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EL TEMA DEL MES: 

1.- 22@BARCELONA I EL DISTRICTE DE SANT MARTÍ APROPEN LES NOVES 
TECNOLOGIES ALS VEÏNS DE SANT MARTÍ A TRAVÉS DEL PROJECTE 
DISTRICTE DIGITAL 

La societat municipal 22@Barcelona, en col·laboració amb el Districte de Sant Martí, 

impulsa el projecte Districte Digital, que té com a finalitat posar en marxa actuacions 

innovadores per fomentar l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC) entre els veïns del districte, divulgar els seus beneficis en la vida 

quotidiana de les persones, millorar els serveis de proximitat i facilitar la comunicació 

entre les persones.  

Districte Digital es podria definir com un “projecte paraigües” que té com a objectius:  

 Convertir 22@Barcelona en un projecte al servei dels ciutadans i del  districte.  

 Posar Internet i les noves tecnologies a l’abast de diversos col·lectius com la 

gent gran, la comunitat educativa, les associacions de mares i pares, les entitats 

de dones i les associacions de comerciants i botiguers.  

 Aprofitar les modernes infraestructures del districte 22@Barcelona per a la 

creació de serveis avançats basats en les TIC.  

 Fomentar la col·laboració dels agents públics, privats i socials locals en projectes 

innovadors.  

 Atreure projectes pilot en el districte 22@Barcelona dirigit als ciutadans.  

Actuacions 
El projecte Districte Digital es basa en la creació de sinèrgies entre totes les institucions i 

agents socials i econòmics del territori, a qui convida a participar de forma activa en el 

disseny d’iniciatives, i adequa cadascun dels projectes a les necessitats i 

característiques dels diversos col·lectius, per tal de maximitzar el seu impacte i la seva 

utilitat.
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El projecte Districte Digital impulsa tota una sèrie d’iniciatives com són:  

Memòria Virtual de la Gent Gran: Iniciativa que va dirigida a la gent gran i als 

centres educatius del districte de Sant Martí. És un projecte socioeducatiu en 

què l’alumnat i la gent gran col·laboren per recuperar la memòria històrica del 

districte, alhora que aprenen en l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació. Hi participen 22@Barcelona, el districte de Sant Martí, el 

Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Televisió i l’Obra Social de la 

Caixa 

Famílies en xarxa: Iniciativa dirigida a les Associacions de Mares i Pares i a les 

famílies amb fills de les escoles del districte que consisteix en la realització de 

tallers didàctics en cada centre educatiu per a les mares i pares amb la finalitat 

de posar la informàtica al seu abast, perquè puguin compartir amb els seus fills 

les oportunitats i beneficis de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu i familiar. 

Aquest projecte està impulsat de forma conjunta entre 22@Barcelona, el districte 

de Sant Martí, el Consell Escolar Municipal de Barcelona, el Consorci d’Educació 

de Barcelona i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

(DURSI) de la Generalitat de Catalunya.  

Reciclatge d’ordinadors: Aquesta iniciativa, impulsada per 22@Barcelona, 

posa en relació les empreses del districte de la innovació amb les entitats. En els 

propers dies se signarà un conveni amb l’Associació d’Empreses i Institucions, 

22@Network, per reciclar els ordinadors de les empreses tecnològiques del 

districte de la innovació mitjançant la seva cessió a les associacions del barri. 

Aquesta iniciativa és resultat de l’èxit de la prova pilot que la societat municipal 

va portar a terme en entregar material informàtic entre tretze col·lectius del barri. 

www.districtedigital.org: Amb aquest portal, 22@Barcelona ha creat un nou 

espai web per difondre totes les iniciatives. Entre els projectes destacats en la 

web, es poden trobar el 22@Qwertymail, una innovadora eina de creació de 

pàgines web per als usuaris més novicis.  
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Xarxa d’aules multimèdia: Iniciativa fomentada per 22@Barcelona, el districte 

de Sant Martí i l’empresa del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç Red.es que 

ha propiciat la creació a Sant Martí de la primera i més moderna xarxa d’aules 

multimèdia de Barcelona (més informació en la notícia “El districte 

22@Barcelona inaugura la primera i més moderna xarxa pública d’aules 

multimèdia de Barcelona”).  
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2.- EL DISTRICTE 22@BARCELONA INAUGURA LA PRIMERA I MÉS MODERNA 
XARXA PÚBLICA D’AULES MULTIMÈDIA DE BARCELONA  

El regidor del districte de Sant Martí, Francesc Narváez; el president de 22@Barcelona, 

Miquel Barceló i el director de Societat Digital de l’empresa del Ministeri d’Indústria, 

Turisme i Comerç Red.es, Antonio Saravia, han inaugurat la primera i més moderna 

xarxa d’aules multimèdia de Barcelona amb la creació de cinc noves aules multimèdia al 

districte de Sant Martí.  

