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EDICIÓ NÚM.130 DEL MES DE MAIG EN EL MARC DE BIZBARCELONA: 

“L'ACCÉS DE LES START UPS A FINANÇAMENT” AL 22@UPDATE BREAKFAST 

 

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

de la innovació 22@, ha organitzat l’edició nº130 del 22@Update Breakfast, que ha tractat 

sobre l'accés de les start ups a finançament. 

 

Aquesta edició del 22@Breakfast s’ha celebrat en el marc del BizBarcelona, el saló on es 

reuneixen emprenedors i pimes per a generar oportunitats de negoci, facilitar el networking i 

posar a l'abast les noves eines empresarials i vies de finançament. 

 

Antoni Oliva, Director Executiu de 22@Network bcn, ha moderat el col·loqui d’aquesta edició 

del 22@Breakfast que ha tractat sobre “L'ACCÉS AL FINANÇAMENT DELS PROJECTES 

EMPRENEDORS”. Durant el col·loqui els emprenedors Erik Brieva (BCombinator) i Marc 

Coderch (Parc Barcelona) han explicat la seva experiència en l'accés a finançament i les millors 

estratègies per convèncer als inversors. 

 

Marc Coderch, Cofundador i CEO de Parc Barcelona, ha explicat la seva experiència amb la 

plataforma de lloguer de places de parking per hores entre particulars, Parc Barcelona. Ha 

destacat “la importància i valor de l’equip i la gestió de l’empresa”. 

 

Erik Brieva, President de BCombinator, ha explicat les claus per superar amb èxit un procés 

d’inversió i que cal tenir present que l’inversor sempre intenta mitigar el risc i “que el millor 

inversor és el client”. 

 

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

l’Associació i les novetats al districte 22@. Ha anunciat la celebració el proper 7 juny de la  

Convenció Empresarial del 22@Network bcn, així com la convocatòria de la Comissió 

d’emprenedoria i Banco Santander el proper 11 de juny per impulsar projectes innovadors al 

22@. Ha anunciat també la celebració el proper 14 juny d’una Jornada sobre Economia Circular 

al 22@i d'un nou 22@Network bcn Afterwork a BCombinator. 

 

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 
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