa un projecte 
d'investigació social sobre el risc de pobresa energètica 
de persones majors de la Comunitat Valenciana. La 
iniciativa va nàixer d'un acord de col·laboració signat 
entre la Càtedra de Transició Energètica de la Universitat 
Politècnica de València – Las Naves, junt amb les empre-
ses ATENZIA, GESMED, INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL i 
MYSPHERA, totes elles sòcies d'Activage. 

activageproject.eu

https://activagevalencia.eu
https://www.activageproject.eu/
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Activage Virtual 
Experience Day
● 21 D'OCTUBRE — EN LÍNIA 
200 ASSISTENTS, 1.348 VISUALITZACIONS

L'esdeveniment Activage Virtual Experience 
Day, celebrat el 21 d'octubre, va exposar algu-
nes de les dades més interessants obtingudes 
al llarg del projecte europeu. S'hi va debatre 
sobre els reptes i les oportunitats de l'època 
postcovid. També es van avançar detalls sobre 
la creació de l'associació activage.org i es van 
mostrar casos pràctics. 

Més de 1.600 persones 
es beneficien del projecte 
europeu Activage a 
València
● 29 D'OCTUBRE

ACTIVAGE demostra l'efectivitat de les solucions 
basades en les noves tecnologies per a fer front al 
repte de l'envelliment de la població. Aquest projecte 
ha beneficiat més de 1.600 persones en la seua 
consecució de l'envelliment actiu i saludable. 

Webinar 'Promovent la vida 
independent de les nostres 
persones majors a València'
● 10 DE JUNY — EN LÍNIA — 50 ASSISTENTS

L'esdeveniment en línia ‘Promovent la vida independent 
de les nostres persones majors a València' va estar 
organitzat per MYSPHERA, un dels socis de Las Naves en 
el projecte europeu Activage que el centre d'innovació 
desenvolupa a València. S'hi va debatre com aconseguir 
un envelliment més actiu i saludable de les persones 
majors a través de l'ús de tecnologies. 

› ACTIVAGE

Vegeu vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=xWjQOzFgvug
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ARCH

● ARCH (Advancing Resilience of 
historic areas against Climate 
related and other Hazards) és un 
projecte que busca desenvolupar 
un marc unificat de gestió del risc 
de desastres per a avaluar i 
millorar la resiliència de les àrees 
històriques als riscos relacionats 
amb el canvi climàtic. 

#clima
#gestió
#innovació

El projecte europeu ARCH pretén 
millorar la resiliència d'àrees històri-
ques en tota Europa, mitjançant el 
disseny d'eines que permeten 
avaluar i millorar aquesta resiliència 
del seu patrimoni davant del canvi 
climàtic i altres desastres. Es desitja 
així col·laborar en la construcció de 
comunitats més resilients, eliminant 
les bretxes que tradicionalment hi 

ha hagut entre àrees de treball, com 
l'adaptació al canvi climàtic, la 
reducció del risc de desastres i la 
gestió del patrimoni històric. 

En l'ambit local, des de Las Naves 
es desitja aprofitar el projecte no 
sols per a millorar la resiliència 
d'aquestes àrees històriques d'inte-
rés agrícola i natural, sinó també per 
a aprofundir en el coneixement del 

Visita virtual de socis 
d'ARCH a València
● 31 DE MARÇ - 1 D'ABRIL — EN LÍNIA  
22 ASSISTENTS
Aquest esdeveniment en línia de dos dies va comptar 
amb la participació de nou socis d'ARCH. La trobada va 
ser l'inici de les activitats de col·laboració i cocreació 
entre Las Naves i els socis tecnològics del projecte. 
També va servir per a assentar les bases per al treball 
d'identificació de potencials accions a desenvolupar a 
València.

paper que poden tindre en l'adapta-
ció de la ciutat al canvi climàtic. 
L'Horta i l'Albufera, juntament amb 
altres zones verdes o vinculades a 
l'aigua a la ciutat i el seu entorn, 
constitueixen la denominada in-
fraestructura verda i blava de la 
ciutat, que proporciona múltiples 
serveis a València.

savingculturalheritage.eu

https://savingculturalheritage.eu
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Publicació de Pla de Treball 
Local a València d'ARCH
● 2 DE DESEMBRE — EN LÍNIA

En l'esdeveniment en línia celebrat el 2 de desembre 
es va presentar el Pla de Treball Local preparat per 
Las Naves, amb la col·laboració de Tecnalia, en una 
tasca del projecte liderada per ICLEI, per a ARCH, 
una iniciativa, en la qual participa Las Naves, que va 
contemplar quasi una trentena d'accions que 
analitzen la resiliència dels dos enclavaments i 
proposen mesures adaptatives i de sensibilització. 

ARCH 
General Assembly 04
● 2-3 DE DESEMBRE — EN LÍNIA — 44 
ASSISTENTS

L'assemblea general d'ARCH va servir per a debatre i 
estudiar l'impacte del canvi climàtic i la pujada de la 
temperatura en l'horta i l'Albufera. Aquesta assem-
blea va arribar a conclusions emmarcades dins de 
l'àrea de treball del projecte ARCH.

Construint resiliència: 
l'Horta i l'Albufera. 
Presentació local 
● 23 DE JULIOL — LAS NAVES / EN LÍNIA 
27 ASSISTENTS

En aquest esdeveniment es van presentar els 
treballs que es desenvoluparan a València en el 
marc del projecte europeu ARCH. Un projecte que 
té com a objectiu cocrear eines per a ajudar les 
ciutats a protegir el seu patrimoni històric del canvi 
climàtic.

› ARCH

Galeria de fotos

https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157715207164742
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FogGuru

● FogGuru és un programa de 
formació per a huit estudiants 
de doctorat que cobreix aspec-
tes científics, tècnics i comer-
cials de fog computing. 
Els participants d'aquest progra-
ma han realitzat una estada de 
set mesos en Las Naves per a 
experimentar els seus resultats 
d'investigació en el marc de 
l'estratègia de ciutat intel·ligent. 

#ciència
#formació
#investigació
#smartcity

Presentació de resultats 
del laboratori urbà 
FogGuru
● 29 D'OCTUBRE — LAS NAVES
300 VISUALITZACIONS

Durant l'esdeveniment celebrat el 29 de 
setembre es van donar a conéixer els resultats 
dels primers quatre doctorands que van estar 
treballant en la solució de fugues d'aigua en el 
sistema mitjançant Fog Computing. També es 
va presentar la segona part del projecte, en el 
qual quatre doctorands més desenvoluparan 
un FabLab d'internet de les coses. 

fogguru.eu

http://www.fogguru.eu
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GrowGreen

● GrowGreen vol fer de València 
una ciutat més verda, que 
s'adapte millor al clima i millorar 
la qualitat de vida dels seus 
habitants. Les accions que és 
duen a terme en el barri perme-
ten la connexió de l'horta amb la 
ciutat, especialment en la zona 
nord d'aquest districte, conegu-
da com a Ciutat Fallera. 

#clima #ciutat
#sostenibilitat
#resiliència

solucions basades en la naturalesa 
de València per a abordar l'estrés 
per calor es troba en el barri de 
Benicalap-Ciutat Fallera de la ciutat, 
que té alts nivells de desocupació, 
una població que envelleix i una 
infraestructura en deteriorament. 
S'estan provant diverses solucions 
basades en la naturalesa. Un jardí 
vertical instal·lat en una escola local 
proporciona regulació de tempera-
tura i insonorització, i també filtra les 
aigües residuals dels lavabos i 
dutxes de l'escola. Un centre local 
per a persones majors ara també 
està equipat amb un sostre verd, 
que ajuda a reduir la calor en l'edifici 
i a emmagatzemar l'aigua de pluja. 
S'està desenvolupant un bosquet 
amb solucions basades en la natura-
lesa per a gestionar l'aigua de pluja i 
un corredor verd-blau per a connec-

tar els espais verds existents. Aques-
tes solucions proporcionaran ombra i 
milloraran la ventilació, a més d'aju-
dar a fer que l'aigua de pluja penetre 
en el sòl. Una aplicació mòbil ajuda la 
població local a aprendre sobre les 
plantes i la vida silvestre a València i 
la “cistella solidària' connectarà els 
productors i consumidors d'aliments. 
Totes aquestes idees estan disse-
nyades i implementades en col·labo-
ració amb els residents del veïnat. 
Els seus resultats seran monitorats 
en els pròxims anys.

Els resultats d'aquests projectes 
de demostració, així com una anàlisi 
dels plans i estratègies existents, 
informaran el desenvolupament d'un 
nou enfocament estratègic per a 
solucions basades en la naturalesa 
en tota la ciutat.

growgreenproject.eu

› GrowGreen

A més, el projecte vol resoldre els 
problemes i necessitats quotidianes 
que la població reclama per als 
carrers d'aquest barri. Per a això es 
planifiquen nombroses accions, 
entre elles: un jardí vertical, un 
bosquet contra el canvi climàtic i un 
corredor verd/blau.

GrowGreen és un projecte 
europeu del qual forma part València 
juntament amb les ciutats europees: 
Manchester (el Regne Unit) i Bresla-
via (Polònia). La iniciativa consisteix 
en la busca i el desenvolupament de 
solucions basades en la naturalesa 
que puguen donar resposta als 
reptes i necessitats que plantegen 
les ciutats actualment. Són accions 
relacionades amb els desafiaments 
del canvi climàtic i la sostenibilitat. El 
projecte és finançat per H2020. 

El projecte de demostració de 

http://growgreenproject.eu


85LAS NAVES

Memòria 2020  ›   Projectes Europeus › GrowGreen

Entrega premis 
Concurs d'Iniciatives 
Verdes Col·laboratives
● 17 DE FEBRER 

El 17 de febrer es van entregar els guar-
dons del Concurs d'Iniciatives Verdes 
Col·laboratives per a Benicalap. Aquests 
premis van reconéixer els cinc millors 
projectes presentats que aportaren 
solucions als reptes establits en el con-
curs. Per a això havien d'emprar Solucions 
Basades en la Naturalesa (SBN), adequar 
espais degradats per a afavorir la vida 
comunitària i crear conscienciació sobre el 
canvi climàtic. 

Projectes premiats:
‘Espai verd Benicalap’. Aquesta proposta 
pretén potenciar l'horta i el seu entorn, així 
com recuperar un solar en desús mit-
jançant la generació d'un espai cívic verd. 
Un espai que inclou un bosc sintròpic 
comestible, un espai socioeducatiu i uns 
horts comunitaris. 

‘Aliats alats’. Projecte amb el qual es vol 
afavorir la presència de fauna aliada en el 
barri, com ara rates penades i aus insectí-
vores. A través de la instal·lació de caixes-
niu, s'aconsegueix combatre plagues 
urbanes, agrícoles i forestals de mosquits. 

Amb ‘Centre cívic verd’ es realitzarà una 
pèrgola com a complement del bosc 

sintròpic i els horts comunitaris. Aquest 
espai servirà de catalitzador de processos 
d'aprenentatge sobre el medi ambient i la 
sostenibilitat. 

‘Dispositiu de resiliència urbana’: instal·la-
ció construïda de manera col·laborativa 
per l'IES Benicalap, que ampliarà les zones 
d'ombra i socialització del centre educatiu, 
millorant-ne el confort climàtic. 

‘Eco-Remei’, proposta que pretén donar 
eines a la ciutadania per a poder actuar 
contra el canvi climàtic. En concret, les 
solucions proposades estan basades en la 
permacultura, l'agricultura regenerativa i la 
restauració ecològica.

