
Pla d' acnvitats de la Fundació 22 ARROBA BARCELONA 

Amb la creació de la Fundació 22 ARROBA BARCELONA l' Ajuntament de Barcelona 
incorpora un nou instrument que sota la forma jurídica d' una Fundació permet ra 
centralitzar determinades accions que fins ara es feien des de diferents organismes. El 
fet d' unificar els esfor~os i centralitzar les polítiques que es duguin a terme permetra 
potenciar els efectes sobre la societat. 

La Fundació sera una entitat d' interes públíc que interrelacionara Universitats, Parcs 
Científics i Tecnológics, Clusters, Plataformes público-privades i associacions 
empresarials i professionals, i que permetra articular i fomentar la innovació a la ciutat 
de Barcelona. 

En aquest sentit, l' objecte de la fundació és el següent: 

a) Fomentar la Economia i la Societat del Coneixement. 

b) Impulsar la competitivitat en els sectors económics considerats com estrategics per 
Barcelona i la seva Mea d' influencia. 

c) Captar recursos públics i privats per a la promoció económica de la ciutat de BCN i 
la seva area d' influencia. 

d) Impulsar la innovació com a motor de canvi económic articulant sectors económics i 
empresarials, institucions, universitats i administració pública per a convertir BCN en 
poI mundial d' innovació i economia del coneixement i la sostenibilitat. 

e) Potenciar iniciatives que facin esdevenir el districte de la innovació 22@ Barcelona 
com a Laboratori d'Innovació en benefici deis ciutadans. 

f) Col ·laborar amb els agents públics i privats per a la identlficació i posada a punt 
d' espais per a l' activitat económica a Barcelona. 

g) Recolzar i capitalitzar iniciatives públiques i privades de suport a la innovació i 
divulgació social de la rnateixa a la ciutat de Barcelona. 

h) Impulsar estrategies de clusterització económica urbana tant al districte de la 
innovació 22@ com al conjunt de Barcelona i la seva area económica d' influencia. 

i) Traslladar el model22@ a altres districtes i exportar-lo a altres ciutats del món. 

j) Promoure i representar el Districte de la Innovació 22@ en fórurns nacionals i 
internacionals de Pares i Clusters Urbans, Tecnológics i/ o Cientifics, així com 
d' esdeveniments vinculats a l'Economia i Societat del Coneixement. 

Per aconseguir els esmentats objectius, la Fundació podra assumir la realització, entre 
altres, de les següents activitats: 



a) Recerca i gestió de recursos de convocatbries públiques i entitats privades 
relacionades amb les finalitats fundacionals. 

b) Impuls i gestió de projectes amb institucions públiques i empreses privades 
relacionats amb les finalitats fundacionals. 

c) Promoció i gestió de projectes i activitats de la Triple Helix (Universitats, 
Empresa i Administració Pública) en la dutat relacionades amb les finalitats 
fundacionals. 

d) Articulació i promoció de les plataformes público-privades de Barcelona 
relacionades amb les finalitats fundacionals. 

e) Redactar estudis, diagnosis i propostes d' actuació per a la potenciació i 
transformació de l' activitat científica, tecnolbgica i econbmica relacionats amb 
les finalitats fundacionals. 

f) Executar i implementar projectes resultants de processos de desenvolupament 
de Plans Estrategícs i Identificació de Reptes de Barcelona i el seu entorn 
relacionats amb les finalitats fundacionals. 

g) Organització i recolzament a esdeveniments, conferencies, congressos, 
seminaris i tallers en l' ambit propi de la Fundació. 

h) Participació en esdeveniments, conferencies, congressos, seminaris i tallers en 
l' ambit propi de la Fundació. 

i) Realització d'accions d'informació, comunicació i relacions públiques en l'ambit 
propi de la Fundació. 

j) Gestionar les operacions relatives al patrocini i altres actuacions de mecenatge. 
k) Recepció, avaluació i acompanyament d'iniciatives innovadores 

desenvolupables a la ciutat de Barcelona, en especial al Districte de la Innovació 
22@. 

1) Qualsevol altre activitat de recolzament que pugui coadjuvar al 
desenvolupament de les finalitats anteriors. 

A tal efecte el Pla d' Activitats 2011 Segueix els següents 5 Eixos: 

1.- Sectors Estrategics i Clusters 

1.1.- Sectors Intensius en Tecnología 

- Es potenciara el Cluster de Tecnologíes Mediques gestionat per BIOCAT, el Cluster 
TIC gestionat per BDIGITAL i el Cluster Agroalimentari de Barcelona gestionat per 
Mercabarna. S' analitzara la viabilitat la viabilitat pel desenvolupament d' un Clusters 
de la Construcció. 

1.2.- Sectors Intensius en Coneixement 

- Es potenciara el Cluster d'Educació Superior i la Plataforma d'Universitats 
Corporatives de Barcelona, el Cluster de Disseny gestionat per BCD, el Cluster de 
Multilingüisme gestionat per Casa de les Llengües, el Cluster Media gestionat per la 
Fundació Barcelona Media. Es posaran les bases per la creació del Guster d'Indústries 
Culturals de Barcelona. 