Aquesta nova xarxa d’aules, que disposen d’un total de trenta ordinadors, estan situades 

al Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via, 837), al Centre cívic de Can Felipa-

Poblenou (Pallars, 277) i als Casals de gent gran Joan Maragall (Bermejo, 1-5), Joan 

Casanelles (Pl. Joan Casanelles, 1) i Verneda Alta (Binéfar, 16-20).  

Aquestes noves aules s’afegeixen a quatre ja existents al districte i que estan ubicades a 

la Biblioteca Xavier Benguerel (avinguda del Bogatell, 17); a la Biblioteca Ramon Alòs 

Moner (dins del Centre cívic Besòs, rambla de Prim, 87-89); a la Biblioteca Sant Martí de 

Provençals (dins del Centre cívic de Sant Martí, carrer de la Selva de Mar, 215) i al 

Centre de Barri Diagonal Mar (Selva de Mar, 22-32).  

Amb la inauguració d’aquestes aules “els veïns i veïnes del districte de Sant Martí 
s’incorporen als beneficis de 22@Barcelona fent ús de les noves tecnologies”,

segons ha remarcat el regidor del districte, Francesc Narváez.  

Per la seva part, el president de 22@Barcelona, Miquel Barceló, ha assenyalat que la 

xarxa multimèdia és un expemple de “la lluita contra l’exclusió que comporta la 
manca d’accés a la cultura digital” i que està portant a terme la societat municipal.  

Aquesta iniciativa és resultat de l’estreta col·laboració entre 22@Barcelona i el Districte 

de Sant Martí mitjançant el projecte Districte Digital i suposa incrementar l’oferta 

d’equipaments amb accés a Internet per al públic en general i afavorir el 

desenvolupament de la societat de la informació.  

Les aules potencien també la formació bàsica i avançada en les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació (TIC) i fomenten l’ús de les mateixes per part de les entitats i 
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associacions locals afavorint la seva pròpia activitat dins del districte. “Amb aquesta 
xarxa multimèdia, els ciutadans d’aquest districte són tots uns privilegiats en les 
noves tecnologies”, ha conclòs el director de Sociedad Digital de l’empresa Red.es, 

Antonio Saravia. 

Objectius de la xarxa 
Amb l’objectiu de difondre i aprofitar els beneficis de les noves tecnologies de la 

informació i de la comunicació per a les persones, es vol potenciar la creació de formes 

innovadores d’ensenyar i utilitzar les noves tecnologies per fomentar l’ocupació, 

l’educació, la cultura o encara la participació ciutadana.  

Dinamització de les aules 
Les aules constitueixen un nou servei dedicat a l’accés a les noves tecnologies, així com 

al suport actiu a la formació. Cada aula incorporarà una àmplia oferta de cursos gratuïts, 

diversos tallers i un horari de lliure accés o autoservei. 

Els cursos gratuïts seran orientats a la difusió i ensenyament de les nocions i aplicacions 

imprescindibles d’Internet i d’informàtica. Cercar feina per Internet, crear informes, 

manipular fulls de càlcul per a la comptabilitat, utilitzar els serveis públics en línia, cercar 

informació en Internet són exemples de cursos que es vol oferir i així facilitar que els 

col·lectius i persones que més ho necessitin, puguin participar d’aquest nou servei. A 

més, a partir del segon trimestre 2007, es publicarà una àmplia oferta de tallers enfocats 

en l’aprenentatge de programaris específics i al desenvolupament de projectes. 

Com funcionen 
Fent una reserva prèvia, tothom pot tenir accés a l’autoservei i utilitzar totes les eines i 

els programaris disponibles: ofimàtica, navegador, visualització, tractament i edició 

d’arxius multimèdia, xat, vídeo xat, etc. A més, tots els usuaris comptaran amb 

l’assessorament de personal especialitzat. 