Acció popular 
a Benicalap 
● 23 DE FEBRER — BENICALAP

El 23 de febrer Las Naves va organitzar una cita per 
a recórrer els diferents projectes duts a terme per la 
iniciativa Més Verd Benicalap. En la trobada també 
es van donar a conéixer els guanyadors del Concurs 
d'Iniciatives Verdes Col·laboratives. 



Memòria 2020  ›  Projectes Europeus

86LAS NAVES

L'Espai Verd Benicalap 
obri les portes amb 
15 parcel·les d'horts 
urbans i l'impuls a 
l'associacionisme
● 2 DE NOVEMBRE — BENICALAP

La proposta premiada en el Concurs d'Iniciati-
ves Verdes convocat pel projecte europeu 
GrowGreen on participa Las Naves, Espai Verd 
Benicalap, va inaugurar el seu espai contribuint 
amb això als objectius de foment de la vincula-
ció del barri amb l'horta i la revitalització del 
teixit social.

Coberta enjardinada en 
el centre de majors de 
Benicalap
● 4 DE JUNY — BENICALAP

La Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ener-
gètica al costat de Més Verd Benicalap va instal·lar una 
coberta enjardinada en el centre de majors de Benica-
lap per a donar més habitabilitat a l'espai per a perso-
nes majors. 

› GrowGreen
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Healthy Loneliness

● Aquest projecte vol 
brindar a les persones 
majors i a altres actors 
eines per a afrontar la seua 
sensació de soledat, aug-
mentant així la seua autoes-
tima i fent-los comprendre 
que viure a soles no signifi-
ca viure en soledat.

#ciència
#formació
#investigació
#smartcity

Jornada «La soledat 
a València»
● 29 DE GENER — LAS NAVES 
90 ASSISTENTS

La jornada organitzada pel centre d'innovació i 
l'Institut Ítaca Sabien de la UPV va servir per a 
donar a conéixer els resultats de les activitats 
dutes a terme a Algirós contra la soledat de les 
persones majors. En aquest esdeveniment es 
va debatre sobre com s'enfronten les ciutats al 
repte de la soledat no desitjada de les perso-
nes majors. 

healthy-loneliness.eu

https://www.healthy-loneliness.eu/es/
https://www.healthy-loneliness.eu/es/
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Webinar 'Soledat i 
persones majors durant 
el confinament: anàlisi, 
reptes i propostes des de 
les ciutats'
● 14 DE JULIOL — LAS NAVES - STREAMING
54 ASSISTENTS, 299 VISUALITZACIONS

En aquest esdeveniment en línia es van abordar 
les diferents estratègies de les ciutats pilot del 
projecte Healthy Loneliness, finançat per EIT 
Health. L'objectiu del webinar va ser presentar 
els resultats d'aquesta anàlisi realitzada, així 
com reflexionar sobre quines mesures i inter-
vencions haurien de posar-se en marxa en una 
situació similar davant d'un eventual rebrot de 
la pandèmia en un futur pròxim.

Reunió preparatòria de la 
segona fase del projecte 
Healthy Loneliness

● 13 DE GENER — LAS NAVES — 10 ASSISTENTS

Els participants del projecte Healthy Loneliness en el 
qual col·labora l'Institut Ítaca Sabien (UPV), E-Seniors 
(París), Universitat de Łódź, Universitat de Coïmbra, 
Xarxa de Col·laboració de Llocs de Referència 
(RSCN), a més de Las Naves, es van reunir per a 
preparar la segona fase i encarar noves tasques. 

Presentació de resultats 
Healthy Loneliness 
● 31 DE GENER — LAS NAVES

El 31 de gener es van presentar els resultats de la 
primera edició de Healthy Loneliness, un projecte 
que proporciona a les persones majors i a altres 
actors eines per a afrontar la seua sensació de 
soledat. 

› Healthy Loneliness
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Webinar Healthy 
Loneliness 
● 25 DE NOVEMBRE — EN LÍNIA 
70 ASSISTENTS

El 25 de novembre es va llançar oficial-
ment el manifest per a minimitzar els 
efectes negatius de la soledat en les 
persones majors creat per la iniciativa 
Healthy Loneliness. En el webinar que va 
servir de presentació es van donar a 
conéixer les accions que s'han dut a terme 
en els països que participen en el projecte. 

Presentació del manifest 
per a abordar i reduir la 
soledat de les persones 
majors
● 27 DE NOVEMBRE 

El manifest desenvolupat en el projecte Healthy 
Loneliness secundat per EIT Health i la Comissió 
Europea persegueix reconéixer l'impacte que la 
soledat té en la salut i el benestar mental o psicolò-
gic dels ciutadans majors i els vulnerables per a 
transformar els serveis i els programes d'interven-
ció perquè siguen més proactius i receptius.

› Healthy Loneliness

Llegiu manifest

https://www.healthy-loneliness.eu/es/
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2017/08/MANIFIESTO-Healthy-Loneliness1.pdf
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MAtchUP

● MAtchUP persegueix enfortir 
els processos de planificació per 
a la transformació urbana, conso-
lidant els beneficis de desplegar 
projectes de demostració a gran 
escala de tecnologies innovado-
res en els sectors de l'energia, la 
mobilitat i les TIC, mitjançant 
models de replicació i escalat 
substancialment millorats basats 
en l'avaluació d'impactes. 

› MAtchUP

#energia #TIC 
#ciutat #innovació
#mobilitat

MAtchUP dona 
suport a la solució 
urbana per al 
pàrquing segur i 
amb recàrrega dels 
patinets elèctrics 

● 27 D'ABRIL

El projecte europeu MAtchUP va 
patrocinar el premi de mentorització 
Premi Especial UPV Challenge, 
que van guanyar els membres de 
l'equip d'estudiants VeLOCK. La idea 
guanyadora va presentar un servei 
d'estacionament i càrrega per a 
vehicles de mobilitat personal.

elmaritiminnova.com

https://elmaritiminnova.com/que-es/
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La resposta de les 
ciutats intel·ligents 
davant del covid-19
● 29 DE MAIG — LAS NAVES 
342 VISUALITZACIONS

En aquest esdeveniment emmarcat dins 
del projecte europeu MAtchUP i celebrat el 
29 de maig, Las Naves va presentar la 
iniciativa «Frena la curva» durant un webi-
nar sobre la resiliència de les ciutats 
intel·ligents. Durant l'esdeveniment en línia 
l'Ajuntament de València també va donar a 
conéixer com estan treballant a través de 
l'Oficina Ciutat Intel·ligent per a donar una 
resposta eficient durant la pandèmia.

Assemblees MAtchUP
● DIVERSES DATES — EN LÍNIA

Reunions periòdiques de seguiment i 
presentació d'avanços de MAtchUP; 
també van tindre lloc diferents reunions 
temàtiques. 

MAtchUP millora 
l'eficiència dels nous 
autobusos elèctrics i 
híbrids de l'EMT
● 17 D'OCTUBRE

MAtchUP va instal·lar en 16 autobusos 
híbrids i 2 elèctrics de la flota municipal de 
València una sèrie de sensors per a poder 
monitorar en temps real diversos elements, 
com la velocitat, la temperatura o la càrre-
ga de bateries en una primera fase. Aquest 
projecte europeu és una mostra de la 
innovació en matèria de mobilitat sosteni-
ble en la qual participen entitats de Valèn-
cia. 

Estalvia energia amb 
«El Marítim Innova»
● 9 DE JULIOL — LAS NAVES

Durant l'esdeveniment en línia gratuït que 
es va celebrar el 9 de juliol, els veïns i 
veïnes de Poblats Marítims van poder 
aprendre com estalviar en les factures de la 
llum i gas, d'una manera fàcil i amb l'asses-
sorament de l'equip d'«El Marítim Innova».
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El Marítim Innova, 
exemple de bones 
pràctiques per a una 
transició energètica 
sostenible
● 13 DE NOVEMBRE 

Diferents investigadors de la Universitat Rei 
Joan Carles de Madrid es van interessar pels 
avanços del pilot a Poblats Marítims i van fer 
una visita per a veure les accions posades en 
marxa. En la seua visita van assenyalar les 
bones pràctiques efectuades pel projecte El 
Marítim Innova. 

Energia del futur i transició 
energètica 
● 10 DE NOVEMBRE — VELES E VENTS

Durant un dels Desdejunis Veles e Vents, Gema Roig, 
coordinadora del projecte MAtchUP de Las Naves, va 
participar en un debat sobre l'energia del futur i 
transició energètica. Representants de l'àmbit públic 
i privat es van unir al desdejuni per a intercanviar 
opinions i reflexions. 

Guia d'eficiència energètica per 
a casa i el teletreball
● 6 DE MAIG — LAS NAVES

Dins del marc del projecte europeu MAtchUP, l'empresa K-velo-
ce I+D+i, la Fundació Municipal València Clima i Energia i la 
Fundació d'Innovació de l'Ajuntament de València, Las Naves, 
van elaborar una guia audiovisual amb consells per a reduir la 
factura de llum i aigua a casa en aquesta època de confinament 
a causa de la pandèmia de covid-19. 

› MAtchUP
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 MAtchUP, presentat 
en la fira Go Mobility 
2020 
● 11-12 DE MARÇ — IRUN

Durant l'11 i 12, la iniciativa Match Up, va 
ser presentada en la fira Go Mobility 2020. 
La fira celebrada a Irun tenia com a objec-
tiu oferir un espai d'exposició i explicació 
de projectes europeus sota el paradigma 
de la nova mobilitat per mitjà de pòsters 
als visitants de l'esdeveniment.

La movilidad intel·ligent 
i sostenible arriba a la 
Marina amb «El Marítim 
Innova»
● 18 DE NOVEMBRE — LA MARINA DE VALÈNCIA

«El Marítim Innova» va instal·lar en La Marina de 
València un panell informatiu i digital que aporta 
informació sobre els recursos de mobilitat pròxims 
en temps real, així com de les incidències relaciona-
des. Amb la instal·lació d'aquest panell, el projecte 
europeu MAtchUP finalitza la seua primera acció de 
mobilitat posada en marxa a la ciutat de València i 
que es completa amb la instal·lació en total de dos 
nodes multimodals.

› MAtchUP
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› PlastiCircle

PlastiCircle

● La missió d'aquest projecte és 
desenvolupar i implementar un 
procés holístic per a augmentar les 
taxes de reciclatge dels residus 
d'envasos a Europa. Aquest procés 
d'economia circular es basa en la 
recol·lecció per a augmentar la 
quantitat d'envasos recollits, el 
transport per a reduir els costos del 
plàstic recuperat, la classificació 
per a augmentar la qualitat del 
plàstic recuperat i la valorització en 
productes de valor afegit.

#energia 
#ciutadania 
#residus #energia 
#economiacircular

PlastiCircle té com a objectiu 
promoure la transició cap a una 
economia circular i contribuir als 
objectius de reciclatge i gestió de 
residus de la Unió Europea fins a 
2030. En l'actualitat, es produeixen 
més de 25,8 milions de tones de 
residus plàstics a l'any en els Estats 
membres de la UE, i només el 29,7% 
es recicla. Els esforços de PlastiCir-
cle se centraran en un component 
particularment important d'aquests 
residus plàstics, a saber, els residus 
d'envasos de plàstic .

