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La Cambra de Barcelona, KIMbcn i l’IEEC marquen el futur 

de la fintech catalana de la mà de la New Space 

 
• Representants de grans entitats financeres i professionals del sector espacial, fintech, 

insurtech i d’inversió d’impacte han definit les bases que marcaran la 4a Hackató 

Cassini, un esdeveniment que transformarà el sector fintech català gràcies a les dades 

espacials.  

 

Barcelona, 4 d’octubre del 2022.- La Cambra de Barcelona, la Fundació Privada Knowledge 

Innovation Market (KIMbcn) i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) han acollit aquest 

dimecres el focus group previ a la celebració de la 4a Hackató Cassini a Barcelona, que servirà per 

impulsar el mercat de finançament català i fomentar la creació de nous productes mitjançant les dades 

espacials. 

A la reunió han participat representants de grans entitats financeres del mercat català, com són 

Bankinter i Avalis, i professionals de renom del sector espacial, fintech, insurtech i d’inversió 

d’impacte: Earth Pulse, Accelgrow, Insurhub, Eurisy, Impact Partners, Bcombinator i Dedomena. 

Les principals conclusions evidencien que la tendència del mercat financer és facilitar la inversió verda 

i sostenible, fent ús de les dades espacials per augmentar la competitivitat en els mercats globals. Al 

mateix temps, també s’aposta per l’aplicació de les noves tecnologies per optimitzar les activitats 

financeres, creant serveis i productes que millorin la traçabilitat, l’anàlisi de reclamacions i l’agilitat en 

la cobertura.   

D'aquesta manera, el focus group ha servit per plantejar els reptes els quals haurà de fer front el 

mercat financer català per continuar sent un referent a escala europea i mundial. A més, ha tornat 

a posar en valor la importància de treballar de la mà de la New Space, un sector emergent, caracteritzat 

per generar una ocupació intensiva en coneixement i per realitzar un gran esforç en R+D+I, i que es 

calcula que multiplicarà per quatre la seva facturació i ocupació en els propers cinc anys, 

arribant als 539 M€ el 2025.  

El focus group ha servit per marcar les directrius que se seguiran durant la 4a Hackató Cassini, “Space 

for the Financial World” , que tindrà lloc del 4 al 6 de novembre de 2022 i se celebrarà, tant de 

manera presencial com virtual, a 10 localitzacions europees al mateix temps, on s’assignarà als 

participants la creació de productes i serveis per a la indústria financera amb equips que 

competiran entre ells.  

La convocatòria per trobar equips per crear productes i serveis financers innovadors mitjançant les 

dades i senyals d’EUSpace està ja oberta https://www.cassini.eu/hackathons/spain  
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