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Edició núm.133 del 22@Breakfast de 22@Network bcn a Valkiria
22@UPDATE BREAKFAST: LA REVOLUCIÓ DEL TALENT I LA FELICITAT A LA FEINA
Barcelona, setembre de 2018.- 22@Network bcn, l’Associació d’Empreses i Institucions del districte de
la innovació 22@, ha organitzat l’edició nº133 del 22@Update Breakfast a Valkiria. Durant la benvinguda
de l’acte, Xavier Monzó, president de 22@Network bcn i Director General de Grupo ICA a Catalunya, ha
presentat aquesta nova edició del 22@Update Breakfast, que ha tractat sobre el talent a l’empresa i la
felicitat a la feina així com la creació d'una cultura pròpia dins de l'empresa.
Durant la presentació l’acte, Yolanda Triviño, CEO de Valkiria, membre de la Junta Directiva de
22@Network i presidenta de la nova Comissió de Talent, ha presentat els objectius de la nova Comissió
de Talent de l’Associació 22@Network bcn, i ha explicat les iniciatives de l’Associació per impulsar el
talent, com la participació en la Barcelona Digital Talent Alliance, la celebració del Open Day / Work
Talent Day, que comptarà amb itineraris temàtics paral·lels al Mobile World Congress, el Talent Route
22@, el 22@ Women Program i el Carnet 22@. Ha anunciat també la celebració el proper 2 d’octubre
de la conferència “Despierta el Talento”, que té com a objectiu impulsar la cultura de la innovació a les
empreses a través de la transferència del coneixement, així com la celebració els propers 8 i 9 de
novembre del “WWi Summit 2018. Future talent: Envisioning worksforce 2030”, que se centrarà en la
gestió de talent en empreses capdavanteres a nivell nacional i internacional.
En l’apartat de l'Update, Carlos Piera, CEO de Delivering Happiness, ha explicat com aconseguir que la
felicitat sigui el model de treball a l’empresa i com gestionar-ne el desenvolupament i/o transformació
cultural, durant la seva presentació "Els tres valors del canvi en les organitzacions: valentia, compromís
i optimisme".
Víctor Rodríguez, soci director de Spirit Consulting Group, ha presentat la conferència “Metodologia
Richard Barrett i WWi Summit 2018" que ha tractat sobre com mesurar els valors i la cultura de les
organitzacions utilitzant la metodologia de Richard Barrett, gurú internacional de referència enfocat en
els valors organitzacionals i el futur del treball i ponent estrella a “WWi Summit 2018”.
En finalitzar, Antoni Oliva, Director Executiu de 22@Network bcn, ha presentat l’actualitat de
l’Associació i les novetats al districte 22@. Durant la seva intervenció ha anunciat que l’Associació
22@Network bcn segueix creixent amb la incorporació de 3 nous associats: Sb Hotels, Amazon i Acciona.
Ha destacat també la participació de l’Associació en la inauguració de la seu d’Amazon al districte 22@,
que va tenir lloc el passat 25 juliol, així com la participació a la nova seu de Hewlett Packard Enterprise
en la trobada anual del capítol espanyol de Inside Sales Professionals, amb una important participació
d’empreses del districte. Així mateix ha explicat que l’Associació, juntament amb la Fundació IRES, ha
aconseguit quatre “beques click”, gràcies a les empreses CCIB, Twentytu i Vistaprint, que col·laboren en
oferir una oferta formativa a adolescents i joves en situació d’exclusió social. Ha anunciat també
l’arribada al districte de Criteo i de la cooperativa SUARA. Finalment, ha presentat la celebració el
pròxim dijous, 11 d’octubre, d’una nova edició del cicle “Dones en Valor”, que estarà centrat en la
recerca i que comptarà amb Mara Dierssen, investigadora del PRBB especialista en malalties genètiques
cognitives, i Carmen Herrero, analista i investigadora de dades a Eurecat. També ha anunciat la
celebració el dijous 18 d’octubre d’un nou dinar col·loqui “Àgora 22@Network bcn”, una cita exclusiva
per a la divulgació de les tendències globals que condueixen el procés de canvi tecnològic, social i
empresarial.
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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.
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