
 
 

 

22@Network bcn celebra la majoria d’edat del districte 22@ 

 
Barcelona, juliol de 2018.- L’Associació d’Empreses i Institucions 22@Network bcn, formada 

per més de 135 empreses i institucions amb més de 19.000 treballadors, s’ha consolidat com a 

referent d’innovació en l’ecosistema del districte 22@, que avui compleix majoria d’edat.  

 

Xavier Monzó, president de 22@Network bcn, ha destacat que “en el 18è aniversari del 

districte, l’Associació 22@Network bcn té un paper clau per reforçar l’ecosistema del 22@, 

que s’ha convertit en el principal generador i consumidor de talent digital i tecnològic del sud 

d’Europa, i que durant els pròxims quatre anys el 22@ atraurà a més de 25.000 

professionals”.  

 

El 27 de juliol de l’any 2000 la subcomissió d'urbanisme de l'ajuntament de Barcelona aprovava 

definitivament la modificació del PGM que donava lloc al 'districte d'activitats 22@BCN'. Avui 

27 de juliol el projecte 22@ compleix 18 anys.   

 

Coincidint amb aquest aniversari del 22@, s’ha inaugurat al districte 22@ el nou centre 

d’Amazon a Barcelona, que inclou una part que dóna suport a pimes i un centre de recerca en 

Machine Learning. Xavier Monzó, president de 22@Network bcn, ha assegurat que “l’aposta 

d’Amazon pel districte és una mostra més de l’èxit del projecte 22@”.   

 

Antoni Oliva, Director Executiu de 22@Network bcn, ha afirmat que “l’aterratge d’Amazon al 

22@ suposa la constatació de la maduresa del districte, que segueix sent jove, disruptiu i 

inconformista, però que s'ha fet gran”. Amazon generarà 500 llocs de treball en els propers 

anys amb el seu Seller Suport Hub, el nou centre multilingüe al 22@, que dona suport a pimes 

que venen a través d'Amazon Marketplace a Itàlia, França i Espanya.  

 

22@Network bcn  s’ha convertit en el principal punt de trobada de les principals iniciatives 

emprenedores del districte i de la ciutat, i entre elles i la resta de l’ecosistema del 22@, 

especialment grans empreses, universitats i recerca. Així mateix potencia la innovació, la 

transformació urbana, social i econòmica del 22@. 

 

L’Associació lidera la promoció del districte com a primer hub de talent a Europa pel que fa a 

centres de formació i alumnes.  Actualment el districte 22@ concentra diferents centres de 

formació: 2 Campus, 8 Seus universitàries, 5 Centres d’estudis superiors, 2 Centres tecnològics, 

4 Centres de formació a l’empresa i formació certificada, 3 Code acadèmies i 7 Centres de 

cicles formatius.  

 

L’Associació 22@Network bcn està compromesa amb la dinamització del districte de la 

innovació 22@, facilita la integració de les organitzacions i els seus professionals a les 

dinàmiques del 22@, fomenta la interacció i treballa per un teixit productiu ric, complex i 

dinàmic al districte de la innovació. 
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