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Estem organitzats en forma de cooperativa d’iniciativa
social i sense ànim de lucre i tenim més de 35 anys
d’experiència acumulada en el sector de l’atenció a les 

persones, donant resposta a la globalitat del cicle vital de 
les persones. Desenvolupem la nostra activitat en els 
àmbits de serveis socials, atenció a la dependència, 

infància i famílies, benestar i salut, gent gran, educació i 
formació, ocupació i treball, entre d’altres.

SUARA 
COOPERATIVA
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Laboratori d’innovació social de Suara, que té com a 
objectius:

• Fomentar la intraprenedoria i la creació de 
l’ecosistema startup a la cooperativa.

• Desenvolupar projectes i serveis digitals en l’àmbit
de l’atenció a les persones (social, salut, etc.).

• Fomentar la innovació distribuida i metodologies
àgils.

• Ordenar i dotar de mètode.

SUARALAB
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ECOSISTEMA 
STARTUP
• Projectes intraprenedoria.

• Programes amb entitats i organitzacions.

• Col·laboració amb d’altres partners.

• Incorporació Startups.
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CORPORATE 
VENTURING
El Corporate Venturing permet dinamitzar els processos d'innovació
a través de la col·laboració amb persones emprenedores i startups.
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CORPORATE 
VENTURING
• Desenvolupar noves tecnologies i models de negoci.

• Estimular la cultura corporativa tradicional incorporant un
component de cultura emprenedora i digital.

• Possibilitar la captura de nous talents, amb mentalitats més àgils,
més disruptives i més innovadores a nivell tecnològic.

• Incorporar habilitats i capacitats, difícils de trobar dins de la
pròpia organització.

• Influir en els processos interns de l’empresa, reduint els seus
temps d’execució mitjançant l’aplicació de metodologies àgils.
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Llançament

de la Call

IDENTIFICAR

Programa

d’incubació

Revisió

d’objectius
DemodaySeleccio de

Startups

COL·LABORAR INTREGRAR

Març 2019 Maig 2019 Maig/Juny 2019 Juliol 2019 Novembre 2019

PROCÉS CALL STARTUPS
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Busquem startups tecnològiques que proposin
solucions disruptives per la cura i atenció de les persones 

a domicili.

REPTE 2019

• Respostes disruptives per a la comunicació amb les persones
ateses.

• Monitorització i seguiment de les persones ateses en el domicili i
l'entorn.

• Eficiència, racionalitat i innovació en els desplaçaments
(optimització de rutes, estratègies comercials, etc.).

• Projectes que fomentin una vida independent de les persones a
domicili.

• Sistemes de prevenció i detecció de l'estat de salut de les
persones.

• Projectes que proposin solucions innovadores per a la companyia,
seguretat i suport a domicili.
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QUÈ OFERIM?

MENTORING
SOCIAL

ESPAI DE 
TREBALL

FORMACIÓ I 
PROVES PILOT

ASSESSORAMENT
TÈCNIC

RECERCA DE
FINANÇAMENT

NETWORKING

PROGRAMA D’INCUBACIÓ (6 MESOS)
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RESULTATS DE LA
PRIMERA CONVOCATÒRIA

• 9 projectes presentats

• 6 projectes pre-seleccionats

• 2 projectes seleccionats

PROJECTES SELECCIONATS

Detecció de caigudes. 

Plataforma que utilitza els 

diferents sensors d’un 

smartphone i la intel·ligència 

artificial per a detectar 

automàticament quan una 

persona ha patit un accident.

Facilita la recerca de pis i

la possibilitat de compartir

pis entre joves estudiants i

persones grans que viuen

soles i volen compartir.
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