En repensar diverses fases en la 
vida dels residus, des de la recol·lec-
ció fins al transport, la classificació i 
el reciclatge, PlastiCircle té com a 
objectiu en última instància transfor-
mar els residus en productes valuo-
sos. El consorci està reinventant el 
procés de tractament d'envasos 
plàstics per a obtindre majors taxes 
de reciclatge, millor qualitat i ma-
tèries primeres secundàries més 
barates, així com una millor recupe-
ració i valorització dins de la mateixa 

cadena de valor. 
En particular, el consorci se 

centra en el desenvolupament de 
contenidors intel·ligents per a la 
recollida selectiva de residus, en la 
millora de les rutes de transport i en 
les tecnologies de classificació i 
reprocessament, que eventualment 
convertiran els residus d'envasos en 
productes de valor afegit com ara 
taulers d'espuma, peces d'automò-
bils, sostres, membranes, bosses de 
fem, asfalt i mobiliari urbà.

Eventualment, PlastiCircle 
definirà nous plans de negoci i 
promourà la replicació de les solu-
cions proposades a través d'activi-
tats de formació i sensibilització per 
a ciutadans, institucions i empreses 
privades. Això s'està fent en tota 
Europa, però sobretot en les nostres 
tres ciutats pilot: Alba Iulia a Roma-
nia, València a Espanya i Utrecht als 
Països Baixos.

plasticircle.eu

https://plasticircle.eu/home/
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SUITS
#mobilitat #PMUS 
#infraestructures 
#circulació

● La intenció d'aquesta iniciativa és 
millorar la integració dels PMUS 
(Plans de Mobilitat Urbana Sosteni-
ble) a les ciutats des d'una visió 
integral que permeta millorar i crear 
les capacitats de les ciutats i els 
stakeholders del transport en 
ciutats de diferents dimensions a 
partir de metodologies àgils. 
Aquestes permetran conéixer les 
dades del transport de mercaderies 
i passatgers en el PMUS, implan-
tant mesures que permeten la 
reducció de la congestió de trànsit, 
contaminació i millora de la qualitat 
de vida de residents i visitants. 

El projecte SUITS és una acció 
d'investigació i innovació de quatre 
anys, amb la intenció d'augmentar el 
desenvolupament de capacitats de 
les autoritats locals i les parts 
interessades del transport, i transfe-
rir l'aprenentatge a ciutats més 
xicotetes, fent-les més efectives i 
resilients al canvi en la implementa-
ció assenyada de mesures de 
transport sostenible. SUITS és un 
dels tres projectes de la iniciativa 
CIVITAS 2020 de la UE que se centra 
en plans de mobilitat urbana sosteni-
ble.

El projecte produirà i proporcio-
narà a les ciutats xicotetes i mitjanes 
un conjunt d'eines per a planificar, 
finançar i implementar mesures de 
transport sostenible, i donarà suport 
a la millora de la capacitat de nou 
ciutats en set països de la UE per a 
abordar de manera eficient els nous 

desafiaments de la mobilitat urbana. 
i fomentar les inversions en trans-
port sostenible.

SUITS és un dels tres projectes 
relacionats amb CIVITAS SUMPs, 
juntament amb CIVITAS PROSPERI-
TY i CIVITAS SUMPs-UP. Els tres 
projectes reuneixen més de 80 
actors que treballen per un objectiu 
comú: ajudar les ciutats d'Europa a 
desenvolupar i implementar plans de 
mobilitat urbana sostenible.

En millorar la cooperació entre els 
Estats membres, els projectes 
CIVITAS SUMP permeten reduir les 
barreres per a la implementació 
d'una planificació de la mobilitat 
urbana més eficient i sostenible des 
del punt de vista energètic d'una 
manera integrada que no seria 
possible dins d'un sol país.

El procés de creació de capacitat 
de SUITS es desenvoluparà en huit 

ciutats de set països (Itàlia, Grècia, 
Espanya, Alemanya, Romania, 
Lituània i el Regne Unit). Aquestes 
ciutats han sigut seleccionades per a 
il·lustrar les variacions en els enfoca-
ments, per a desenvolupar i finançar 
la mobilitat urbana sostenible i 
abordar els problemes associats al 
transport de mercaderies i passat-
gers. Proporcionaran el banc de 
proves per al desenvolupament i l'ús 
de material de desenvolupament de 
capacitats SUITS. 

Les ciutats compartiran les 
millors pràctiques i, mitjançant la 
implementació dels resultats del 
projecte, milloraran directament 
l'eficàcia de la seua planificació, 
finançament, implementació i 
avaluació de noves mesures de 
transport.

suits-project.eu

https://www.suits-project.eu
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› ValueCare

ValueCare

● ValueCare és un projecte que 
brinda una atenció integrada 
(sociosanitària) basada en 
resultats a persones majors que 
afronten deterioració cognitiva, 
fragilitat i múltiples condicions de 
salut cròniques per a millorar la 
seua qualitat de vida (i la de les 
seues famílies), així com la 
sostenibilitat dels sistemes 
d'atenció social i sanitari a 
Europa.

#salut #atenció 
#envelliment 
#innovació

Posada en 
marxa de 
ValueCare 

● 1 D'ABRIL — LAS NAVES 

El mes d'abril, Las Naves va 
posar en marxa ValueCare, 
una aplicació mòbil per 
a fomentar l'envelliment 
saludable i lluitar contra 
la soledat no desitjada en 
persones majors de 65 anys 
amb un estat de salut fràgil.

L'objectiu és fomentar l'envelli-
ment saludable i lluitar contra la 
soledat no desitjada en persones 
majors de 65 anys amb un estat de 
salut fràgil.

Gràcies a aquesta APP els 
usuaris podran rebre informació 
sobre nutrició, exercicis o hàbits 
saludables de manera personalitza-
da i amb el suport d'un professional 
de la salut.

El projecte pilot està previst que 
comence a la primavera del 2021 
amb els socis locals UVEG-Polibien-
estar i K-Veloce, així com amb la 
col·laboració de l'Hospital Clínic i 
l'Ajuntament de València a través 
dels serveis socials municipals.

Les persones usuàries podran 
controlar els seus propis resultats i 
dades de salut, així com consultar 

les recomanacions mèdiques i 
prescripcions diverses. Per a totes 
aquelles persones que puguen 
veure's afectades per la bretxa 
digital, ValueCare també contempla 
sessions grupals de formació i 
capacitació.

En el pilot de València, aquesta 
solució persegueix millorar la 
qualitat de vida de les persones 
majors en situació de fragilitat, 
aconseguint un envelliment saluda-
ble gràcies a una visió completa que 
contempla tant atencions de l'àmbit 
mèdic com de l'àmbit social, posant 
especial èmfasi a abordar la soledat 
no desitjada, la qual cosa completa 
una atenció sociosanitària integral 
basada en el valor que aporta a la 
persona major i als seus familiars.

projectvaluecare.eu

https://projectvaluecare.eu
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WELLBASED

● La millora de condicions de salut 
per a famílies en situació de 
pobresa energètica és la finalitat 
última de Wellbased, un projecte 
europeu que treballa per a 
dissenyar, implementar i avaluar 
un pla per a reduir la pobresa 
energètica i els seus impactes en 
la salut i el benestar de la població 
vulnerable de la ciutat de València. 
Wellbased està inclòs en el 
programa Horitzó 2020 de la 
Comissió Europea. 

#pobresa
#energia
#benestar
#Horitzó2020

+INFO.

A l'octubre de 2020 la Comissió 
Europea ha donat llum verda al 
projecte WellBased, inclòs en el 
programa H2020 i que liderarà 
València des del Centre d'Innovació 
Las Naves. Aquesta iniciativa té com 
a objectiu dissenyar, implementar i 
avaluar un pla per a reduir la pobresa 
energètica i els seus impactes en la 
salut i el benestar de la població 
vulnerable de la ciutat.

València coordina aquest projec-
te, en el qual participen sis ciutats 

europees més: Heerlen (Holanda), 
Leeds (el Regne Unit), Edirne (Tur-
quia), Budapest (Hongria), Oleksan-
driya (Ucraïna) i Jelgava (Letònia). 
Totes seran urbs pilots de WellBased 
durant quatre anys.

El projecte començarà previsible-
ment en el primer trimestre de 2021, 
tindrà una duració de quatre anys i 
compta amb un pressupost total de 
5,1 milions d'euros, dels quals la 
nostra ciutat rebrà un 31%, aproxi-
madament 1,6 milions d'euros 

sumant les aportacions de tots els 
socis locals. Aquest consorci local, 
coordinat per Las Naves, està 
format també per la Fundació 
València Clima i Energia, l'Institut 
d'Investigació Sanitària INCLIVA, de 
l'Hospital Clínic de València i l'em-
presa especialitzada en innovació 
K-Veloce.

https://cordis.europa.eu/project/id/945097/es
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› Ciutat Cuidadora

Ciutat Cuidadora

● Ciutat Cuidadora és un procés 
col·lectiu que tracta de visibilitzar 
i sensibilitzar al voltant de les 
pràctiques i relacions de cures a 
la ciutat, contribuint a posar-les 
en el centre del disseny urbà, el 
desenvolupament comunitari i el 
model de ciutat que desitgem.

#sensibilització 
#ciutat #formació
#movilitat

ciutatcuidadora.com

Debat 
● 16 DE JUNY — EN LÍNIA

Durant la trobada-debat en 
línia celebrat el 16 de maig, 
Ciutat Cuidadora va obrir 
un espai per a conéixer a 
quins reptes s'enfrontaven 
les xarxes de cures i com 
es podia afrontar aquest 
treball durant la desescalada. 
La trobada va reunir Espai 
Veïnal del Cabanyal, Xarxa 
suport mutu i cures de 
Benimaclet, València Acull i 
València Saludable. 

Tot això es du a terme mitjançant 
la promoció col·laborativa d'una 
diversitat d'accions comunitàries a 
la ciutat, la realització d'unes jorna-
des formatives o el desenvolupa-
ment de continguts comunicatius al 
voltant de la idea de ciutat cuidado-
ra.

Des d'aquest espai s'entén que el 
desplegament de la perspectiva de 
la ciutat cuidadora s'ha de fer 
principalment des del teixit associa-
tiu i les iniciatives ja existents a la 
ciutat.

Ciutat Cuidadora és un espai per 
a connectar i fer costat a aquelles 
entitats i experiències implicades a 
generar una ciutat que pose en el 
centre les cures als veïns i veïnes, i 
entre els seus veïns i veïnes.

https://ciutatcuidadora.com/es/


99LAS NAVES

Memòria 2020  ›  Projectes de Futur – Projectes Locals › De major vull ser com

De major vull ser com…

● ‘De major vull ser com…’ és un 
concurs de vídeos sobre dones 
científiques i tecnòlogues que se 
celebra per a commemorar l'11 de 
febrer, Dia Internacional de la Dona 
i la Xiqueta en la Ciència. Aquest 
concurs es va convocar per primera 
vegada en 2018. Des d'aquell any, 
la seua finalitat ha sigut potenciar i 
difondre el treball de les dones en la 
ciència i la tecnologia. 

#concurs #vídeos
#ciència
#tecnologia
#educació

demajorvullsercom
Els seus objectius són reconéixer 

el paper clau que les dones han 
tingut en el passat i tenen en el 
present en les disciplines científi-
ques i tecnològiques, visibilitzar 
l'impacte que el patriarcat ha produït 
en la vida de les dones científiques i 
en les seues trajectòries professio-
nals i promoure el despertar de 
vocacions científiques i tecnològi-
ques entre les xiquetes i adoles-
cents.

Aquest concurs està organitzat per la 
Fundació per al Foment de la Investiga-
ció Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO), dependent de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, i Las Naves, centre d'innovació 
de l'Ajuntament de València.

