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EL MIT I CATALUNYA 
 
 
La relació, a nivell acadèmic, entre institucions catalanes i el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) és profunda en intensitat i llarga en el temps. Des 
d'intercanvis d'estudiants de postgrau fins a projectes de recerca conjunts, són 
moltes les institucions catalanes que desenvolupen col·laboracions amb 
diverses escoles del MIT. Aquesta dinàmica, més enllà d'acords 
institucionals/bilaterals entre governs, es repeteix amb la majoria de grans 
institucions acadèmiques mundials, fet que també posa de relleu la rellevància 
científica i acadèmica del sistema català de recerca i universitats. 
 
D'entre les experiències actuals, podem destacar l'aliança MIT – IQS, que es va 
iniciar el 1993 amb un primer intercanvi d'alumnes i avui són ja més d'una 
vuitantena, emmarcats en el programa MIT International Science and 
Technology Iniciatives. També la celebració anual de la Barcelona Global 
Energy Challenges, una col·laboració MIT – UPC en el camp de l'energia i que 
es desenvolupa des de fa 6 anys en el marc del projecte del Campus de 
l'Enginyeria del Besòs. I molts d'altres intercanvis i experiències compartides en 
altres àmbits de coneixement, donada la diversitat d'àmbits en què treballa 
actualment el MIT.  
 
Finalment, és particularment rellevant la relació científica establerta al més alt 
nivell entre els centres de Recerca catalans (CERCA) i el MIT i la resta 
d'institucions rellevants en aquella àrea geogràfica (essencialment, Harvard). 
Per exemple, una quinzena de membres del MIT i de Harvard formen part dels 
Scientific Advisory Board (SAP) dels nostres instituts de recerca, òrgans que 
assessoren i guien estratègicament aquestes institucions (i també que sovint 
executen l'avaluació dels seus investigadors). Es poden destacar persones de 
gran rellevància com Michael Czech (University of Massachusetts Medical 
School i president del SAB de l'IRB Barcelona); Xiaowei Zhuang (Harvard 
University, membre del SAB de l'ICFO); Stephen L. Buchwald (MIT, membres 
del SAB de l'ICIQ) o Olivier Blanchard (MIT; membre del SBP del CREI). 
 

 
 
 
 
 



 

 3 

ACORDS DE COL·LABORACIÓ 
 
 
� ACORD ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA NORTHEASTERN 

UNIVERSITY 
 
La Universitat Rovira i Virgili i la Northeastern University signen un acord amb 
l’objectiu de fomentar programes de recerca i educació i la mobilitat o 
l’intercanvi d’estudiants universitaris entre ambdues institucions, així com per 
regular els programes d’intercanvi. 
 
Aquest conveni és un conveni base que permetrà començar a col·laborar i anar 
identificant altres possibles àrees de col·laboració, tant en educació com en 
recerca, entre ambdues institucions. 
 
 
� ACORD ENTRE LA COMMONWEALT DE MASSACHUSETTS I EL GOVERN 

CATALÀ 
 
El Govern català i el Govern de Massachusetts signen un acord de 
col·laboració amb la finalitat d’enfortir la cooperació existent entre el Govern de 
Catalunya i el Govern de Massachusetts en àmbits d’interès comú i amb la 
voluntat d’establir un marc formal de relacions.  
 
Els contactes institucionals entre els dos territoris van iniciar-se als anys 
noranta i des de la signatura del Memoràndum d’Entesa el 1992 la cooperació 
s’ha mantingut ininterrompudament. 
 
L’acord prioritza la cooperació bilateral en investigació, innovació tecnològica i 
industrial; la cooperació empresarial i desenvolupament econòmic en sector 
productius clau (ciències de la vida, energies renovables, tecnologies de la 
informació, manufactura avançada i infraestructures) i la cooperació 
acadèmica. L’acord tindrà una validesa de dos anys, que podran ser prorrogats 
per períodes de dos anys. 
 
En nom del Govern de la Generalitat, les entitats que l’executaran seran la 
Secretaria de Relacions Exteriors; ACC1Ó i Biocat. La Secretaria d’Exteriors i 
l’Oficina de Comerç i Inversió Internacional de Massachusetts presidiran una 
comissió paritària que es reunirà cada dos anys. Les funcions de la comissió 
seran convocar les entitats executives i altres entitats per assolir els plans de 
treball; examinar els plans de treball presentats i examinar i analitzar les 
accions empreses per a la consecució d’aquest acord.  
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SEMINARI SOBRE INFRAESTRUCTURES 
 

 
“Inversió en infraestructures i desenvolupament territorial en Catalunya: 
els enfocaments del segle XXI per a la sostenibilitat i el finançament 
d’Infraestructures i Transport Públic” 
 
 
Seminari organitzat en col·laboració amb el World Class Cities Partneship i el 
Michael Dukakis Center for Urban and Regional Policy de la Northeastern 
University. 
 
