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Cambra de Barcelona 

Empreses i agents de l’ecosistema innovador debaten a La 

Llotja de Mar l’impuls de la innovació oberta a Catalunya 

 

• L’acte, organitzat per la Cambra i Leitat, s’ha dut a terme en el marc de les activitats del 

Tech Spirit Barcelona, que se celebra a La Llotja de Mar els dies 22 i 23 de novembre. 

 

Barcelona, 23 de novembre de 2021.- Uns 130 professionals de l’ecosistema d’innovació, 

especialistes i representants de corporacions, empreses emergents, fons d’inversió, universitats, 

centres tecnològics i entitats públiques de promoció econòmica van participar ahir al vespre en una 

trobada a La Llotja de Mar per debatre com donar impuls a la innovació oberta a Catalunya. 

L’esdeveniment, organitzat per la Cambra de Barcelona i Leitat en el marc del Tech Spirit Barcelona, 

ha permès als assistents compartir la seva visió sobre com la innovació oberta pot contribuir al 

desenvolupament econòmic a Catalunya, així com per identificar quines eines serien necessàries 

per potenciar-ho, i en quines àrees o àmbits podria tenir lloc aquest creixement. 

Durat l’acte també s’ha reivindicat la capacitat emprenedora de Catalunya i el potencial de la innovació 

oberta per ampliar l’espai d’acció de les empreses per poder crear valor, oferint noves maneres 

de fer les coses i creant noves relacions interpersonals en l’entorn professional gràcies a la 

col·laboració i les aportacions d’altres interlocutors amb habilitats complementàries. 

Amb aquesta trobada la Cambra de Barcelona dona continuïtat a les accions que duu a terme la 

corporació des del 2015 per a la promoció i el desenvolupament de la innovació oberta a 

Catalunya, i serà també el punt de partida per a diverses actuacions durant el 2022 que persegueixen 

facilitar la unió de l’ecosistema per desenvolupar projectes d’innovació oberta. 
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