
 

 

 

22@NETWORK BCN, L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES I INSTITUCIONS DEL 

DISTRICTE 22@, CELEBRA 15 ANYS D’ACTIVITAT AL DISTRICTE 22@ I LA 

7A CONVENCIÓ EMPRESARIAL DEL 22@ 
 

Maria Àngels Chacón i Feixas, Consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya, ha inaugurat la convenció “JOIN THE LOOP”:  

“Creiem en la col·laboració publicoprivada i practiquem amb l'exemple, per això també 

reconeixem iniciatives tan importants com la del 22@”. 

 

Xavier Monzó, president de 22@Network, ha assegurat que “el districte 22@ s’ha convertit 

en el Silicon Valley català i concentrarà, en breu, el 50% de tots els professionals digitals i 

tecnològics a Catalunya 

 

Barcelona, juny del 2019.- 22@Network bcn, l’Associació d’Empreses i Institucions del districte 22@, 

integrada per més de 150 empreses i institucions del districte 22@ amb més de 20.000 treballadors, ha 

celebrat a Palo Alto la seva 7a Convenció Empresarial del 22@, JOIN THE LOOP.  

 

Durant la Convenció, Xavier Monzó, president de 22@Network bcn, ha presentat el balanç dels 15 anys 

d’activitat de l’Associació al districte 22@, en el transcurs d’un diàleg amb el Director de Betevé, Sergi 

Vicente. 

 

Xavier Monzó ha assegurat que “22@ ha estat model i referent de 80 ciutats al món, l’inici de la 

Barcelona innovadora, tecnològica i digital”.  “El districte 22@ s’ha convertit en el Silicon Valley català 

i concentrarà, en breu, el 50% de tots els professionals digitals i tecnològics a Catalunya, juntament 

amb professionals de la creativitat, la comunicació i de la nova economia” ha afegit. Monzó ha afirmat 

que “el 22@ posiciona Barcelona en els primers llocs dels rankings internacionals en termes de nova 

economia, amb un creixement sostenible al districte”.  

   

En el transcurs de la seva intervenció, ha presentat el lema de la convenció “Join the loop”, i ha fet “una 

crida a les empreses, universitats, startups, a la comunitat de treballadors i treballadores, 

investigadors, estudiants, i a les més de 20.000 persones que formen part de les entitats associades al 

22@, per viure l’ecosistema del 22@”.  

 

La convenció, sota el lema “15 anys compartint coneixement, fent créixer el loop”, ha comptat amb la 

intervenció en la inauguració institucional de Maria Àngels Chacón i Feixas, Consellera d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya, qui ha presentat la conferència “Catalunya: un hotspot per 

a inversors innovadors”. 

 

Chacón ha afirmat: “creiem en la col·laboració publicoprivada i practiquem amb l'exemple, per això 

també reconeixem iniciatives tan importants com la del 22@”. Chachón ha assegurat que “el progrés 

tecnològic té sentit només si reverteix en la societat”. Aquest és també el paper de l'administració, 

establir connexions i aliances publicoprivades i donar eines a organismes com 22@Network per 

afavorir-ne l'ecosistema emprenedor”.   

 

A continuació, l’Associació ha fet un balanç del darrer any “L’eclosió del districte” de la mà de: 

Jordi Arrufí, de la Barcelona Digital Talent, qui ha destacat la gran concentració de perfils TIC al districte.  

Elisabet Bergés, membre de la Comissió de RSC, qui ha explicat com l’Associació s’ha involucrat en 

diferents projectes per complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.  



 

 

Antoni Paz, president de la Comissió d’Innovació, ha destacat que la comissió pretén crear un clima de 

coneixement compartit que possibiliti un ecosistema obert d’innovació.  

Zuzana Prochazkova, membre de la Comissió d’Empresa i Medi Ambient, ha explicat la iniciativa Scrap 

Store 22@, un espai on es puguin comercialitzar subproductes d’empreses del districte i poder fer 

difusió de l’Economia Circular.  

 

La Convenció ha comptat també amb la intervenció de Toni Clariana, membre del patronat de la 

Fundació Palo Alto, qui ha explicat els objectius del recinte destinat a la creativitat i el disseny.  

