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La Cambra de Comerç de Barcelona s'incorpora 

al patronat de Barcelona Digital 

 
• Amb aquest acord, el centre tecnològic Barcelona Digital avança en el model de 

proximitat, dinamització de la innovació i foment de la transferència tecnològica 

cap a l’empresa catalana. 
  

 

Barcelona, 21 de febrer de 2013.- La Cambra de Comerç de Barcelona s'ha incorporat al 

patronat del centre tecnològic Barcelona Digital, especialitzat en la innovació i aplicació de les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els àmbits de la Mobilitat i l’energia, la 

Seguretat, la Salut i l’Alimentació i el medi ambient.  

 
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha afirmat que “com a 
membre del patronat de Barcelona Digital, la Cambra de Comerç de Barcelona vol estar més a 
prop de la recerca i el desenvolupament TIC, que han de permetre a les empreses catalanes 
la creació de productes i serveis d’alt valor afegit i competir millor en el mercat global”. 
 
Per la seva banda el director general de Barcelona Digital, Carles Fradera, ha assenyalat que 
“la proximitat al teixit empresarial a través de les 10 delegacions i les 2 antenes de que 
disposa la Cambra representa un pas més en el nostre objectiu de fomentar la transferència 
tecnològica com a via de creixement i millora de la competitivitat de les empreses catalanes. 
Aquesta incorporació representa una aposta conjunta d’ambdues entitats per aquest model 
de desenvolupament empresarial.”  
 
El patronat de Barcelona Digital és públic-privat, amb una majoria formada per empreses líders 
en l'àmbit de les TIC, administracions públiques i universitats. Així, el composen la Generalitat 
de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona; les empreses Abertis Infraestructuras, “la Caixa”, 
Capgemini, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, Microsoft, Tecnocom, Telefónica, T-Systems i 
Unitronics, entre altres, i institucions d'ensenyament superior destacades en l'àmbit de la 
recerca TIC, com la Fundació ESADE, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Rovira i 
Virgili (URV). 
 
 

Sobre el Centre Tecnològic Barcelona Digital  
 
Barcelona Digital forma part de la xarxa TECNIO, impulsada per ACC1Ó per a potenciar la 
transferència tecnològica i la innovació empresarial a Catalunya. La seva plantilla, formada per 
més d’un centenar de professionals, treballa actualment en més de cinquanta projectes 
d'R+D+i.  

 
 
  

  http://premsa.cambrabcn.org 