Entrega premis III Edició
● 12 DE FEBRER — TEM (TEATRE EL MUSICAL)

Els premiats d'aquesta tercera edició en les diferents categories han sigut: en la categoria de Millor 
guió ESO: 'De Major Vull ser com, ca' del Col·legi Abecé, Gandia, per presentar quantitat de referents del 
nostre dia a dia; Millor guió Batxillerat: 'El teu procés' de l'IES Vicent Castell i Doménech de Castelló, per 
l'exaltació de la sororitat. També s'han concedit un accèssit 1 al vídeo més Innovador en la Selecció del 
Personatge a 'Gertrude Ellion' del SES Alpuente, per fer visibles personatges que s'han mantingut en un 
segon pla històricament; i accèssit 2 al vídeo més Innovador en la Selecció del Personatge a 'Les dones en 
la ciència' del SES Alpuente, per mostrar referents femenins menys coneguts. 

La distinció al Vídeo més Innovador en la Selecció del Personatge ESO ha anat a parar a 'Concepción 
Aleixandre' del Col·legi El Armelar de Paterna, per visibilitzar una referent valenciana de la biomedicina, i el 
Vídeo més Innovador en la Selecció del Personatge Batxillerat ha sigut 'Efecte Matilda' de l'IES Vicent 
Andrés Estellés de Burjassot, per la varietat de personatges presentats i la denúncia sobre l'imperi del 

patriarcat durant anys en el món científic. 
Com a Millor Producció Audiovisual ESO s'ha triat 'El camí 

de Wu' de l'IES Ifach de Calp, per les seues localitzacions i 
coherència en el ràcord, mentre que la Millor Producció 
Audiovisual Batxillerat ha sigut 'Chien-Shiung Wu' de l'IES 
Francesc Escultor Badia de Foios, per l'originalitat de la 
proposta.

Galeria de fotos

Vegeu vídeo

https://blogs.fisabio.san.gva.es/demajorvullsercom/
https://blogs.fisabio.san.gva.es/demajorvullsercom/
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157713078820236
https://www.youtube.com/watch?v=vVV7-Rdzevw
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Cicle de webinars 
'De major vull ser com...'
● 10-24 DE NOVEMBRE  — EN LÍNIA

La celebració de la IV edició del Concurs de Vídeos «De 
major vull ser com…», organitzat per Las Naves i Fisabio va 
oferir com a novetat un cicle de webinars dirigit a l'alum-
nat interessat a participar en el concurs. Durant tres 
setmanes del mes de novembre, els i les alumnes de 
l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius van tindre accés a tres 
classes en línia sobre igualtat, sobre la lluita contra el 
masclisme en el món de la ciència i sobre la producció 
audiovisual de curtmetratges.

'Realització audiovisual: com fer un bon curtmetrat-
ge/microdocumental'. Alba Pascual, de La Cosecha, 
producció audiovisual; i Claudia Reig, de Barret, 
cooperativa valenciana 

'Inventores i científiques. Saltant barreres'. Gabriela 
Moriana, professora, investigadora feminista i 
directora de l'Institut d’Estudis dels Dones de la 
Universitat de València, i Llúcia Martínez Priego, 
biòloga, investigadora i divulgadora feminista. 

'Fugint del masclisme en la ciència quotidiana' amb 
Marcela Jabbaz, copresidenta de l'Associació de 
Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) node 
Múrcia-Comunitat Valenciana, i amb Vane Calero, 
coordinadora de Sorkin – Alboratorio de Saberse. 

IV Edició del Concurs 
de Vídeos 'De major vull 
ser com...'
● 6 DE NOVEMBRE A 15 DE DESEMBRE 

El centre d'innovació Las Naves i la Fundació per al 
Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana (Fisabio) es van unir de nou 
per a llançar la quarta edició del Concurs de Vídeos 
«De major vull ser com…». L'objectiu del concurs, 
dirigit a joves estudiants d'ESO, FP i Batxillerat de 
tota la Comunitat, va ser la promoció de la igualtat 
de gènere en l'àmbit investigador, científic i innova-
dor.

› De major vull ser com...



101LAS NAVES

Memòria 2020  › Projectes de Futur – Projectes Locals › Dones de Ciència

Dones de Ciència

● Ciència, gènere, art i noves 
tecnologies es conjuguen en 
aquesta iniciativa de la Universitat 
Politècnica de València i el centre 
d'innovació Las Naves de 
l'Ajuntament de València, que 
compta amb la col·laboració de la 
Fundació Espanyola per a la 
Ciència i la Tecnologia (FECYT) del 
Ministeri de Ciència i Innovació.

#ciència
#gènere
#art

donesdeciencia.upv.es

El projecte respon a un doble 
objectiu: d'una banda, visibilitzar i 
retre tribut a científiques de referèn-
cia a escala nacional i internacional, 
conjugant en cada mural ciència, 
gènere, art i noves tecnologies; i 
d'una altra, denunciar les con-
seqüències de la desigualtat de 
gènere, tant en la construcció de 
vocacions científiques i investigado-
res, com en el desenvolupament de 
les carreres professionals de les 
dones en aquestes àrees, les seues 
condicions laborals, l'accés a àmbits 
d'investigació i els sostres de vidre 
als quals encara hui es veuen sotme-
ses.

Amb aquest projecte, els murs 
dels nostres carrers es converteixen 
en museus a l'aire lliure en els quals 
la ciutadania pot descobrir –o 
redescobrir– algunes de les científi-
ques més destacades de la història i 
la seua lluita per la igualtat de gènere 
en aquest àmbit.

Aquesta iniciativa va ser triada 
com a millor projecte de divulgació 
científica de l'any 2019 per la Xarxa 
Nacional d'Unitats de Cultura Cientí-
fica i de la Innovació (UCC+i), que 
s'engloba dins de la FECYT-Ministeri 
de Ciència i Innovació.

http://www.donesdeciencia.upv.es/
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Murals Interactius Dones de 
Ciència: Rosalind Franklin
● 7 DE SETEMBRE — IES RAMON MUNTANER, XIRIVELLA

La Universitat Politècnica de València i Las Naves van retre 
tribut a la figura de Rosalind Franklin. La investigadora britàni-
ca va inundar de color i ciència la façana de l'Institut Ramon 
Muntaner de Xirivella (València). El mural va ser obra de 
l'artista castellonenca Alejandra de la Torre.

Murals Interactius Dones de 
Ciència: María Blasco
● 18 DE SETEMBRE — IES SOROLLA, ALGIRÓS

La biòloga molecular María Blasco, directora del 
Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques 
(CNIO) va ser la protagonista d'un dels murals del 
projecte Dones de Ciència, de la Universitat Politèc-
nica de València i el centre d'innovació Las Naves de 
l'Ajuntament de València. L'obra va ser signada per 
l'artista María Barrachina, i es va situar en l'entrada 
principal de l'IES Sorolla, a València.

Murals Interactius Dones de 
Ciència: Jane Goodall
● 28 DE SETEMBRE — BIOPARC

La Universitat Politècnica de València i Las Naves van 
homenatjar la figura de Jane Goodall amb un mural 
creat per la il·lustradora i muralista gallega Lidia Cao i 
pintat en els murs del Bioparc.

› Dones de Ciència
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Murals Interactius 
Dones de Ciència: 
Marie Curie
● 5 D'OCTUBRE — CEIP LLUÍS DE 
SANTÀNGEL, EL SALER

Marie Curie va protagonitzar un nou mural 
del projecte Dones de Ciència. El mural va 
ser obra de l'artista gaditana Ana Barriga, i 
es va situar en el CEIP Lluís de Santàngel 
del Saler (València). 

Murals Interactius Dones 
de Ciència: Concepción 
Aleixandre
● 3 D'OCTUBRE — COL·LEGI RODRÍGUEZ 
FORNÓS, PATRAIX

Concepción Aleixandre va ser un altre dels rostres 
del del projecte Dones de Ciència. L'artista andalusa 
Virginia Bersabé va pintar la façana del CEIP Rodrí-
guez Fornos, en el barri de Patraix (València), amb la 
figura d'aquesta investigadora, mèdica i divulgadora 
valenciana.

Murals Interactius Dones de 
Ciència: Ada Lovelace
● 09 D'OCTUBRE — IES SERPIS, ALGIRÓS

Ada Lovelace, la primera programadora de la història, 
va ser la protagonista d'un mural dissenyat i il·lustrat 
per l'artista catalana Elisa Capdevila. El mural es va 
situar en la façana principal de l'IES Serpis de Valèn-
cia. Amb els Murals Interactius Dones de Ciència es 
va visibilitzar i va retre tribut a científiques de re-
ferència nacional i internacional, emprant per a fer-ho 
l'art de destacades artistes de l'àmbit de l'art urbà.

› Dones de Ciència

Murals Interactius Dones 
de Ciència: Dolors Corella
● 26 DE NOVEMBRE — IES JOANOT MARTORELL, 
SANT MARCELÍ

El projecte Dons de Ciència va rendir tribut a la 
investigadora valenciana Dolores Corella amb un 
mural instal·lat en l'IES Joanot Martorell de València. El 
mural, obra de l'artista valenciana Lluïsa Penella, es va 
presentar en el marc de la Nit Mediterrània de les 
Investigadores (Mednight 2020).
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› Esc@laSalut

Escol@Salut

● Escol@Salut és un projecte que, 
a través d'una aplicació, crea un 
sistema que dona solució a la 
prevenció de l'obesitat infantil. 
L'app connecta professors, 
pediatres i famílies per a brindar 
estratègies amb què arribar a 
més de 41.000 alumnes en 166 
centres de València.

#infància #salut 
#app #escola
#tecnologia

UNICEF LAB- Demo Day. 
Presentació pitch App 
Esc@laSalut
● 16 DE SETEMBRE — EN LÍNIA

Durant l'UNICEF LAB- Demo Day celebrat el 16 
de setembre va tindre lloc la presentació pitch 
app Esc@lasalut. Esc@la Salut és una aplicació 
oberta d'm-health/e-learning per a ensenyar les 
famílies, des dels col·legis, a crear entorns 
saludables a casa mitjançant la promoció i 
informació estructurada de rutines d'hàbits 
saludables en la llar des d'una perspectiva 
integral.

UNICEF se suma al 
programa PAIDO de 
l'Hospital General de 
València 
●  26 DE SETEMBRE 

A l'octubre de 2020 UNICEF es va unir al programa 
PAIDO de l'Hospital General de València a través de 
la seua l'aplicació «Esc@la Salut». Per la seua banda, 
Las Naves va secundar i promoure aquesta col·labo-
ració. 
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Escoles que alimenten

● Plataforma formada per diver-
ses organitzacions el treball de 
les quals està relacionat amb 
l'alimentació, el desenvolupa-
ment rural i l'economia social. 
Aquesta iniciativa brinda el seu 
suport a les famílies receptores 
del val-beca menjador activat per 
la Conselleria d'Educació amb 
motiu del tancament dels centres 
escolars durant la quarantena de 
març de 2020. Amb aquest 
objectiu, ‘Escoles que alimenten’ 
elabora una sèrie de recomana-
cions i menús per a distribuir i 
garantir una compra responsable 
i una nutrició correcta entre els 
menors valencians, amb especial 
atenció a aquells amb escassos 
recursos.

#sensibilització 
#ciutat #formació
#mobilitat

Escoles que alimenten 
● 8 D'ABRIL

‘Escoles que alimenten’ va ser el títol que va rebre una 
plataforma formada per diverses organitzacions el 
treball de les quals estava relacionat amb l'alimentació, 
el desenvolupament rural i l'economia social, i brinda 
el seu suport a les famílies receptores del val-beca 
menjador. Aquesta plataforma va elaborar una sèrie de 
recomanacions i menús per a distribuir i garantir una 
compra responsable i una nutrició correcta entre els 
menors valencians, amb especial atenció a aquells amb 
escassos recursos.

