
 
22@UPDATE BREAKFAST DEL MES D’ABRIL, EDICIÓ NÚM.129: 

 

“22@ ÉS EL PRINCIPAL GENERADOR I CONSUMIDOR DE TALENT AL VOLTANT DE LA 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL” 

 

El districte concentra més de la meitat dels professionals digitals Barcelona amb 8.000 

nous professionals cada any els últims 3 anys 

 

22@Network bcn ha iniciat l’elaboració del mapa de formació al districte mitjançant un 

estudi dels diferents centres de formació 

 

Barcelona, Abril de 2018.- 22@Network bcn, l’Associació d’Empreses i Institucions del districte de la innovació 

22@, ha celebrat a RMIT Europe l’edició nº129 del 22@Update Breakfast que ha tractat sobre el 22@ com a 

hub de coneixement i generació de talent digital.  

  

Xavier Monzó, President de 22@Network bcn, ha presentat aquesta edició del 22@ Breakfast que s’ha centrat 

en com “el districte 22@ s’ha convertit en el principal generador i consumidor de talent al voltant de la 

transformació digital”.  

  

En l’Update, Enric Peig, President de la Comissió de Talent i Noves Professions de 22@Network bcn i Director 

Escola d’Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, ha presentat la conferència “La generació de talent digital 

al 22@”, durant la qual ha explicat la gran diversitat en nivells d'especialització, requisits d'entrada i perfils 

professionals que hi ha al 22@; i l'aproximació temàtica i tècnica a la transformació digital que s’està produint. 

Peig ha anunciat “l’inici dels treballs de la Comissió per elaborar un mapa de la formació al districte 

mitjançant un estudi dels 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”. Aquest treball confirmarà també que el districte de la innovació és ja avui el 

primer hub de talent a Europa pel que fa a centres de formació i alumnes. Ha explicat també que actualment 

“el 22@ concentra més de la meitat dels professionals digitals Barcelona amb 8.000 nous professionals cada 

any els últims 3 anys”.  

  

Dins l’apartat de “L'Innovador del mes”, Marta Fernández, Directora de RMIT Europe, ha presentat la ponència 

“RMIT: connectant Europa amb el talent i la innovació d'Austràlia”, durant la qual ha explicat l’activitat que el 

Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) desenvolupa a la seva seu europea al 22@ “connectant 

l’experiència dels investigadors i estudiants de RMIT dels seus campus d’Austràlia i Vietnam amb 

experiències transformadores a Europa en els sector de la indústria 4.0, futurs urbans, salut i benestar, etc”.  

Durant la seva intervenció ha explicat que Melbourne i Barcelona són dues ciutats mundialment reconegudes 

com a smart cities que tenen interessos comuns en compartir coneixement i en districtes tecnològics.  

 

En finalitzar, Antoni Oliva, Director Executiu de 22@Network bcn, ha presentat l’actualitat de l’Associació i ha 

anunciat la celebració el proper 10 de maig de la segona edició del 22@Network Afterwork a Bcombinator, 

amb la participació de Francesc Muñoz, CTO de Cuatrecasas i responsable del Corporate Venturing de la 

companyia. Ha anunciat també la celebració d’un nou dinar col·loqui Àgora 22@Network bcn el proper 24 de 

maig en que el CEO de Advanced Music, Ventura Barba, explicarà el SONAR +D com a lloc de trobada de la 

creativitat, la tecnologia i el negoci. També ha anunciat la propera edició del 22@Breakfast que tindrà lloc el 

31 de maig en el marc del Bizbarcelona.  

 

 

 

 



 
 

El 22@BREAKFAST és el punt de trobada i d'intercanvi d'idees innovadores que, des del 2004, se celebra cada 

mes al Districte de la Innovació. És una oportunitat per conèixer les darreres tendències tecnològiques i 

empresarials, i els progressos que es desenvolupen en l’entorn 22@ per a les seves empreses i institucions. 

Però també és una ocasió per intercanviar experiències amb més d'un centenar de directius i professionals 

vinculats a l'economia del coneixement. 

 

22@NETWORK BCN és l'Associació d'Empreses i Institucions del districte de la innovació 22@, que compta 

amb més de 130 empreses sòcies i col·laboradors i 19.000 treballadors que es beneficien de les sinergies que 

es produeixen en el propi l'àmbit de l'Associació i que s'ha consolidat també com un agent actiu del districte i 

motor de les iniciatives que ajuden al desenvolupament de les empreses associades. 

 

Enllaç a fotografies de l’acte 

 

Per a més informació: Gabinet de Comunicació de 22@Network bcn: 

 Filloy Consultors /  93 419 19 86 / press@filloy.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1zRzkZ4R-PIZuEIbq8I6cphPlY_BlNWT4?usp=sharing