Les diferents activitats de cursos i tallers seran programades trimestralment i les 

inscripcions i reserves, que ja han començat, es fan directament en l’equipament públic.  
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Participació de cada institució 
Red.es, entitat publica empresarial adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,  ha 

participat en el projecte aportant la totalitat dels equips informàtics i perifèrics, el software 

així com les connexions a la xarxa de cada nova aula.  

El districte de Sant Martí, beneficiar d’aquest nou servei, s’ha encarregat de condicionar 

els espais públics amb seguretat i mobiliari 

Tant 22@Barcelona, coordinador del projecte, com el Districte de Sant Martí han definit i 

posat en marxa  el model de dinamització de les aules, apostant per la integració dels 

nous espais en cada equipament i el seu entorn més proper. 
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3.- JORDI PORTABELLA, SEGON TINENT D’ALCALDE DE BARCELONA, 
PRESENTA LA I JORNADA DE CLUSTERS URBANS QUE CONVERTIRÀ LA 
CIUTAT EN LA CAPITAL EUROPEA DE LA INNOVACIÓ  

El segon tinent d’alcalde i president de la Comissió de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella, el president de 22@Barcelona, Miquel
Barceló, i la directora general d’Innovació i Internacionalització del Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa i directora del Centre d’Innovació de 

Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya, Carme Botifoll,
han presentat la I Jornada de Clusters Urbans, que se celebrarà el mes de febrer a la 

Torre Agbar de Barcelona.  

El president de 22@Barcelona, Miquel Barceló, ha manifestat que aquesta Jornada, que 

té vocació de continuïtat “pretén convertir Barcelona en un referent d’innovació des 
del punt de vista de la reflexió del model de cluster, que suposa la concentració en 
un territori d’un conjunt d’empreses d’un sector especialitzat juntament amb 
centres de coneixement”.

Al llarg dels últims anys, s’ha creat a Barcelona un model de cluster urbà que ha originat 

teixit productiu intensiu en coneixement. “Barcelona s’ha convertit en una ciutat 
dinàmica que uneix talent, tecnologia i qualitat de vida”, ha declarat Barceló.  

Per la seva part, Carme Botifoll, ha assenyalat que la Jornada respon a la política de 

clusters que impulsa el CIDEM i en què se suma “coneixement, empreses i un territori 
com el districte 22@Barcelona”.

Per concloure, el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella, 

ha manifestat el suport del consistori en aquesta Jornada que potencia els quatre 

clusters presents al districte 22@Barcelona -Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC), Mèdia, Tecnologies Mèdiques i Energia-, que “permetrà convertir 
Barcelona en ciutat puntera del segle XXI”.

Èxit de participació 
La Jornada, que convertirà a Barcelona en la capital europea de la innovació, compta 

amb l’assistència de més de 300 directius i representants de les més destacades 
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empreses i institucions dels quatre clusters esmentats: TIC, Mèdia, Tecnologies 

Mèdiques i Energia.  

El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, i la regidora d’Ocupació 

i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, Maravillas Rojo, seran els encarregats 

d’inaugurar la Jornada, mentre que el segon tinent d’alcalde, Jordi Portabella, clourà la 

trobada.  

Aquesta consistirà en una sessió plenària al matí i quatre workshops paral·lels a la tarda, 

un per a cada cluster, on s’exposaran vuit experiències europees capdavanteres en 

aquests sectors i que s’estan desenvolupant en països com Itàlia, Anglaterra, Alemanya, 

Dinamarca, França, Finlàndia i Espanya.  
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4.- MÚTUA EGARA OBRE UN NOU CENTRE AL DISTRICTE 22@BARCELONA 

Continuant amb el seu compromís d’estar cada dia més a prop dels seus mutualistes i 

col·laboradors i d’oferir-los una millor atenció, Mútua Egara ha posat en marxa unes 

noves instal·lacions a la ciutat de Barcelona. 

Aquests nous equipaments a la Ciutat Comtal, que se sumen als que l’entitat ja té a 

l’avinguda Josep Tarradellas, es troben situats a la Torre Diagonal Mar, on l’entitat 

ocuparà tota la planta baixa, de gairabé 1.000 m2. Mútua Egara continua així el seu 

procés de creixement, posicionant-se en una zona de negocis en fort procés d’expansió, 

com és el districte 22@Barcelona.  

