
 

 

 

 

 

 “SÓNAR +D: CREATIVITAT, TECNOLOGIA I NEGOCI”  

A L’ÀGORA 22@NETWORK BCN 
 

L'Associació 22@Network bcn, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, ha organitzat a 

l'Hotel Novotel Barcelona City el dinovè dinar-col·loqui del cicle de conferències Àgora 22@Network 

bcn, que té com a objectiu apropar les últimes innovacions tecnològiques al lideratge social i 

empresarial de la ciutat. 

 

Aquest 19è Àgora 22@Network bcn ha comptat com a ponent amb Ventura Barba, CEO a Advanced 

Music, organitzadors del SÓNAR i el SÓNAR +D, qui ha presentat la conferència “SÓNAR +D: Creativitat, 

tecnologia i negoci” i ha explicat que el Sónar ha creat un ecosistema amb diferents ciutats del món 

amb artistes i industries tecnològiques i digitals. 

 

Ventura Barba ha explicat com un esdeveniment adreçat principalment a la música, com és el SÓNAR, 

ha acabat evolucionant i parlant també de tecnologia, creativitat i transformació digital. “Fa uns anys el 

Sónar va detectar que “gran part del seu públic provenia del sector de les industries creatives, cosa 

que va incentivar el naixement del Sónar+D, com a laboratori de creació, talent i innovació, que 

agrupa a creadors preparats per innovar al servei d’empreses de diferents sectors” ha assegurat. 

 

Ha anunciat que “enguany el Sónar celebra el seu 25ė aniversari i ho ha commemorat amb 

l’enviament d’un missatge amb música electrònica a l’Estrella de Luyten b, a 12,4 anys llum, amb 

l’objectiu de comunicar-nos amb una possible intel·ligència extraterrestre”. 

 

Sónar+D és un congrés internacional que explora com la creativitat modifica el nostre present i imagina 

nous futurs, en col·laboració amb investigadors, innovadors i líders econòmics. Des de 2013, aquesta 

trobada reuneix a Barcelona destacats artistes, tecnòlegs creatius, músics, cineastes, dissenyadors, 

pensadors, científics, emprenedors, makers i hackers, per a participar en una programació curosament 

seleccionada enfocada en la inspiració i el networking. 

 

La benvinguda i presentació de l’acte ha estat a càrrec de Xavier Monzó, president de 22@Network bcn, 

qui ha destacat que “Advanced Music és un dels pioners de districte” i que “el 22@ rebrà 6.000 nous 

professionals cada any, un 30% provinents d’startups”. 

 

En finalitzar la conferència, ha tingut lloc el col·loqui del ponent amb els assistents, moderat per Sergi 

Vicente. 

 

Àgora 22@Network bcn vol perdurar com una cita exclusiva per a la divulgació de les tendències globals 

que condueixen el procés de canvi tecnològic, social i empresarial, mitjançant el debat per l'acció davant 

les oportunitats de creixement econòmic, especialment vinculades a les noves tecnologies. En anteriors 

col·loquis s'ha tractat sobre altres temes d'actualitat en el sector tecnològic com són les smart cities, el 

big data, els drones, la impressió 3D, les tendències post Mobile World Congress, la indústria 4.0the 

Cloud, la Transformació Digital, la logística del futur, la robòtica, la mobilitat, el Machine Learning, la 

Internet de les Coses i el 5G.  

 

Enllaç a fotografies de l’acte.  

 
Per a més informació: 

Gabinet Comunicació Filloy Consultors: Tel. 93 419 19 86 / press@filloy.com 

http://www.apmusicales.com/author/advanced-music/
http://www.apmusicales.com/author/advanced-music/
https://sonar.es/
https://sonarplusd.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1qk9cOKug_P0U9W4W-8Zqtb_HNVJXLilb?usp=sharing