 

Durant la Convenció, Daniel Giralt, Communication Manager a Cuatrecasas, ha presentat els avantatges 

del carnet 22@, que ofereix  ofertes i descomptes exclusius en productes i serveis per a tots els 

treballadors de les empreses associades a 22@Network bcn, a través del portal “I’M IN”.  

 

Per la seva part, Astrid Baldissera, membre de la Comissió d’Emprenedoria, ha fet balanç de les sessions 

22@Afterwork, organitzades per connectar grans empreses amb l’ecosistema emprenedor del districte, 

i ha anunciat la propera convocatòria dels premis START 22@ que reconeixeran la trajectòria 

d’emprenedors i emprenedores.  

 

Rocío de Villa, membre del comitè organitzador dels Viva Games, ha presentat aquesta iniciativa que 

reuneix durant una tarda professionals de diferents empreses del districte per competir en diverses 

disciplines, vòlei platja, bàsquet, atletisme, bàdminton o tenis taula, a més de fer activitats obertes com 

Zumba o Ioga. Un espai d’esport, trobada i diversió. 

 

Finalment, Oriol Estela, Coordinador General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, ha explicat el 

rol del districte 22@ en la Regió Metropolitana de Barcelona.  

 

Prèviament a la Convenció, l’Associació s’ha celebrat la 15ª Assemblea General de Socis de 

22@Network bcn.  

 

L’acte, que ha estat conduit pel periodista Pipo Serrano, ha finalitzat amb el lliurament dels Premis 

22@Network bcn 2019 a personalitats i empreses que s’han distingit per la seva activitat al districte. 

 

Oriol Barrachina, CEO de Cushman&Wakefield, patrocinador de la Convenció, ha lliurat el remi John 

Shields a Diarmuid O’Brien, Chief Innovation and Enterprise Officer – Trinity College Dublin.  

 

El Jurat del premi Quatre Cantons – RSC i Sostenibilitat, format per Enric Urreta, vice-president de la 

Junta Directiva, Montserrat Tohà, presidenta de Comissió de RSC, Teresa Batlle, presidenta de la 

Comissió d’Empresa i Medi Ambient i Yolanda Triviño, presidenta de la Comissió de Talent,  ha lliurat el 

premi Quatre Cantons d’enguany a The Zone of Hope (d’Aigües de Barcelona), en la seva categoria de 

RSC i Sostenibilitat, que ha recollit Elisabet Bergés, Corporate Social Responsibility- Sustainable 

Development a Aigües de Barcelona. 

 

El Jurat del premi Quatre Cantons – RSC i Talent, format pels mateixos membres ha decidit per 

unanimitat atorgar al Programa de Divulgació Científica Per una Societat Millor (de la Fundació KIMbcn) 

el Premi Quatre Cantons d’enguany, en la seva categoria de RSC i Talent. Ha lliurat el Premi Montserrat 

Tohà, presidenta de la Comissió de RSC, i l’ha recollit Mar Fernández de la Fundació Kim. El jurat ha 

valorat la tasca de divulgació entre els joves, l’èmfasi en la ciència com a eina per una societat més 

igualitària i en especial l’esforç en les mesures d’incorporació de noies joves als estudis científics. 

 

La Junta Directiva de 22@Network ha atorgat el Premi Can Canela a la implicació corporativa en el 

projecte del 22@Network a Cuatrecasas. Ha lliurat el Premi Xavier Monzó, President de 22@Network 

bcn, i l’ha recollit Miguel Trías Sagnier, Director de Cuatrecasas a Barcelona.  



 

 

 

El Premi Rafael González Tormo a la implicació personal en el projecte del 22@Network s’ha lliurat als 

tres expresidents de l’Associació, Ginés Alarcón, Josep Maria Vilà i Ramon Salabert, per la gran tasca 

que han assumit al capdavant de 22@Network impulsant el districte i el projecte 22@. Ha lliurat el 

premi Assumpció Sanz, vídua de Rafael González Tormo.  

 

Enllaç a fotografies de l’acte 

 

Per a més informació: Gabinet de Comunicació FILLOY CONSULTORS 
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