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Girbau promou el nou hub d’innovació
industrial INDPULS
La companyia, juntament amb altres entitats que formen part de l’associació INDPULS,
col·labora en la posada en marxa d’aquest hub amb l’objectiu de fomentar la
col·laboració entre grans empreses industrials i emergents per a reforçar l’ecosistema
industrial d’innovació

1 de juliol de 2022. – Girbau, líder en solucions integrals de bugaderia professional, juntament
amb altres entitats de l’associació INDPULS, promou el nou hub d’innovació industrial. Aquest
nou espai d’innovació col·laborativa entre startups i empreses neix amb l’ambició de fomentar
la col·laboració entre grans empreses industrials i empreses emergents per a reforçar
l’ecosistema industrial d’innovació.
En paraules de Mercè Girbau, CEO de Girbau Group i Presidenta d’INDPULS ,“les empreses
d’INDPULS creiem que només col·laborant i innovant, amb generositat, afrontarem els grans
reptes d’avui i de demà.” L’objectiu és impulsar la competitivitat de les empreses creant valor
corporatiu des de la innovació i donar suport a les empreses emergents i startups per què
desenvolupin les seves activitats en el sector de la innovació industrial. “Volem contribuir a una
indústria més sostenible i competitiva a través de la innovació col·laborativa”.
En aquest sentit, INDPULS arrenca amb quatre activitats destacades: el programa de coinnovació sobre reptes transversals; les trobades d’innovació per a difondre, compartir i generar
coneixement; el programa de suport a startups amb tecnologies afins als reptes plantejats per
oferir un procés de col·laboració, amb potencial de resultats de col·laboració i d’inversió; i, per
últim, el programa de radar d’startups i tecnologies innovadores que poden inspirar nous
productes, serveis i models de negoci per a les empreses d’INDPULS.

Sobre Girbau (www.girbau.com)
Fundada en 1960, Girbau és una companyia líder mundial en solucions integrals de bugaderia professional i per al
tractament tèxtil, reconegudes per la seva alta innovació, qualitat i sostenibilitat. Amb seu central a Vic (Barcelona),
la companyia opera en més de 130 països, compta amb 16 filials a Europa, Amèrica del Nord i Llatina, Oceania i Àsia
i centres de producció a Espanya (Vic), França (Aix-els-*Bains) i la Xina (Xangai). El grup està format per més de 800
empleats. La seva decidida aposta per innovar més enllà de la bugaderia converteix a Girbau en una companyia
referent en el seu sector, amb iniciatives com Girbau LAB, la seva plataforma d'innovació col·laborativa que busca
impulsar la indústria de la bugaderia i generar valor més enllà de la companyia en termes de sostenibilitat,
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transformació digital i benestar. A més, en Girbau destaquen solucions capdavanteres com Mobile Laundry o Girbau
Sapphire, que permet la gestió de la bugaderia de manera remota.

Para més informació sobre Girbau, contactar amb:
Mònica Acero: macero@llorenteycuenca.com / 615 075 981
Aïda Castells: acastells@llorenteycuenca.com / +34 932 172 217
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