La Cambra de Barcelona s’incorpora com a partner
institucional de Barcelona Tech City



El president de la Cambra, Miquel Valls i el president de Barcelona Tech City, Miguel
Vicente han signat el conveni de col·laboració.

Barcelona, 7 de juny de 2018.- La Cambra de Comerç de Barcelona ha arribat a un acord de
col·laboració amb Barcelona Tech City, a través del qual la corporació passa a ser Institutional
Partner de l’Associació.
El president de la Cambra, Miquel Valls, i el president de Barcelona Tec h City, Miguel Vicente, han
signat el conveni de col·laboració aquest matí a la Casa Llotja de Mar.
Amb aquest acord les parts acorden col·laborar per afavorir l’intercanvi d’iniciatives que
promocionin i fomentin els sectors tecnològics i digitals. Ho faran a través dels projectes
d’innovació que ambdues institucions estan desenvolupant.
Així mateix, la Cambra de Comerç de Barcelona es compromet, per una banda, a captar inversors
a nivell internacional que vulguin invertir en les empreses que formen part de Barcelona Tech City
i, per l’altra, a ajudar-les en el seu procés d’internacionalització a través del Pla d’Acció
Internacional de les Cambres.
Per la seva banda, Barcelona Tech City assessorà la Cambra en tot el seu procés de
transformació digital i contribuirà a apropar el món emprenedor al món empresarial.
Amb el nou conveni, la Cambra es compromet a ajudar l’Associació a potenciar els nous espais
verticals que està desenvolupant i potenciar el creixement de les empreses que ocupin aquests
espais, a través dels serveis empresarials de la corporació.
Ambdues parts col·laboraran en activitats conjuntes. En aquest sentit, està previst la participació
de Miguel Vicente com a conferenciant del proper Dinar Cambra que tindrà lloc el 21 de juny a l a
Casa Llotja de Mar.
Durant la signatura, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona ha destacat que “l’objectiu
és unir esforços per consolidar la ciutat com a hub tecnològic internacional i potenciar la innovació
entre el sector empresarial”.
Per a Miguel Vicente, president de Barcelona Tech City, “Barcelona és una ciutat de pimes i
empresaris amb voluntat exportadora i vocació d’internacionalització. En la revolució tecnològica
actual, a les pimes les anomenem startups i als empresaris, emprenedors. Aquesta revolució
tecnològica ajuda a las startups de tots en sectors a l’expansió i la internacionalització, a captar i
fidelitzar nous clients mitjançant l’ús de les noves tecnologies”, indica. “Aquest acord amb la
Cambra de Comerç de Barcelona pretén contribuir a l’acceleració de la transformació digital del
potent teixit empresarial català”.
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Sobre Barcelona Tech City- Pier01
Creada per emprenedors d'èxit, Barcelona Tech City és una associació privada sense ànim de lucre que
representa més de 650 empreses dels sectors digital i tecnològic amb base a Barcelona, col·laborant amb els
diferents agents que composen l’ecosistema emprenedor de Barcelona: emprenedors, startups, pimes,
corporacions, universitats, escoles de negoci, organitzacions públi ques i privades, firmes de consultoria i
inversors. Els principals objectius són consolidar la ciutat com a hub tecnològic internacional i potenciar la
innovació entre els diferents agents que componen l'ecosistema emprenedor de Barcelona, que ha mobilitza t
més de 1.200 milions d'euros en els últims 18 mesos i ocupa 30.000 professionals.
El tercer informe anual sobre el panorama tecnològic a Europa del fons d'inversió Atomico situa Barcelona
com la tercera ciutat preferida pels emprenedors per crear startups i en la quarta posició en el rànqu i n g d e l s
10 hub s de la Unió Europea tecnològics per nombre de startups. En aquest mateix informe, Barcelona o cu p a
també el cinquè lloc en el rànquing de ciutats europees per inversió rebuda.
La Associació compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i de partners
com la Mobile World Capital Barcelona, CaixaBank, SEAT, ESADE, EPSON, La Vanguardia, LetGo, Airbnb,
Accenture, Ymedia Vizeum, Gas Natural Fenosa, KPMG o Telefónica Open Futu re, així com de grans
marques com McCann-Ericsson o Rousaud Costas Duran, entre d’altres.
L'Associació, que compta amb Miquel Martí com a director general, va posar en marxa el 2016 el projecte
Pier01 amb l'objectiu d'esdevenir un espai tecnològic de referència a Europa. Situat a Palau de Mar (La
Barceloneta), en els seus gairebé 11.000 metres quadrats agrupa 100 empreses i startups amb més de 1.000
professionals. Startups com Letgo, ByHours,Tiendeo, Ikomobi, B-Wom, Housefy, MyPoppins, HiGuest,
TeamEQ i BeMobile, entre d'altres, fons de capital risc com Alta Life Science i Lanta Digital Ventures, i
organitzacions com la Mobile World Capital Foundation amb mVentures,Gas Natural Fenosa amb el
InnovaHub, SEAT amb el MetropolisLab: Barcelona i el Payment Innovation Hub impulsat per Caixabank,
Samsung, Arval, Visa i Global Payments, consoliden un espai que promou la innovació i la col·laboració entre
startups i corporacions. Tanmateix el laboratori obert de 5G i IoT de Telefonica i la Mobile World Capital
s’instal·larà al Pier01 de Barcelona Tech City. Recentment Forbes ha reconegut el Pier01 com un dels 6
millors hubs globals d’innovació.
http://barcelonatechcity.com/
Sobre la Cambra de Barcelona
La Cambra de Comerç de Barcelona es va crear l'any 1886 per defensar l'interès general i acon s eg u ir e l b é
comú del comerç, la indústria i la navegació. La Corporació ofereix serveis de suport a les empreses,
contribueix a crear i desenvolupar negocis, a la internacionalització, al desenvolupament del capital hu m à , a l
foment de les TIC i a l’accés al finançament.
Com a entitat de dret públic, la institució representa els interessos generals i de defensa i promoció del
comerç, la indústria, els serveis i la navegació de més de 250.000 empreses de la demarcació de Barcel o n a .
La corporació vetlla pels seus interessos i dóna servei de proximitat a través de les seves 10 delegacions
situades a l’Alt Penedès, a l’Anoia, al Baix Llobregat, al Barcelonès Nord, al Berguedà, al Ga rraf, al Maresme,
a Osona, a l’Hospitalet de Llobregat i al Vallès Oriental.

www.cambrabcn.org
Contacte
Cambra de Comerç de Barcelona
Noèlia València
(+34) 934 169 382
nvalencia@cambrabcn.org

Barcelona Tech City
Toñi Herrero
+34 627414436
therrero@barcelonatechcity.com
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