La plataforma, que va nàixer amb 
l'objectiu de treballar en la millora 
del model de menjador escolar i a 
promoure la seua transició cap a una 
alimentació més saludable i sosteni-
ble en tota la Comunitat Valenciana, 
es va adaptar a la situació generada 
pel confinament perquè les famílies 
tingueren una referència sobre com 
alimentar els seus fills i filles i com 
comprar perquè aquesta alimenta-
ció siga bona per a la salut, però 
també bona per al territori i per al 
planeta. Aquesta aliança creada 
entre diferents actors de la societat 
(organitzacions socials, empreses, 
AMPA i sector públic) és clau per a 
caminar cap a polítiques alimen-
tàries més sostenibles. 
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› Iris de Dona

Iris de Dona

● ‘Iris de Dona’ és una iniciativa 
de promoció de la cohesió social i 
de la resiliència a la ciutat de 
València en temps del covid-19. 
Es tracta d'un projecte participa-
tiu de salut comunitària amb 
perspectiva de gènere i inclusió 
l'objectiu del qual és promoure la 
inclusió de la dona gitana en la 
societat valenciana i posar en el 
centre el valor de la diversitat de 
totes les dones de la ciutat.

#resiliència #gènere 
#inclusió
#ciutat

Participació en el projecte 
● 9 DE MARÇ - 24 DE NOVEMBRE 

IRIS DE DONA va ser una iniciativa de promoció de la cohesió social 
i de la resiliència a la ciutat de València en temps del covid-19 que 
va tindre com a objectiu promoure la inclusió de la dona gitana en 
la societat valenciana i posar en el centre el valor de la diversitat de 
totes les dones de la ciutat. 

El projecte està basat en el concep-
te de capital social pont, és a dir, 
aquell que permet connexions entre 
grups diferents, sinergies entre 
cultures i grups socials, afavoreix 
societats obertes, creatives, innova-
dores, cosmopolites i flexibles, i 
construeix societats més iguali-
tàries, i per tant amb majors índexs 
de salut i benestar. Un projecte per a 
l'impuls d'entorns socials i emocio-
nals salutogènics.
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Presentació en Las 
Naves del projecte 
'Iris de Dona'
● 16 DE JUNY — LAS NAVES

El dia 16 de juny es va presentar en Las 
Naves el projecte 'Iris de Dona', un projec-
te participatiu de salut comunitària amb 
perspectiva de gènere, que va tindre com 
a objectiu promoure la inclusió de la dona 
gitana en la societat valenciana. 

Jornada devolució 
'Iris de Dona'
● 20 D'OCTUBRE — EN LÍNIA

El passat dia 20 d'octubre, Las Naves va acollir una 
jornada en la qual es van desenvolupar les temàti-
ques artístiques i vivencials del projecte ‘Iris de 
Dona’. Aquesta iniciativa va traçar un mapatge 
emocional i artístic des de la perspectiva femenina. 

Jornada «Compartir 
testimoniatges» 
d'Iris de Dona
● 10 DE DESEMBRE — EN LÍNIA

En aquesta jornada, celebrada el 10 de desembre 
de 2020, les participants van compartir testimo-
niatges relacionats amb l'objectiu de la iniciativa 
‘Iris de Dona’. Durant l'esdeveniment es va poder 
conéixer el vincle emocional de les dones involu-
crades respecte a un lloc concret de València. 

› Iris de Dona
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La Nit de les Investigadores
Mednight 2020
● 27 DE NOVEMBRE

La ‘Nit Mediterrània de les Investigadores’ que va tindre lloc el 27 de 
novembre va ser una trobada que va recollir multitud d'activitats, 
formats i temàtiques per a donar veu a les investigadores de la Comu-
nitat Valenciana i Regió de Múrcia. L'objectiu de l'actuació va ser 
mostrar l'impacte social que té la ciència que es desenvolupa al Medi-
terrani, posant especial èmfasi en la figura de la dona. 

› Mednight

Mednight

● L'objectiu d'aquesta iniciativa 
és que les persones joves i la 
societat en general se senten 
atretes per la ciència. ‘Mednight’ 
genera un marc estratègic que 
permet centrar els esforços de 
les entitats participants sota una 
mateixa visió. 

#salut #atenció 
#envelliment 
#innovació

La idea principal de la proposta és 
posar en valor la ciència a través 
dels segments d'aquesta que 
puguen ser més fàcilment recog-
noscibles per al públic al qual es 
dirigeix. Per a això, es defineix i es 
posa en valor la ciència mediterrà-
nia, amb l'objectiu de crear un 
sentiment d'identitat i pertinença 
cap a aquesta i reconéixer-la com 
una cosa de la qual ens puguem 
sentir orgullosos. La iniciativa busca 
mostrar l'oportunitat de l'intercanvi 
de coneixement i experiències 
entre els països europeus, i més 
específicament els del Mediterrani, 
posant especial èmfasi en les 
dones investigadores del Medite-
rrani. Històricament s'ha mostrat la 
ciència realitzada per homes, cosa 
que dificulta que una gran part de la 
població, les dones, se senten 
identificades amb els assoliments 
obtinguts. 

https://mednight.eu

https://mednight.eu
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Museus per la Salut

● Generar coneixement, sensibi-
litzar al voltant de la idea de la 
utilització de les manifestacions 
artístiques, de la cultura per a 
millorar la salut i el benestar de 
les persones, especialment de les 
més vulnerables, va ser la inten-
ció de Las Naves amb el projecte 
pilot ‘Museus per la Salut – Re-
cords de festa al Museu Faller de 
València’.

L'experiència es va basar en la 
utilització dels recursos culturals 
del Museu Faller de València per a 
generar benestar a través de 
l'estimulació de records de la 
memòria a llarg termini en perso-
nes en les primeres fases d'Alzhei-
mer. La iniciativa va estar partici-
pada per Las Naves, Museu Faller, 
Universitat de València, AFAV i el 
Gremi d’Artistes Fallers.

#falles #cultura 
#salut
#benestar

Webinar Presentació de 
resultats del projecte 
‘Museus per la Salut’
● 17 DE DESEMBRE — EN LÍNIA  
166 VISUALITZACIONS

El 17 de desembre de 2020, el centre d'innovació Las Naves va presentar l'experiència del 
projecte pilot ‘Museus per la Salut – Records de festa al Museu Faller de València’, realitzat en 
2019. Aquest projecte pilot pretén generar coneixement, sensibilitzar al voltant de la idea de la 
utilització de les manifestacions artístiques, de la cultura per a millorar la salut i el benestar de 
les persones, especialment de les més vulnerables.

Vegeu vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=DJT930FiHOg&list=PLcQGc0fnNesOJpJvKUxDaLmXPtjcxCYsa
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Presentació ‘Recepta Cultura’
● 15 DE GENER — LAS NAVES 

La Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, i Las Naves, van presentar al gener 
de 2020 ‘Recepta Cultura, del centre de salut al museu’, una iniciati-
va que pretenia millorar el benestar emocional i la qualitat de vida 
d'aquelles persones que pateixen soledat no desitjada o tenen 
problemes derivats de la inactivitat física. 

Recepta Cultura

● ‘Recepta Cultura’ és un 
projecte de la Direcció General de 
Salut Pública i Addiccions de la 
Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública, i Las Naves, centre 
d'innovació de l'Ajuntament de 
València. 

Amb ‘Recepta Cultura, del 
centre de salut al museu’, es 
pretén millorar el benestar emo-
cional i la qualitat de vida d'aque-
lles persones que pateixen soledat 
no desitjada o tenen problemes 
derivats de la inactivitat física. La 
mecànica del projecte prescrivia 
visites guiades a museus des dels 
centres de salut.

Inicialment hi van participar sis 
museus de la ciutat de València de 
diferents titularitats, llocs on es 
van realitzar activitats gratuïtes 
adaptades al públic participant. 
D'aquesta manera, es va posar en 
valor la funció social dels museus 
democratitzant-hi l'accés a l'afa-
vorir la participació de població 
vulnerable.

#cultura #salut 
#innovació
#museus 

Galeria de fotos

https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/albums/72157712679592657
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Mapatge d'iniciatives 
SYSMA 4
● 1 DE DESEMBRE — EN LÍNIA

L'1 de desembre Las Naves i Ingenio 
CSIC-UPV van oferir un taller en línia per a 
identificar l'activitat econòmica sostenible 
de València en època postcovid a través 
d'un mapatge sistèmic. 

Digital B2B Fòrum 2020
● 6 DE MAIG — LAS NAVES

El Digital B2B Fòrum que va tindre lloc el 6 de maig 
va ser una interessant jornada de networking profes-
sional per a professionals i emprenedors de les 
indústries creatives digitals i de base tecnològica, 
amb l'objectiu de facilitar sinergies entre emprene-
dors, startups, grups inversors, business angels i 
associacions sectorials.

Innovació pública. 
Creativitat i talent al 
servei de la generació de 
valor públic
● 8 DE SETEMBRE — LAS NAVES

Al setembre de 2020, un grup de funcionaris de 
l'Ajuntament de València van visitar Las Naves per 
a conéixer el funcionament del centre d'innovació. 
Durant la visita també van assistir a un curs 
impartit pel cap del Servei d'Innovació, Fermín 
Cerezo, sobre innovació pública per a generar 
valor públic. 

› Activitats dirigides

Activitats dirigides
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Taller #Salvia sobre 
mobilitat segura 
i sostenible 
en La Pinada Lab

● 18 DE MAIG 

Al maig de 2020, Las Naves i La Pinada Lab es 
van unir per a impartir un taller en línia enfocat a 
promoure pràctiques de mobilitat sostenible i 
segura. 

Final Espanyola de 
ClimateLaunchpad  
● 29 DE JULIOL — EN LÍNIA

El 29 de juliol es va celebrar la final espanyola de 
ClimateLaunchpad, els equips seleccionats van 
accedir a la Ronda Final de la Gran Final Global. La 
missió de ClimateLaunchpad és desbloquejar el 
potencial mundial de tecnologia neta que aborda el 
canvi climàtic.

València Canvia Pel Clima! 
● 4 DE MARÇ — LAS NAVES

Aquesta iniciativa, impulsada per la Delegació d'Emer-
gència Climàtica i Transició Energètica de l'Ajuntament 
de València, la Fundació València Clima i Energia i la 
Fundació Las Naves, es va dirigir a tota la ciutadania 
valenciana en relació amb la necessària transició ener-
gètica i la lluita contra el canvi climàtic a la nostra ciutat.

› Activitats dirigides
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Vincle educatiu
● 29 DE FEBRER — LAS NAVES (00)

El 29 de febrer el centre d'innovació Las 
Naves va reunir en la iniciativa 'Vincle 
Educatiu' 120 educadors i educadores de 
tota la Comunitat Valenciana que desitja-
ven sumar-se a la missió de canviar l'edu-
cació i afavorir la transformació social en 
favor d'un món més just, sostenible i 
igualitari.

Trip Me Up
● 4 I 5 DE SETEMBRE — LAS NAVES

Durant el 4 i 5 de setembre la xarxa de creatius 
Brother va celebrar el seu esdeveniment anual ‘Trip 
M'Up’ en el centre d'innovació Las Naves de València. 
L'esdeveniment va girar al voltant de la resolució d'un 
problema o necessitat que havia de resoldre's amb 
una cançó, l'enregistrament i el videoclip de la qual 
s'havien de fer obligatòriament durant la celebració 
de l'esdeveniment.

