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1. Comissió d’innovació 2. Suara Lab 3. Suara Living Lab

La naturalesa cooperativa de Suara 
fa que la innovació formi part de 
l'ADN de l'organització. Una de les 
primeres accions per començar a 
construir el model d'innovació va 
ser la constitució de comissions de 
treball d'innovació.

Els últims anys, el SuaraLab ha estat el laboratori
d’innovació social de Suara. Un espai funcional que
va néixer amb la voluntat de posicionar-nos com a
referents en innovació social i aportar una mirada
tecnològica, disruptiva i que ha dotat de mètode i
ordre tota l’activitat que genera l’organització.

L'evolució de Suara Lab és el Living 
Lab, un nou model transversal que 
transforma tota l'organització i el seu 
model d'innovació cap a una nova 
cooperació entre admnistració, 
empresa, ciutadania, economía
social i universitat.

Model d’innovació
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La pandèmia ha accelerat la  digitalització ente 3 i 6 anys

El 94% de les  persones  de Suara prioritzen el teletreball .

LOREM
IPSUM
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Suara Living Lab

Suara LivingLab és el projecte que donarà valor afegit al 
procés d'innovació, i ha de ser la palanca se suport per a la 
transformació digital de les organitzacions de l'economia 
social i creació de serveis amb impacte social. 

Mitjançant una manera particular d'entendre i treballar la 
innovació, amb un enfocament metodològic propi, on el model 
col·laboratiu amb tercers, l'experimentació, la generació de 
coneixement i el desenvolupament de solucions digitals 
connectades a la realitat constitueix la base de l'activitat. 

Per tant una, transformació cap una organització més 
innovadora, digital, de cocreació, interconnectada amb 
l’ecosistema, oberta a les universitats, empreses i 
preparada pels canvis, l’experimentació i el foment de la 
participació.



suara.coop

Un espai open innovation per trans formar i digitalizar 
l’economía social i el sector de les cures.

LOREM
IPSUM
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Ecos is tema d’innovació

ACTORS 
PÚBLICS

ACTORS 
PRIVATS

CIUTADANIA

CONEIXEMENT

Suara Living
Lab
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Objectius

• L'objectiu de Suara Living Lab és permetre la implicació 
de l'usuari/a final i els professionals d’atenció directe 
en el disseny i en el testeig de prototips, aconseguint la 
creació d'una comunitat d'Innovació Oberta que faciliti 
la implementació i comercialització de tecnologies al servei 
de les persones.

• El Suara Living Lab vol ser un entorn d'experimentació
que permet a actors dispars amb interessos comuns 
col·laborar dins d'un domini científic-tecnològic en el 
desenvolupament i ús d'idees innovadores per resoldre 
problemes actuals i reals d'una manera integrada.

• Suara Living Lab és un nou concepte adaptat a les noves 
necessitats del món actual on l’experimentació 
tecnològica, la investigació i el suport a projectes 
d’innovació social i digital son la clau
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Oberts i col·laboratius . Suara Living lab oferirà a les  
administracions un espai d’experimentació obert a la  

ciutadania.

LOREM
IPSUM
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Metodologia

• Prototips: disseny i desenvolupament abans de realitzar 
una producció en massa, obtenint una primera prova de 
concepte de la tecnologia, producte o servei. 

• Banc de proves distribuït : entorn de laboratori 
estandarditzat usat per provar noves tecnologies, 
productes i serveis, protegit dels riscos de proves en entorn 
controlats.

• Pilots de mercat: projecte pilot on nous productes o 
serveis són posats a disposició de cert nombre d'usuaris 
per aconseguir informació de mercat o fer ajustos finals 
abans de llançar-los comercialment.

• Pilots socials: projecte pilot on nous productes i serveis 
són introduïts en entorns de la vida real amb la intenció 
d'aconseguir una innovació social. Se centren en 
tecnologies altament madures i encara que no són en si 
plataformes de innovació oberta, amb la inclusió d'usuaris 
com a element primordial en el procés d'innovació, poden 
ser considerats com a plataformes d'innovació.
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Espais
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Sala tecnologia inmersiva 
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Sala tecnologia inmersiva 
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Hometech
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Hometech
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Hometech
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Hometech
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