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Les startups del Port Challenge Barcelona impulsen la
transformació del sector
Els projectes finalistes presenten a la Comunitat Portuària les propostes que
impacten a l’ecosistema empresarial
Port Challenge Barcelona, el programa d’acceleració d’empreses impulsat pel Port de Barcelona en
col·laboració amb Founder Institute, va presentar ahir, 21 de març, els vuit projectes finalistes a la
Comunitat Portuària. Entre aquests, seleccionats del conjunt de 50 que s’hi van presentar, l’startup
Bound for Blue va resultar guanyadora amb la majoria dels vots dels participants a la jornada.
Bound for Blue ofereix un sistema de propulsió auxiliar per a vaixells mercants (ferris, portavehicles i
granelers) que consisteix en aprofitar l’acció del vent mitjançat unes veles plegables.
Aquesta iniciativa pretén afavorir la creació de noves empreses de base tecnològica que ajudin a
millorar l’eficiència, la competitivitat i l’excel·lència de servei de la comunitat logística portuària.
“Volem generar els recursos perquè la innovació arreli al nostre territori”, va manifestar el president
del Port de Barcelona, Sixte Cambra. “Amb Port Challenge Barcelona volem donar a conèixer
l’atractiu del sector i establir les condicions per a desenvolupar un ecosistema que afavoreixi la
creació d’empreses innovadores i la generació de llocs de treball d’alta qualificació al clúster industrial
del Port”, va afegir.
Es tracta d’una iniciativa pionera, ja que Barcelona ha estat el primer port de l’Estat espanyol que
impulsa un programa per potenciar l’emprenedoria i la innovació en l’entorn portuari. A Europa,
només un enclavament (Rotterdam) està desenvolupant projectes similars. La capital catalana ha
esdevingut el primer hub de base tecnològica del sud d’Europa i ja concentra el 28,4% de totes les
startups d’aquest tipus de l’Estat.
Les vuit startups que van arribar a la fase final, un cop superades totes les etapes del programa,
proposen solucions innovadores en els camps de la logística, la seguretat i la formació.
Concretament, quatre projectes van estar seleccionats per la seva aposta per optimitzar la gestió de
la cadena logística: Furgo (marketplace per posar en contacte transportistes amb empreses i
particulars); NolitHub (plataforma que millora la compra i la venda de transport internacional entre
shippers i forwarders); Tracktio (que facilita la visibilitat en temps real d’actius, treballadors i vehicles
en logística i operacions); i Traqui (plataforma on-line de contractació i gestió de transport).
Les altres propostes seleccionades pertanyen a l’àmbit de la navegació marítima, la nàutica, la
formació i la seguretat: Bound for blue (veles plegables per a reduir el consum de combustible de
vaixells mercants); iAMARRE (solució integral de gestió de marines); Conocera (facilita l’accés als
millors formadors); i HER (sistema basat en drons per a millorar la seguretat i l’atenció
d’emergències).
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Implicació de la Comunitat Portuària de Barcelona
La presentació d’ahir també va comptar amb la presència de l’adjunt a la direcció general, Pedro
Arellano; i el director del Founder Institute Barcelona, Urs Rothmayr. La jornada va aplegar una
nombrosa representació de la Comunitat Portuària de Barcelona i les empreses portuàries van poder
conèixer de primera mà les diferents iniciatives, així com valorar la seva implicació en aquestes
solucions innovadores dissenyades per a fer més eficient, sostenible, transparent i segur l’ecosistema
portuari barceloní.
El programa ha comptat amb la col·laboració de Barcelona Tech City, Barcelona Activa, la Cambra de
Comerç de Barcelona, la iniciativa CatalunyaEmprèn de la Generalitat de Catalunya i les xarxes de
business angels d’ESADE i IESE.

FOTOS: Els vuit finalistes de Port Challenge Barcelona; i José Miguel Bermúdez, fundador i CEO de Bound for
Blue.