TEDxValènciaSalon: 
Dona i ciència
● 12  DE MARÇ — LAS NAVES

En aquesta xarrada TEDx es va parlar sobre 
ciència feta per dones, ciència de la dona i la 
situació actual de les dones científiques. L'esdeve-
niment va comptar amb la presència de María José 
Viñals, Ana Peiró i Silvia Rueda. 

› Activitats dirigides
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8a Mostra Internacional 
de Cinema Educatiu 
(MICE)
● 24 D'OCTUBRE — LAS NAVES 
Las Naves va col·laborar en la huitena edició de 
la Mostra Internacional de Cinema Educatiu 
(MICE). Per motius sanitaris, aquesta mostra de 
cinema es va desenvolupar en diferents centres 
educatius. En total hi van participar 1.300 
curtmetratges, que van ser exposats en 201 
escoles.  

Club de lectura 
El Perquè de les Coses 
(Socials): 'El valor de 
las cosas', de Marianna 
Mazzucato
● 23 DE GENER — LAS NAVES 

La llibreria Ramon Llull i València Pensa van 
organitzar en Las Naves el club de lectura El 
Perquè de les Coses (Socials), un esdeveniment 
coordinat per David Barberá. En aquesta primera 
sessió del club de lectura es va abordar el llibre El 
valor de les coses. Quién produce y quién gana en 
la economía global de Marianna Mazzucato.

› Activitats dirigides
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Festival 10 Sentits

● 10 Sentits és un festival on 
amb cada edició es busca 
visibilitzar qüestions que 
preocupen la nostra Comunitat, i 
també ressaltar el poder de l'art 
com a catalitzador de l'acció 
social. 

#escena #art
#creació

festival10sentidos.com

Cada any la programació s'articu-
la sota un lema que proposa una 
reflexió oberta a la mirada dels 
diferents creadors i creadores 
participants en diàleg amb el públic i 
la ciutadania.

El Festival 10 Sentits aposta per 
investigar amb nous llenguatges de 
comunicació des de l'art, generar 
coneixement i consolidar un espai 
obert a les relacions entre artistes, 
societat i individus. La creació 
contemporània, la investigació, la 
interdisciplinarietat, la transversali-
tat, protagonitzen el Festival, una 

cita totalment oberta a la busca de 
nous codis, a la creació emergent i al 
treball d'artistes ja consagrats, a la 
internacionalització de propostes en 
convivència, tant amb les locals com 
amb les de nivell estatal. Per a crear 
tot un diàleg entre artistes, públic, 
espectador, associacions, societat i 
comunitats, escoles, estudiants i 
espais de formació, com a aparador 
de les arts vives a València.

https://www.festival10sentidos.com
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Future Desires 
● 24 D'OCTUBRE — EN LÍNIA 

El projecte 'Future Desires' de Las Naves va inaugurar 
la IX edició del Festival 10 Sentits. Amb ell, es va obrir 
una finestra a l'acció conjunta de la mà dels somiadors 
que, a través d'imatges, textos i vídeos, van expressar 
els seus desitjos de canvi. 

Future Desires - Cicle 
de xarrades virtuals
● 28 DE MAIG I 4, 11, 18 I 25 JUNY 

Aquestes xarrades van ser una sèrie de trobades entre 
joves del cinema i l'audiovisual emmarcat dins del 
projecte 'Future Desires' del Festival 10 Sentits. S'hi 
feia reflexionar els participants i generar un fòrum de 
discussió en el qual es van compartir experiències i 
inquietuds. 

› Festival 10 Sentits

Dreamers 2.0.
● 10 D'OCTUBRE I 10 DE SETEMBRE
 — LAS NAVES

Las Naves va acollir l'exposició ‘Dreamers 2.0’. Aquesta 
exposició va pretendre mostrar com les i els artistes 
més novells veuen el món en el qual viuen utilitzant per 
a això la plàstica i les noves eines digitals. 

Inauguració Dreamers 2.0.
● 10 D'OCTUBRE — LAS NAVES (120)

El 10 de setembre Las Naves va inaugurar la mostra 
col·lectiva ‘Dreamers 2.0’, una exposició integrada en la 
IX edició del Festival 10 Sentits. ‘Dreamers 2.0’ tenia 
com a objectiu ser altaveu de la joventut i dels seus 
somnis.
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Future Desires: 
conferència virtual
● 12 DE NOVEMBRE — EN LÍNIA 
30 VISUALITZACIONS

En la xarrada en línia ‘Future Desires’ es 
va presentar aquest projecte de desitjos 
per a la sociead futura i es va debatre amb 
els convidats Inés Enciso, Hasan G. López, 
David Silvestre i Nuria Garrido. Aquest 
espai virtual es va generar expressament 
per al diàleg i la reflexió a partir dels 
desitjos expressats en la plataforma 
Future Desires.

Entre el públic convidat es va comptar 
amb adolescents del Club d'espectadors 
del Festival 10 Sentits. Joves amb veu 
pròpia, amb iniciativa i amb una nova 
manera de veure, entendre i crear el món 
que ens envolta. La seua presència virtual 
va ser còmplice, per a ajudar-nos a espré-
mer al màxim els desitjos de futur de la 
població més jove. 

Presentació virtual de 
Blind Wiki 
● 26 DE NOVEMBRE — EN LÍNIA 
223 VISUALITZACIONS

El passat 26 de novembre Antoni Abad va presen-
tar ‘Blind Wiki’ en una conferència virtual en la qual 
es va exposar el resultat del projecte. ‘Blind Wiki’ 
és una cartografia col·laborativa en la qual partici-
pants amb diversitat visual, van utilitzar telèfons 
mòbils per a publicar en línia registres d'àudio 
geolocalitzats, generat així mapes sonors de la 
seua particular percepció de l'espai públic urbà.

› Festival 10 Sentits
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Intro

Las Naves, entitat promotora de la innovació a la 
ciutat i sota el mandat del mateix Ajuntament, té 
per missió impulsar programes i projectes que, de 
manera experimental, estiguen orientats a donar 
resposta als grans reptes que afronta la ciutat, 
posant en el focus la ciutadania. 

Per a això és fonamental que, d'una banda, es posen 
en marxa les avaluacions de les accions, programes 
i projectes implementats per Las Naves, des d'una 
perspectiva de les polítiques públiques, i, d'una 
altra banda, que es posen en marxa mecanismes de 
transferència a les polítiques públiques d'aquelles 
mesures que l'avaluació determine que puguen ser 
efectives.
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● Avalua·lab és una iniciativa que 
Las Naves ha posat en marxa 
amb l'objectiu final de millorar 
l'acció de les polítiques públiques 
que ens afecten a totes les 
ciutadanes i ciutadans. Es tracta 
de buscar noves formes d'aproxi-
mació a l'avaluació de les políti-
ques públiques, aprofitant les 
plataformes de dades obertes i 
incorporant elements de partici-
pació ciutadana. 

Avalua·lab

#ciutadania 
#investigació
#transparència
#participació

Avalua·lab és el nom del nostre 
Laboratori de Polítiques Públiques, 
en el qual ens enfoquem en l'estudi i 
la investigació de noves metodolo-
gies per a acostar-nos a l'anàlisi i 
l'avaluació de les polítiques públi-
ques. Un dels objectius d'Avalua·lab 
és donar a conéixer aquesta anàlisi a 
la ciutadania, i amb això promoure 
l'ús de les actuals plataformes de 
dades.

Aquest laboratori és una eina útil 
per a incrementar la transparència 
en les administracions públiques. Ac-
tua com a agent fiscalitzador de la 
tasca dels responsables polítics, 
però la seua funció principal és 
millorar l'acció de les polítiques 
públiques.

L'Avalua·lab té un fort caràcter 
col·laboratiu, en el qual està present 

la participació de representants de la 
Direcció General de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació de la GVA; dels serveis 
d'Innovació i Estadística de l'Ajunta-
ment de València; de la Universitat 
de València i la Universitat Politècni-
ca de València; de l'empresa K-Velo-
ce (consultora especialitzada en 
I+D+i); de la Federació d'Associacions 
de Veïns i Veïnes de València, i el 
Grup Sociograma. 

L'Avalua·lab s'articula al voltant de 
les quatre hèlices: l'Administració 
pública, el món acadèmic —sobretot 
amb especialistes en ciència política 
i administració i polítiques públi-
ques—, el sector privat i la societat 
civil.

›  Avalua·lab
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ció i big data, sistemes de certificació per a la perso-
na professional de l'avaluació i eines per a l'avaluació.

La XI Conferència va comptar amb representants 
de les principals xarxes professionals d'avaluació, 
tant d'àmbit nacional com internacional. Professio-
nals que, com que procedien de diverses universi-
tats, administracions públiques i organismes interna-
cionals, van donar un caràcter plural a la cita. La 
clausura va servir per a lliurar el III Premi Internacio-
nal “Carlos Román” d'Avaluació de Polítiques Públi-
ques.

XI Conferència Biennal 
Internacional d'Avaluació 
de Polítiques Públiques
● 24 DE SETEMBRE - 2.184 visualitzacions

Las Naves va acollir la XI Conferència 
Biennal Internacional d'Avaluació de Polítiques 
Públiques. L'avaluació és una eina clau per a la 
millora contínua de les polítiques públiques, 
facilita l'adopció d'estratègies amb orientació 
a resultats i impactes i ajuda a optimitzar els 
processos de presa de decisions. El contingut 
d'aquesta conferència era especialment 
rellevant si tenim en compte l'actual exigència 
de la societat civil, que demana solucions 
públiques més eficaces, eficients i innovado-
res.

En l'edició celebrada en Las Naves es va 
aprofundir en els reptes actuals per a la seua 
institucionalització, nous enfocaments i 
metodologies d'avaluació i casos pràctics 
d'avaluació aplicada sobre sistemes integrals 
d'avaluació i avaluació de resultats i impactes. 
També es va aprofitar la trobada per a realitzar 
diversos tallers pràctics en matèria d'avalua-
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Jornada Avaluació de 
Polítiques Públiques amb 
Perspectiva de Gènere
●  15 D'OCTUBRE - 702 VISUALITZACIONS

El mes d'octubre del 2020 Las Naves va organit-
zar una jornada en la qual es va analitzar com evitar 
que les polítiques públiques engrandisquen la 
bretxa de gènere.

La trobada va comptar amb la participació 
de Bibiana Medialdea, directora general de 
Consum del Govern d'Espanya, economista i 
professora de la Universitat Complutense de 
Madrid; Maysoun Douas Maadi, doctora en 
Ciències Físiques per la Universitat Autònoma 
de Madrid i regidora de l'Ajuntament de Madrid; 
Cristina Alonso Saavedra, responsable de 
Justícia Climàtica i Energia d'Amics de la Terra; 
Oihane Ruiz, arquitecta i urbanista amb pers-
pectiva de gènere, i Belén Calahorro, coordina-
dora de l'Agència Municipal de la Bicicleta de 
València.

A través de streaming es va poder seguir 
l'esdeveniment, emmarcat dins de les activitats 
d'Avalua·lab, laboratori d'anàlisi i avaluació de 
polítiques públiques de Las Naves, i que té com 
a objectiu contribuir a la igualtat entre homes i 
dones, i la visibilització de l'impacte de les 
polítiques públiques sobre l'equitat de gènere.

El regidor d'Innovació i Gestió del coneixe-
ment, Carlos Galiana, va posar en valor que el 
paper de l'avaluació de polítiques públiques és 
essencial per a poder governar per a tota la 
ciutadania i saber en què s'ha de millorar.

