
 
 

UNA DELEGACIÓ DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, VISITA 22@NETWORK BCN 
 

L’Ajuntament de San José s’inspira en el model d’èxit de 22@ de la mà de l’Associació 

22@Network bcn 

 

22@Network bcn ha rebut la visita d’una delegació de San José (Costa Rica), encapçalada per 

l’alcalde de San José, Johnny Araya Monge, i formada per d’alts càrrecs de l’Ajuntament de la 

ciutat, juntament amb arquitectes, urbanistes, representants de diferents empreses i del 

Banco de Costa Rica, entre d’altres.  

 

La reunió mantinguda amb la delegació, celebrada a Cuatrecasas, ha comptat amb la presència 

de Xavier Monzó, President de 22@Network bcn; Antoni Oliva, Director Executiu; Javier 

Bernades (Partner Director Oficines i Industrial Cushman & Wakefield), president de la 

Comissió Urbanisme i Territori de 22@Network bcn, Miquel Barceló, president de 

22@Barcelona de 2004 a 2007, i amb diferents representants de Cuatrecasas i de Cushman & 

Wakefield.  

 

L’Ajuntament de San José està estudiant el model d’èxit de 22@, una de les zones de major 

creixement i motor de desenvolupament de Barcelona, per aplicar-lo a San José, tenint en 

especial consideració la renovació urbana, econòmica i social.  

 

Durant la visita, la delegació de San José ha pogut conèixer el model de desenvolupament i de 

renovació urbana que representa el districte 22@, a nivell d’urbanisme legal, de 

desenvolupament urbanístic i de creació de teixit, així com els objectius de l’Associació 

22@Network bcn, compromesa amb el seu rol vertebrador i dinamitzador del districte de la 

innovació 22@ i formada per més de 130 empreses i institucions i 19.000 treballadors. 

 

La delegació està explorant i estudiant el districte 22@ per a la creació a San José d’una nova 

Ciutat Tecnològica, enfocada a l'economia del coneixement, la innovació i les noves 

tecnologies. 

 

San José vol convertir la zona limítrofa a la transversal 24 de la ciutat en el nou parc tecnològic 

“T24”, que comptarà amb universitats, empreses, solucions d'habitatge i zones de lleure.  

 

L’Associació 22@Network bcn, formada per més de  130 empreses i institucions i 19.000 

treballadors, està compromesa amb la dinamització del districte de la innovació 22@ i facilita 

la integració de les organitzacions i els seus professionals a les dinàmiques del 22@, fomenta la 

interacció i treballa per un teixit productiu ric, complex i dinàmic al districte de la innovació. 

 

Enllaç a fotografies de la visita.  

 

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

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

https://drive.google.com/drive/folders/1CYi5_Mdf-m0oKZ4OkKrh6poV_P-VUfxv?usp=sharing
mailto:press@filloy.com