Mútua Egara-Diagonal Mar acull una àrea d’oficines i un centre assistencial on 

s’ofereixen serveis que compten amb les més avançades tecnologies. La seva oferta de 

serveis assistencials inclou: atenció administrativa i serveis d’atenció al client, atenció 

d’urgències i seguiment d’accidents de treball, especialitzats en traumatologia i 

rehabilitació, fisioterapia (recuperació funcional), unitat de tractament i avaluació 

funcional, valoració i seguiment mèdic de la incapacitat temporal per contingències 

comuns, Unitat Digital de Radiodiagnosi i Ecografia muscular i parts toves. 

Mútua Egara treballa per oferir cada dia una major cobertura i proximitat, anticipant-se a 

les necessitats dels seus mutualistes i col·laboradors. 
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5.- EL GRUP CINC-CENTRE INTERNACIONAL DE NEGOCIS DE CATALUNYA- 
AMPLIA LA SEVA ACTIVITAT I S’INSTAL·LA AL DISTRICTE 22@BARCELONA  

El grup CINC -Centre Internacional de Negocis de Catalunya- amplia la seva activitat a la 

ciutat de Barcelona, després de quinze anys de presència empresarial a Girona i ha 

anunciat la seva ubicació al districte 22@Barcelona.  

Així, CINC inaugurarà el proper mes d’abril les seves noves instal·lacions al districte de la 

innovació, on oferiran tant serveis de gestió i assessorament com espais adaptats 

específicament al desenvolupament de les diferents activitats empresarials.  

El Centre de Negocis de CINC a Barcelona compta amb unes instal·lacions modernes i 

funcionals de més de 5.000 m2 i amb una gran oferta de serveis, des del lloguer 

d’oficines i sales amb caràcter puntual o fix i serveis de secretariat, fins l’assessorament 

empresarial, laboral i fiscal o la domiciliació de societats, afavorint l’estalvi en els costos 

fixos d’estructura i oferint el suport de professionals experimentats en atenció i gestió de 

negocis. 

El nou edifici CINC, situat al carrer Llull 321, consta de 8 plantes de les quals el Centre 

de Negocis disposa de la meitat de la primera planta, les plantes 3, 4, 5, 6, 7 i 8 a més de 

la planta baixa, on els 180 m2  es destinaran a un restaurant propi. Es preveu que, en un 

període màxim de 5 anys, CINC disposi de la totalitat dels 7.000 m2 de l’edifici. 

L’activitat empresarial del grup CINC es va iniciar fa quinze anys a Figueres amb la 

voluntat d’oferir un servei personalitzat i de qualitat en la gestió i assessorament 

empresarial i està dirigida a petites i mitjanes empreses, incloent professionals liberals i 

emprenedors empresarials, a qui ofereix material, logístic i humà altament 

professionalitzat, amb el mínim cost de manteniment i sense cap tipus d’inversió prèvia.  

Amb aquesta iniciativa continuem l’experiència de 15 anys de presència empresarial a 

Girona i a Figueres, on el grup compta amb dos centres de negocis que han merescut el 

reconeixement de tota l’àrea d’influència, donant servei al llarg d’aquests anys a més de 

500 empreses. CINC també forma part del Ple de la Cambra de Comerç de Girona i 

presideix la Comissió de Fiscalitat i Estudis Econòmics. 
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6.- EL PARC D’INNOVACIÓ LA SALLE, LA UPC I 22@BARCELONA, A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA LANDING, IMPULSEN LA INSTAL·LACIÓ D’EMPRESES 
MEXICANES AL DISTRICTE DE LA INNOVACIÓ  

El president del Parc d’Innovació La Salle, Miquel Àngel Barrabeig, en representació del 

Programa Landing, que impulsa de forma conjunta aquesta institució amb 22@Barcelona 

i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), han signat un acord amb l’estat mexicà 

de Nuevo León per impulsar la internacionalització d’empreses locals al districte 

22@Barcelona.   

Així mateix, de forma més concreta, s’ha signat diversos acords amb l’Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universitat de Monterrey i 

l’Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (i2T2) de l’Estat de Nuevo León 

amb la finalitat de connectar els sistemes d’innovació de Nuevo León i de Catalunya i 

facilitar la cooperació empresarial entre aquestes dues regions.  

Per aconseguir-ho, l’Instituto de Monterrey ofereix a les empreses catalanes el “Centro 

de Innovación y Transferencia de Tecnología” mentre que la Universitat de Monterrey 

disposa del “Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial”, incubadores d’alta 

tecnologia que esdevindran plataformes per aquelles empreses catalanes que vulguin 

desenvolupar-se tecnològicament en aquesta regió mexicana.  