 
20 de Juny 2012 
 
8.00-8.30.- Reunió informal entre els assistents al seminari: el president de 
Catalunya, altres alts representants públics i privats catalans i els principals 
líders de l’àrea de Boston. Entre aquests últims, hi ha els membres de la 
Boston Green Ribbon Commissio, un grup de líders empresarials, institucionals 
i civils de Boston que treballen per desenvolupar estratègies compartides per 
combatre el canvi climàtic, en col·laboració amb el Pla municipal elaborat per 
l’alcalde Thomas Menino. 
 
8.30-8.50.-  Benvinguda 
 
Ponents:  
 

- Exgvernador Dukakis 
- Ambaixador d’EUA a Espanya, Alan Solomont 

 
 
8.50-9.20.- Conferència inaugural del Seminari a càrrec del president de la 
Generalitat: Un model català per a les infraestructures i la seva integració en el 
territori 
 
9.20-10.50.- La Mobilitat sostenible 
 
Moderador: Alcalde de Somerville 
 
Participants:  

- Sixte Cambra, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona  



 

 5 

- Ignasi Gómez Belinchón, director general de Railgrup 
 
        Xarxa de Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
 
Ponent: 

- Antonio Burgueño, director de Qualitat i Formació de l’empresa FCC 
Construcció 

 
 
10.50-11.00.- Coffee break 
 
11.00-12.30.-  Finançament innovador per al transport públic 
 
Moderador: Richard Davey, secretari i conseller delegat del Departament de 
Transport de Massachusetts. 
 
Participants: 
 

- Damià Calvet, secretari de Territori i Mobilitat del Govern de Catalunya 
- Joan Lluís Quer, president de GISA 

 
     La construcció de les línies 9 i 10 del Metro de Barcelona 
 
Ponents: 
 

- Jordi Graells, president d’Abertis. USA Corp 
- Ramón Carbonell, vicepresident de COPCISA 

 
 
12.30-12.45.- Conclusions i Cloenda 
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BIO BOSTON 2012 
 
 
La BIO International Convention, que enguany es farà a Boston del 18 al 21 de 
juny de 2012 sota el lema Connect, partner and innovate, és la reunió 
empresarial internacional més important en l’àmbit de la biotecnologia. 
Enguany, la convenció reunirà més de 15.000 delegats de 65 països, més de 
900 expositors i 1.800 companyies. 
 
Catalunya serà present en la Bio International Convention amb un total de 72 
empreses i entitats i més de 100 de delegats, sota la coordinació de Biocat, 
fundació creada el 2006 sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona. Enguany és el sisè any consecutiu en què 
Catalunya hi és present, sota el paraigua de Biocat. En aquesta edició, l’Estat 
espanyol serà el pavelló internacional més important, dins del qual Catalunya 
representa més del 60%, per davant de països com el Brasil, la Xina, l'Índia i 
Rússia. El pavelló espanyol estarà situat en un punt estratègic just davant de 
l’Estat amfitrió de Massachusetts.  
 
De les 72 empreses i entitats catalanes que hi participen enguany, 32 són 
empreses amb estand al pavelló de la bioregió de Catalunya, altres 18 són 
empreses sense estand i 22 són institucions, com ara universitats, instituts de 
recerca, fundacions, ACC1Ó, Biocat o l’Ajuntament de Barcelona. Un dels 
principals objectius de la BIO és facilitar a les empreses mantenir contactes 
amb companyies d’arreu del món de cara a establir futures aliances, 
associacions i col·laboracions empresarials.  
 
 
� EMPRESES I ENTITATS CATALANES QUE HI PARTICIPEN 

 
 

Empreses amb estand 
 

 
Empreses sense estand 

 
Institucions 

AB-Biotics  Advancell ACC1Ó  
AB-Therapeutics  Baker & Mcenzie Ajuntament de Barcelona  
Althia  Bioemprèn Banc de Sang i Teixits (BST)  
Anaxomics Biotech  Bioibérica Biocat  
Aromics  Biokit Centre de Regulació 

Genòmica (CRG)  
Archivel  Caixa Capital Risc Centre de Recerca en 

Enginyeria Biomèdica de la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya (CREB-UPC)  
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BCN Peptides  Dracon  CCNM-IMB-Centre Nacional 
de Microelectrònica (CSIC)  

Biochemize  Era Biotech Fundació Bosch i Gimpera  
Bionure Farma  Esteve Fundació Clínic per a la 

Recerca Biomèdica (FCRB)  
GP-Pharm  Gesaworld Institut Català de 

Nanotecnologia (ICN)  
Grifols Engineering  Gri-Cell (Grífols) Institut de Recerca Biomèdica 

de Barcelona (IRB Barcelona)  
Hexascreen Culture 
Technologies  

Lacer Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA)  

ImmunNovative 
Developments  

Natura Bissé International Institut Universitari de 
Neurorehabilitació Guttmann  

Intelligent Pharma  Perfomlab Leitat Centre Tecnològic  
Janus Developments  Rousaud Costas Duran Oficina de Transferència de 