1.3.- Sectors Vinculats a l'Energía i la Mobilitat. 



- Es potenciara el Cluster d'Efici?mcia Energetica gestionat per B_TEC, el Cluster 
Aeronautic gestionat per BAIE i el Cluster de Logística gestionat per BCL. Es posaran 
les bases per a la creació d' un Cluster vincu!at al Clima. S' analitzara la viabilitat pe! 
desenvolupament d'un Cluster Nautic. 

- Es consolidara la Oficina UVE de suport a la implantació del Vehicle Electric a 
Barcelona. 

2.- Territoris Estrategics i Localització 

2.1.- 22@Barcelona 

- Es potenciara la Implantació i Clusterització d'Empreses TIC, Media, Tecnologies 
Mediques, Energia i Disseny en el Districte. 

- Es sistematitzara la exportació del model 22@Barce!ona als altres districtes i ciutats 
que ho demanin. 

2.2.- Sagrera - Bon Pastor 

- A partir deIs estudis económics, es posaran les bases pel desenvolupament d' una 
estrategia d' implantació d' activitat económica en la zona de l' estació de la Sagrera i la 
seva area d' influencia. 

- Es potenciara el increment de competitivitat empresarial i !a transformació económica 
de la zona del Bon Pastor. 

2.3.- Zona Franca - BZI 

- Es potenciara el increment de competitivitat de les empreses del Cluster 
Agroalimentari de Barcelona. 

- Es recolzara l' activitat del Consorci de la Zona Franca en el desenvolupament 
d' activitat económica en el BZI en els focus Alimentari, Tecnológic, Sanitari i Cultural. 

2.4.- Barcelona Económic Triangle 

- Es treballara en la coordinació deIs agents involucrats en el desenvolupament 
económic del Parc de l' Alba, Zona Franca i 22@, aixÍ com les seves zones d' influencia. 

- Es potenciara la activitat conjunta en la promoció económica. 

3.- Innovadó 

3.1.- Open Innovation 

- Es dinamitzaran iniciatives que promoguin la interrelació deIs agents deIs Clusters i 
les actuacions interclusters. 

3.2.- Urban Lab 



- Un cop sistematitzat el sistema de recepció, analisis i impuls d'iniciatives 
innovadores, es potenciara l'ús de 22@Barcelona com a Laboratori Urba rnitjan~ant 
crides coordinades amb agents demandadors. 

3.3.- Synergys 

- Es potenciara l' instrument Synergys com a connector deIs Congressos Científics 
Internacionals celebrats a Barcelona amb el teixit empresarial. Es potenciaran les 
Innovation Weeks per promoure mercats tecnologia-empresa en diversos sectors. 

- S'introduiran nous models d'interrelació de l'activitat Científico-Tecnolbgica i 
Empresarial amb l' Artístico-Cultural. 

4.- Governanca 

4.1.- Patronat 

- Es convocara al Patronat de la Fundació 22@ 2 cops durant l' any per presentar el Pla 
d' Activitats i fer l' Avaluació de resultats. 

4.2.- Cornité Executiu. 

- Es convocara al Cornite Executiu cada 2 mesos per fer el seguiment deIs mandats del 
patronat. 

4.3.- Consen General 

- Es convocaran 2 cops durant l' anY al conjunt de membres del Consen General de la 
Fundació 22@ per presentar el pla d' activitats conjuntes deIs membres i la seva 
coordinació. 

4.4.- Consen Internacional 

- Es convocara 1 cop durant l' any al Consen Internacional de la Fundació 22@ 
coincidint amb eBiz Barcelona a través del HIT. S' establiran els mecanismes de 
coordinació i funcionament. 

5.- Promoció i Esdevenlinents 

5.1.- Promoció i Xarxes 

- Es coordinaran les actuacions de comunicació deIs membres vinculats a la Fundació 
22@ i es potenciara el posicionament de la Fundació. 

5.2.- Esdeveniments a Barcelona 

- Es potenciaran, i coordinaran en el seu cas, esdeveniments que integrin i 
interrelacionin als membres vincuIats a la Fundació 22@. 



- Es participara activament en el Biz Barcelona a través del HIT, la Jornada de Clusters i 
Pares Urbans, el 22@Breakfast i les Conferencies i Congressos organitzats pels 
membres vineulats a la Fundació 22@. 

5.3.- Aetuacions Internacionals. 

- Es participara en conferencies i congressos que potencim i reforcin el posicionament 
de Barcelona en termes economia del coneixement i innovació. Es plan teja assistir entre 
altres al Congres Anual de la IASP (Xarxa Internacional de Pares), al Congres Anual de 
TCI (Xarxa Internacional de Clusters) i al World Economic Forum - New Champions. 

Tal i com determinen els estatuts de l' entitat, aquesta no comptara amb personal propi 
remunerat i delegara la seva execució en Barcelona Activa com a Agencia de 
Desenvolupament Local de l' Ajuntament de Barcelona. 

Barcelona, 13 de setembre de 2010 