Píndoles informatives 
de promoció de la 
Conferència Avaluació
Aquestes píndoles informatives en format vídeo de 
curta duració van ser una forma de difusió dels 
continguts de la XI Conferència Biennal Internacio-
nal d'Avaluació de Polítiques Públiques. Els vídeos 
presentats van ser 
�  Què és Avalua·lab?, d'Empar Soriano,  tècnica 

responsable del projecte.
�  La importància de la cultura científica per a la 

avaluació, de Daniel Català, representant de la 
Societat Espanyola d'Avaluació.

�  Reptes per a l'avaluació, d'Antonio Igea, presi-
dent de la Xarxa Internacional d'Avaluació de 
Polítiques Públiques.

�  La necessària coordinació entre las administra-
cions en l'avaluació de les polítiques públiques, 
de Borja Colón de Carvajal, cap d'Innovació i 
Transparència de la Diputació de Castelló.

›  Avalua·lab

Vegeu vídeo 4

https://www.youtube.com/watch?v=c2GtbmGiKWg&list=PLcQGc0fnNesM5AJ2yHUF7-wJ2rsFGaOsV&index=12
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Avalua·lab conversa
‘Avalua·lab conversa’ és la sèrie de vídeos 
sobre avaluació de polítiques públiques en 
els quals es conversa i s'entrevista experts 
en la matèria. 
Les tertúlies compartides durant aquest 
any han sigut amb Juan Casero, de la 
Societat Espanyola d'Avaluació de Políti-
ques Públiques, i Luis Campos, director 
general de l'Observatori de la Realitat 
Social de Navarra.  

Metodologia SROI 
per a mesurar l'impacte i 
valor social
● 2 I 3 DE MARÇ. 27 DE MAIG, 3, 11, 18, 29 DE JUNY, 
7 DE JULIOL - 702 VISUALITZACIONS

Durant dues jornades a principis de març, el 
centre d'innovació Las Naves va acollir un curs 
sobre metodologia SROI per a mesurar l'impacte i el 
valor social dels projectes, polítiques o activitats 
empresarials.

Aquesta metodologia SROI és un procés que 
permet comprendre, mesurar i comunicar el valor 
total que genera un projecte respecte als recursos 
emprats. 

El curs, impartit per professionals de Nittúa i 
UNED, va ser part de l'activitat de l'Avalua·lab, des 
de la qual es busquen formes diferents d'aproxima-
ció a l'estudi i l'anàlisi dels impactes de polítiques 
públiques.

Degut a l'èxit que va tindre el curs, se'n va tornar 
a repetir el contingut en una cita per al personal de 
Las Naves interessat en la temàtica.

›  Avalua·lab
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›  Avalua·lab

Avaluació Projecte Ciutat 
Cuidadora

Las Naves va organitzar una jornada per a presen-
tar l'avaluació del projecte Ciutat Cuidadora. Durant 
la jornada es va conéixer aquest procés col·lectiu 
que tracta de visibilitzar i sensibilitzar al voltant de 
les pràctiques i relacions de cures a la ciutat, contri-
buint a posar-los en el centre del disseny urbà, el 
desenvolupament comunitari i el model de ciutat que 
desitgem.

Ciutat Cuidadora persegueix crear un espai per a 
connectar i fer costat a aquelles entitats i experièn-
cies implicades en la generació d'una ciutat que pose 
en el centre les atencions als seus veïns i veïnes i 
entre els seus veïns i veïnes.

Avaluació Projecte 
Healthy Loneliness

Healthy Loneliness és un projecte que busca 
proporcionar a les persones majors i altres actors 
eines per a afrontar la seua sensació de soledat, 
augmentar la seua autoestima i comprendre que 
viure a soles no significa viure en soledat.

Las Naves va organitzar una jornada per a 
presentar l'avaluació del projecte. Durant aques-
ta, les persones responsables de la proposta van 
explicar en què consisteix aquesta iniciativa que 
combat l'aïllament social que es produeix quan 
una persona es troba en una situació de sofri-
ment degut a un nombre i qualitat de relacions 
insuficients.

healthy-loneliness.eu

ciutatcuidadora.com

https://www.healthy-loneliness.eu/es/
https://ciutatcuidadora.com/es/
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Avaluació Pla d'Igualtat, 
Ajuntament de València
A finals de desembre Las Naves, a través del seu 
laboratori d'anàlisi i avaluació de polítiques públiques 
Avalua·lab, va iniciar els treballs d'avaluació del Pla Marc 
d'Igualtat entre dones i homes de la ciutat de València, 
amb la col·laboració de representants d'entitats del 
Consell de les Dones i per la Igualtat i de la Comissió 
tècnica d'igualtat formada per diversos serveis munici-
pals. 

Avaluació Projecte 
Biblioteques Accessibles i 
esdeveniment de devolució 
de resultats

Biblioteques Accessibles és un projecte de Plena 
Inclusió Comunitat Valenciana que va ser premiat en 
el Concurs d'Idees del Laboratori de Cultura Inclusi-
va promogut per Las Naves en 2018. 

Aquest projecte és un laboratori impulsat a través 
de la xarxa Connecta Cultura, que pretén acostar la 
lectura a les persones amb discapacitat intel·lectual, 
persones majors, immigrants o amb dificultats de 
comprensió.

Durant la jornada de presentació de l'avaluació es 
va procedir a la devolució de resultats d'aquest.  

Avaluació Projecte 
Activage

ACTIVAGE és un projecte que promociona 
l'envelliment actiu i saludable, l'objectiu del qual és 
secundar i prolongar la vida independent de les 
persones majors en el seu entorn i les seues cases. 
Mitjançant un sistema de sensors, ACTIVAGE 
registra un seguiment constant de les activitats 
diàries de persones majors i permet crear estratè-
gies perquè aquestes continuen actives.

En la jornada de presentació de l'avaluació també 
va tindre lloc una trobada amb stakeholders dels 
diferents projectes avaluats per a fer una devolució 
dels resultats.

Biblioteques Accessibles

activagevalencia.eu

https://www.lasnaves.com/proyectos/biblioteca-plenamente-inclusiva/?lang=es
activagevalencia
activagevalencia
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Intro

La construcció d'una marca és un camí a llarg 
termini, i entenem que encara hi ha un alt 
percentatge de ciutadania que desconeix no sols la 
funció de Las Naves, el seu àmbit i la seua ubicació, 
sinó fins i tot la seua mateixa existència. 

És per això que la labor de comunicació duta a 
terme durant anys precedents i prevista en 2020 és 
fonamental, considerant a més aquest apartat com 
a part primordial de l'activitat de Las Naves. 

Pel que fa a la promoció del centre com a recurs 
municipal, es converteix en un aspecte fonamental 
per a l'èxit d'una part significativa de les activitats 
prèviament descrites. 

Així mateix, resulta important continuar comunicant 
a la ciutadania l'evolució del centre cap a una 
concepció de Centre d'Innovació de Referència 
per a la ciutat, públic i obert a la participació de 
qualsevol dels actors que corresponen a les quatre 
hèlices de la innovació.
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Campanyes

›  Campanyes

València, tant en l'àmbit local i 
autonòmic com en el nacional i 
internacional. Una d'aquestes 
trobades va ser amb la secretària 
general d'Innovació del Govern 
d'Espanya, Teresa Riesgo, i l'asses-
sora d'innovació de l'alcaldia de 
Nova York, Shanna Crumley.
El 4 de setembre de 2020, en el 
marc dels iCapital Awards, es va 
realitzar la defensa de les Missions 
València 2030 davant la Comissió 
Europea. L'esdeveniment va reunir 
representants de tots els grups 
polítics i es va seguir en directe a la 
Sala Polivalent de Las Naves. 
Quantitativament, l'impacte de 
l'etiqueta #MissionsValència va ser 
notable. Missions València 2030 va 
aconseguir ser el punt de trobada de 
tot l'ecosistema d'innovació i recap-
tar suports de les quatre hèlices de 

Presentació 
Campanya 
Missions València 
2030

● El 17 de juny de 2020 es va 
presentar en roda de premsa Mis-
sions València 2030. En l'acte es va 
projectar el vídeo amb el qual es 
llançava l'estratègia d'innovació de 
València per als pròxims anys, i es va 
donar a conéixer la marca i la imatge 
de la campanya, fruit d'un procés de 
cocreació amb agències i estudis de 
València. A partir d'aquest moment, 
es va iniciar una ronda de reunions i 
visites per a presentar Missions 

la innovació: sector públic, privat, 
acadèmia i societat civil.
La campanya de comunicació de la 
candidatura de la ciutat de València 
per a ser Capital Europea de la 
Innovació va tindre un reeixit impac-
te amb 241 aparicions en mitjans: 12 
en premsa escrita, 210 en premsa 
digital, 5 en televisió i 14 en ràdio. 
Aquestes publicacions van generar 
una audiència acumulada de 
47.254.424 lectors/espectadors/
oients i un valor de comunicació 
d'1.396.498 €.
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‘Persones innovant per a 
persones’
● ‘Persones innovant per a persones’ és un 
projecte amb una missió global: fer de València 
una ciutat més saludable, sostenible i comparti-
da. Al febrer de 2020 Las Naves va presentar la 
transformació d'instal·lacions i continguts 
mitjançant la qual es buscava «aportar solucions 
a les necessitats reals de la ciutadania» per a 
«millorar la seua qualitat de vida» i enfortir «les 
estructures econòmiques i socials» de la capital 
valenciana.
La iniciativa recollia una sèrie de projectes amb 
noms propis de veïnes i veïns de València. Això 
responia a un motiu: explicar que darrere de 
cadascuna de les iniciatives que es desenvolu-
pen en Las Naves estan les persones que donen 
sentit a la raó de ser del centre d'innovació. 

Campanya ‘Açò és 
innovació social’
● El 19 d'octubre 2020 es va presentar la 
campanya informativa ‘Açò és innovació social’. 
L'acte va ser presidit pel regidor d'innovació, 
Carlos Galiana, que va explicar als mitjans de 
comunicació l'objectiu de Las Naves amb els 
tres demostradors d'innovació social als carrers 
de València: una marquesina antipol·lució, un pas 
per als vianants preventiu i una parada de 
tramvia anticovid. La campanya ‘Açò és innova-
ció social’ va tindre quasi una trentena d'apari-
cions que van generar un valor de comunicació 
de 209.095 €. 
Amb aquesta campanya Las Naves va pretendre 
divulgar la cultura innovadora i donar a conéixer 
la innovació a totes les persones perquè enten-
guen que aquesta millora les seues vides. ‘Açò 
és innovació social’ estava alineada amb l'estra-
tègia d'innovació Missions València 2030 el 
compromís cinqué de la qual és comunicar el 
valor de la innovació a la societat valenciana.

Al febrer de 2020 Las Naves 
va presentar la transformació 
d'instal·lacions i continguts 
mitjançant la qual es buscava 
«aportar solucions a les necessitats 
reals de la ciutadania» per a «millorar 
la seua qualitat de vida» i enfortir «les 
estructures econòmiques i socials» de 
la capital valenciana.

→

projecte-persones.lasnaves.com

https://projecte-persones.lasnaves.com/
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Resultats de comunicació

›  Resultats

Offline 
● Al llarg d'aquest any 2020 Las Naves ha 
aparegut en un total de 1.375 articles publicats 
en diferents mitjans de comunicació, tant en 
premsa escrita, com en premsa digital, ràdio i 
televisió. Aquestes aparicions han obtingut un 
valor de comunicació de 8,5 milions d'euros i 
una audiència acumulada de 247 milions de 
lectors/espectadors/oients. 

