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Descripció:

Accessibilitat:

Neàpolis, com a Centre d'Innovació
Pública de les TIC i multimèdia ha
significat, des de l’any 2006 la
consolidació de Vilanova i la Geltrú i el
seu territori d’influència com un lloc de
negocis TIC, dels mitjans de
comunicació i de les indústries
creatives. Neàpolis té com a objectiu el
recolzament a la innovació local i la
competitivitat, inclosa la promoció de
la cooperació regional, nacional i
internacional.

a 2 km de la carretera C-31 que dóna
accés a la Autopista C-32
a 40 min de Barcelona (50 km)
a 30 min de l’Aeroport de Barcelona (35
km)
a 40 min de Tarragona (50 km)
a 2 km de la carretera C-15 (Vilanova i la
Geltrú- Manresa) que connecta amb
l’Autopista del Mediterrani (AP-7)
mitjançant la nova C- 15 (20 km).
A 200 m d’estació de RENFE.
Connexió amb línies d’autobusos urbà.
A 2 km del Port de Vilanova i la Geltrú,
connectat per Ronda Ibèrica i Ronda
Europa.

Ubicació:
Al centre de Vilanova i la Geltrú (Rbla.
Exposició 61-69). Molt a prop de les
principals connexions de trànsit. Espais
connectats
amb
la
Universitat
(EPSEVG-UPC) i l’escola de disseny
d’entorns virtuals i videojocs (EMAID) i
amb connectat amb els principals
centres de competència del territori.

Dades rellevants i aportació de valor:
Clústers:
A Neàpolis volem contribuir a crear, en
col·laboració amb la resta d’actors
implicats,
una
nova
estructura
industrial d’alt contingut tecnològic i
generar importants sinèrgies en el
terreny del desenvolupament i aplicació

de les tecnologies mòbils, videojocs
i ciutats intel·ligents. .
· Smart phones
· Videojocs
· Ciutats intel·ligents
Fibra òptica:
Des de Neàpolis treballem en el
desplegament d’una xarxa oberta de
fibra òptica per poder oferir serveis
avançats de telecomunicacions als
ciutadans, empreses i organismes
de Vilanova i la Geltrú. El
desenvolupament de serveis i
infraestructures
de
telecomunicacions, i especialment
el desenvolupament de la banda
ampla, és un vehicle clau per assolir
millors nivells de productivitat, així
com per estimular la innovació i
competitivitat de les empreses.

intensives
en
coneixement
tecnològic del territori a la xarxa de
plataformes
d’innovació
internacionals. Un exponent d’èxit
és la recent instal·lació a Neàpolis de
SERVICE2MEDIA,
multinacional
Holandesa líder en solucions mòbils
amb clients com CNN, Al Jazeera o
la Fórmula 1.
Instal·lacions:
Sales de reunions, formació i
descans. Accés Internet per fibra
òptica. Auditori presentacions. Plató
per
a gravacions. Pàrquing.
Telefonia fixa IP (VoIP) Recepció de
visites,
correspondència
i
paqueteria.
Seguretat
(24/7).
Domiciliació
comercial.
Videoconferència.

CONTACTE:
Model Internacional:

Espai
Espai operatiu

Neàpolis promou relacions estables
amb empreses i institucions d’arreu
del món que afavoreixin el
posicionament de la ciutat en els
sectors estratègics emergents.
Connectar iniciatives empresarials
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