Per la seva part, les empreses mexicanes tindran la possibilitat d’instal·lar-se al districte 

22@Barcelona. Per això, ambdós districtes tecnològics oferiran a les empreses de cada 

regió que vulguin treballar en l’altre país la infraestructura física d’incubació, l’oficina i la 

plataforma tecnològica, així com els serveis professionals i de consultoria i les accions de 

networking amb la informació i la connexió per facilitar l’entrada de les companyies al 

nou mercat.  

El Programa Landing és una iniciativa que impulsa de forma conjunta la UPC, el Parc 

d’Innovació La Salle i 22@Barcelona i que pretén atreure talent internacional i inversió 

estrangera a Catalunya i, en concret, al districte de la innovació. Ja s’han signat acords 

amb diversos parcs tecnològics de la Xina i és el primer que se signa amb un estat de 

Mèxic. Així mateix, s’està treballant per signar acords similars amb institucions i parcs 

tecnològics d’EUA, Corea, la Índia, Finlàndia, Brasil i Xile. 
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7.- LA INNOVACIÓ A LA TELEFONIA CENTRA L’EDICIÓ MENSUAL DEL 
22@UPDATE BREAKFAST, ORGANITZAT PER 22@BARCELONA I 
TELEFÓNICA  

L’espai Movistar de Teléfonica ha acollit l’edició mensual del 22@Update Breakfast, que 

ha organitzat 22@Barcelona en col·laboració de Telefónica I+D i que ha estat presidit pel 

president de 22@Barcelona, Miquel Barceló.  

En aquest acte, el gurú en telefonia mòbil i cofundador a Espanya de Mobile Monday,

Rudy Waele, ha presentat les últimes tendències en telefonia mòbil, els anomenat 

Mobile 2.0, nous aparells amb més capacitat de processament, més memòria, 

multifuncionals i amb banda ampla que “ja són tota una realitat i que converteixen els 
telèfons mòbils en plataformes d’innovació”.

Precisament, en els últims anys, els nous mòbil “han evolucionat i permeten la 
innovació en l’entorn, en xarxa, totalment oberta i en relació amb altres 
institucions”, segons ha manifestat el responsable de la comunitat Mobile Monday 

Barcelona, Carlos Ferreiro.

Al 22@Update Breakfast també s’ha presentat un avenç del Mobile Monday Peer Awards 

que organitza la comunitat global d’innovadors professionals del mòbil, Mobile Monday, 

dins del 3GSM el proper dia 12 de febrer, en què es premiaran a les empreses més 

innovadores en tecnologia mòbil.  

La innovació a Telefónica  
Per la seva part, el director general de Telefónica I+D, Carlos Domingo, ha manifestat 

que “Barcelona s’ha de convertir en un centre d’innovació”. Per això, Telefónica va 

decidir establir a la ciutat el seu centre de recerca, que vol arribar a ser centre de 

referència i excel·lència tant nacional com a internacional.  

“La innovació a Telefónica és imprescindible per reforçar el projecte de lideratge 
diferencial”, ha manifestat Domingo. Per això, la companyia ha establert la cultura de la 

innovació que “ha de formar part de la ADN de l’empresa, potenciant el procés 
d’innovació; convertint aquesta en competència dels directius; fomentant 
l’educació de la innovació i incentivant-la entre els seus treballadors”.
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8.- 22@BARCELONA I CIDEM ORGANITZEN SEMINARIS D’INICIACIÓ EN 
PROJECTES EUROPEUS PER A LES PETITES I MITJANES EMPRESES  

La societat municipal 22@Barcelona i el Centre d’Innovació i Desenvolupament 

Empresarial (CIDEM) han organitzat diverses sessions d’iniciació en projectes europeus 

adreçats als directius de les Petites i Mitjanes Empreses (PIMES) de Catalunya.  

Els assistents han pogut conèixer els beneficis i inconvenients que proporcionen els 

diferents projectes europeus existents i han obtingut informació sobre els ajuts tant 

nacionals com internacionals a projectes europeus que les insititucions otorguen.  

Per a més informació: 
Gabinet de Premsa de 22@Barcelona: F&A 

            Tel: 93 419 19 86 - 93 507 35 00 • E-mail: filloy&filloy.com 