D'entre tots els esdeveniments, projectes i cam-
panyes difoses, destaca la que va impulsar la 
candidatura de la ciutat de València per a ser 
Capital Europea de la Innovació, la campanya "Açò 
és innovació social" per a donar a conéixer a la 
ciutadania el valor social de la innovació, el projecte 
local Murals Dones de Ciència i el projecte europeu 
GrowGreen. A més, cal destacar l'increment de 
subscriptors al canal de Youtube, que supera els 
800, i el número de streamings realitzat durant 
l'any: vint-i-tres.

Notes de premsa, clipping i newsletters

En 2020, des de Las Naves es van enviar 109 notes de 
premsa a diferents mitjans de comunicació per a la seua 
publicació com a notícies. L'any anterior se'n van enviar 111, 
per la qual cosa els paràmetres finals van ser molt similars. 

Aquestes notes de premsa han derivat en el fet que Las 
Naves haja aparegut en un total de 1.375 articles publicats 
en diferents mitjans de comunicació, tant en premsa 
escrita, com en premsa digital, ràdio i televisió. Obtenint un 
valor de comunicació de 8,5 milions de €, amb una audièn-
cia acumulada de 247 milions de lectors/espectadors/
oients. Atés que enguany moltes activitats i projectes s'han 
suspés a causa de la pandèmia, és una notícia positiva que 
el nivell de notes de premsa tinga dades semblants a les de 
l'any passat. A més, es van realitzar 234 enviaments de 
newsletters a diferents llistats, sent els més comuns els de 
programació.
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Audiovisual

Encara que s'empren diferents canals (xarxes 
socials) per a l'emissió de vídeo, és el Youtube de Las 
Naves el que més atenció rep, ja que serveix de 
repositori, permet comparar mètriques d'anys 
anteriors i perquè és el canal on s'allotgen els strea-
mings.

Durant tot el 2020 destaca una millora notable en 
visualitzacions (de 18,9 mil a 39,6 mil), en el temps de 
visualització obtingut (de 708 hores a 4.800 hores), i, 
el més rellevant: de nombre de subscriptors (que ha 
augmentat un 167% respecte de l'any passat).

Actualment Las Naves compta amb 868 subscrip-
tors en el seu canal de Youtube.

Tenen un major nombre de visualitzacions aquells 
relacionats amb esdeveniments en directe (strea-
mings) i documentals més creatius. És en els strea-
mings on l'audiència arriba a unes visualitzacions 
mitjanes d'entre 20 i 30 minuts. 

En línia 

● Las Naves creix en tots els canals de 
comunicació en línia: web, newsletter i xarxes 
socials. La xarxa social que més potencial té 
és Instagram pel seu elevat engagement.

�  Web: www.lasnaves.com

�  Facebook: LasNavesINN 

�  Twitter: @LasNavesINN 

�  Instagram: @LASNAVES

�  YouTube: https://www.youtube.com/ 

�  Flickr:  inndeavalencia

Comunicació interna
●  A mitjan 2020 es va posar en marxa el blog intern 
Socialitzant Las Naves, amb informació i recursos per 
a facilitar la comunicació interna de l'organització. 

Aquesta eina envia a tots els empleats de Las Naves un 
resum de premsa amb les notícies més destacades en 
els àmbits relacionats amb les temàtiques de treball de 
Las Naves. En total s'han enviat 104 newsletters amb 
1.577 notícies.
També s'elabora newsletters de comunicació interna 
amb comunicats de Direcció i recursos informatius 
d'interés per a l'organització. Un total de 30 d'aquests 
newsletters han desgranat 467 publicacions. 

https://www.lasnaves.com/?lang=es 
https://www.facebook.com/LasNavesINN 
https://twitter.com/LasNavesINN 
https://www.instagram.com/LASNAVES/ 
https://www.youtube.com/channel/UC71-dfd6_DBnNjmy544hb1Q
https://www.flickr.com/photos/inndeavalencia/ 
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Objetius en 2020

›  Objectius

● Els objectius de l'àrea de 
comunicació de Las Naves van 
partir de la definició de la visió 
pròpia sobre el concepte 
d'innovació.

A través d'un claim de marca, 
es va formular quines eren les 
ambicions de Las Naves res-
pecte a la innovació, de tal 
manera que la ciutadania 
poguera comprendre-les amb 
senzillesa. Així, es va crear un 
codi visual propi i un llenguatge 
amb el qual connectar amb el 
públic objectiu de Las Naves. La 

coherència de marca va portar a 
alinear tots els punts de contac-
te amb el públic, des dels espais 
interiors als documents digitals. 

Una altra de les tasques de 
l'àrea de comunicació va ser 
començar a traçar i implemen-
tar una estratègia de continguts 
pròpia en la qual s'explicava què 
és i què no és innovació, a més 
de comunicar la raó de ser de 
les Missions València 2030 i en 
què consisteix la cultura innova-
dora. Per a això, es van crear 
noves experiències en Las 
Naves i al carrer per a reforçar 
amb fets el discurs. 
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Intro

Las Naves disposa d'uns actius estructurals 
d'alt valor (el seu equip humà, les instal·lacions 
del centre, les eines creades, etc.) que permeten 
desplegar l'activitat diària amb un alt valor en 
l'entrega.

Les majors evidències del sistema de valors, d'ètica 
del sector públic i els principis i compromisos de 
Las Naves els ha generat el procés iniciat en 2019 
per a la creació i l'enfortiment de la nostra cultura 
organitzativa en pro de la nostra missió com a 
organització pública: Nextland. 

Nextland ha sigut el nostre programa d'escolta i 
autoconeixement de l'organització que persegueix: 
el desenvolupament deliberat de les persones, la 
transformació cultural i del treball i l'activació de la 
iniciativa emprenedora. Nextland ha sigut el punt de 
partida del nostre viatge d'aprenentatge evolutiu 
que continua suposant una autoexploració constant 
de l'equip i en relació amb la constant observació 
de l'entorn.



Memòria 2020  ›  Innovació Organitzativa

136LAS NAVES

Desplegada de novembre de 2019 a febrer de 
2020, es va centrar a entendre i comprendre 
l'organització, els seus sistemes i canals i les 
persones que en formen part. L'efecte final va ser 
la cocreació, mitjançant equips de transformació 
elegits per votació entre les persones de Las 
Naves, d'un marc referencial cultural en el qual es 
van assentar els primers documents per a la 
transformació de l'organització.

FASE 1
INTROSPECTIVA

● La cultura organitzativa 
de Las Naves es defineix 
sota aquest marc d'actuació 
sistèmic i evolutiu amb dues 
fases clares:

La metodologia de treball seguida en aquestes dinàmi-
ques no sols va ser innovadora en les eines utilitzades 
sinó en la mateixa manera d'arribar als efectes buscats. 
Com a exemple d'algunes d'aquestes eines i pràctiques 
podem citar: prototipatge i experiments, reptar models 
mentals, elements de reunions efectives, reflexió i 
retrospectiva per cada cicle, treball sistèmic (hipòtesis i 
intervencions), autoritat distribuïda amb rols d'equip, 
catàleg de tipus de preses de decisió i catàleg de tipus 
de reunions.

FASE 2
REGENERADORA

Aquests aprenentatges ens 
han permés desplegar de 
forma ordenada i sincronitzada 
l'acompanyament individual i 
alhora col·lectiu (cada persona 
al seu propi ritme, prevalent el 
ritme i el bé comú)

→
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1. La generació de pressupost 
de manera participativa. 
El pressupost anual de Las Naves a nivell 
d'ingressos es compon de l'aportació 
anual de l'Ajuntament de València i de la 
capacitat de generació de fons propis a 
través de convocatòries d'I+D+i, tant 
europees com nacionals o regionals. 
D'aquesta manera, Las Naves disposa 
d'un pressupost d'aproximadament 1,6 M 
€ per al desenvolupament de la seua 
programació d'activitats o desenvolupa-
ment de projectes propis. Partint 
d'aquest escenari preliminar de “capaci-
tat de despesa” s'ha implicat a tot el 
personal de Las Naves perquè proposen 
iniciatives, activitats o projectes orientats 
a les estratègies planificades procedents 
de Missions València 2030. Procés 
desenvolupat en 2020 i que ja està en 
aplicació en 2021.
Aquest procés va estar obert per al 
pressupost de 2021 durant 20 dies, en 
què es van recollir un total de 244 pro-
postes, que es van sotmetre a consens, 
alineament i priorització, integrant-se en 
el pla d'actuació de 2021 un total de 183 
accions.

2. Millora de processos i millores 
tecnològiques de suport.
S'han desenvolupat i millorat diferents proces-
sos interns sobre la base de les necessitats més 
“urgents” que la fundació podia tindre per a 
assegurar la implantació del que s'havia planifi-
cat, com són:

� Les reunions grupals amb tot el personal de 
Las Naves: “socialitzant el nostre treball”.

� La gestió de compres de forma protocol·lit-
zada i unificada per a tot el personal de Las 
Naves.

� La gestió de projectes amb subvenció 
pública, on el seguiment de personal i de 
despesa és clau per a optimitzar el procés de 
gestió global de Las Naves.

 � Gestió de contactes i implantació d'un 
sistema unificat de registre (CRM).

 � L'arribada del teletreball i les necessitats de 
ciberseguretat han suposat i suposen encara 
un repte on l'entitat ha implementat solu-
cions de manera progressiva, tant en segure-
tat com en funcionalitat.

● Sobre la base dels processos establits “junt” amb 
l'organització s'han desplegat multitud d'accions 
d'optimització de la gestió interna de Las Naves i 
l'assegurament de la implantació del que s'ha planificat, com 
per exemple:
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Són diverses les innovacions tecnològi-
ques que acompanyen la gestió tecnolò-
gica necessària per a les operacions i 
activitat de Las Naves. En destaquem ací 
algunes com a evidències iniciades en 
2020 i encara en fase de desenvolupa-
ment.
Clau en el procés de modernització de 
Las Naves ha sigut la implementació del 
CRM (Customer Relationship Manage-
ment). La situació de partida: situació 
normal per a moltes AAPP o fundacions 
on, d'una banda, hi ha registres perfecta-
ment identificats, com per exemple els 
fitxers de proveïdors o clients, ja que 
passen pel control i seguiment dels 
departaments financers, comptable, 
compres, etc., i d'altra banda, una quanti-
tat de fitxers i bases de dades que, de 
manera més o menys ordenada, depenen 
de les “persones” i no de l'“entitat”.
Aquesta situació es va identificar com a 
millora organitzativa a desplegar amb 
urgència. Les millores que s'estan imple-
mentant són contínues i es poden recollir 
en tres elements: la unificació de tots els 
contactes institucionals o comercials en 
un únic repositori (CRM de Las Naves). La 

unificació de tots els contactes que reben 
el butlletí de Las Naves i de Missions-
València2030 per a simplificar la comuni-
cació, sota un únic sistema (en procés) i el 
treball de detall amb el personal de Las 
Naves per a migrar dades dels seus 
comptes de correu/contactes a un 
sistema centralitzat, que permeta tant el 
flux d'informació com la privacitat i el 
compliment de la legislació vigent amb 
total tranquil·litat (en procés).
D'altra banda, amb l'arribada de la situa-
ció d'Alerta Nacional provocada pel 
covid-19, tot el personal de Las Naves va 
passar a mode teletreball. Dit això, el 
teletreball ja estava en el full de ruta de 
Las Naves, i per tant amb unes modifica-
cions en la infraestructura de xarxa 
(habilitar connexions remotes a tots els 
empleats) i algunes solucions ofimàtiques 
concretes, tot el personal es va adaptar a 
la situació de forma quasi immediata. A 
més, es va desenvolupar amb els nostres 
proveïdors tecnològics una formació ad 
hoc en temes de teletreball, lloc de treball 
remot i ciberseguretat.
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