Tecnologia de l'Institut de 
Química Avançada de 
Catalunya (IQAC) del CSIC  

Kymos Pharma Services  Sagetis Biotech Parc Científic de Barcelona 
(PCB)  

Laboratorios Rubió  Thrombotargets Parc de l'Alba, Sincrotró Alba  
Laboratorios Salvat  Ysios Capital Partners Secot  
Lifesciences Entrepreneur   Universitat Politècnica de 

Barcelona (UPC)  
Lykera Biomed   Universitat Pompeu Fabra 

(UPF)  
Nanotargeting   Xarxa BioNanoMed 

Catalunya  
Neurotec Pharma   Xarxa Oncocat  
Omnia Molecular    
Oryzon Genomics    
Palau Pharma    
Palobiofarma    
Plasmiabiotech    
Readycell    
Recerca Clínica    
Reig Jofré    
Trifermed    
VCN Biosciences    

 
 
La majoria de les empreses catalanes presents a la Bio (72%) desenvolupen 
les seves activitats en l’àmbit de la salut humana, ja sigui en la producció de 
nous medicaments i teràpies com en els camps dels diagnòstic i les vacunes. 
Un 17% de les companyies es dediquen a la salut animal. També hi participen 
empreses que apliquen la biotecnologia al sector agroalimentari (4%) i als 
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bioprocessos industrials (10%). La delegació la completen empreses que 
ofereixen serveis de consultoria relacionats amb àrees com el 
desenvolupament de negoci, jurídica i de capital risc, entre d’altres.  
 

 
� BIOCAT 

 
Biocat és l’entitat que coordina i promou la biotecnologia, la biomedicina i les 
tecnologies mèdiques innovadores a Catalunya, és a dir, la Bioregió de 
Catalunya. La seva missió és dinamitzar tots els agents que actuen en aquest 
àmbit i les seves iniciatives, per tal de configurar un entorn amb un sistema 
potent de recerca, una transferència de coneixement activa i un teixit 
empresarial emprenedor que esdevingui motor econòmic del país i contribueixi 
al benestar de la societat. 
 
Creada el 2006 sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona, Biocat és una fundació que aplega en els seus òrgans de govern 
representants de tots els estaments que configuren el sector: Administració, 
universitats, centres de recerca, empreses i entitats de suport. 
 
Biocat promou la col·laboració entre els agents del bioclúster i entitats diverses 
de dins i fora de Catalunya, en l’àmbit estatal i internacional. Precisament, la 
internacionalització és un dels eixos prioritaris de Biocat, per tal de propiciar, 
per exemple, la presència d’empreses catalanes en les fires i congressos 
internacionals més importants del sector.  
 
 
� LA BIOREGIÓ A CATALUNYA 

 
La BioRegió de Catalunya, amb Barcelona al capdavant, ha esdevingut un dels 
grans pols biotecnològics del sud d'Europa i clúster de referència de la 
biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques. El 21% de les 
empreses biotecnològiques registrades a tot l’Estat tenen seu a Catalunya. En 
conjunt, el sector biotecnològic català factura 15.600 milions d’euros anuals, un 
30% del volum econòmic del sector a tot l’Estat.  
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INFORME CATALONIA LIFE SCIENCES REPORT 2011 
 
 
La consultora Ernst&Young (E&Y), un referent internacional pel que fa a 
l’anàlisi dels mercats biofarmacèutic i de tecnologies mèdiques, presentarà en 
el marc de la BIO l’informe Catalonia Life Sciences Report  2011, elaborat a 
partir de les dades del sector recollides per Biocat. E&Y publica anualment - i 
presenta a la BIO - l’informe Beyond Borders, que és un dels anàlisis de 
referència reconeguts per tot el sector a nivell mundial. Periòdicament, E&Y 
publica estudis per països, però el dedicat a Catalunya és el primer que edita 
centrat sobre una bioregió i no sobre un Estat. 

Ernst & Young és una empresa líder mundial en serveis d’auditoria, fiscals i 
legals, transaccions i consultoria. Més de 152.000 professionals treballen per 
ajudar les empreses de tot el món a identificar i capitalitzar les oportunitats de 
negoci. Un dels seus objectius és crear un impacte positiu en els negocis i 
mercats així com en la societat. 
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VISITES A EMPRESES CATALANES I NORD-
AMERICANES 
 
 
 
�  WERFEN GROUP 

 
Werfen Group és un grup multinacional, fundat el 1966, especialitzat en el 
desenvolupament, fabricació i comercialització de productes de tecnologia 
sanitària. Té tres unitats de negoci:  
 

- Werfen Goup IVD, centrada en el diagnòstic in vitro 
-  Grup Hospital, de dispositius mèdics per a hospitals 
- Grup d’Instrumentació Científica, centrada en instruments científics per a 

la indústria i la investigació  
 
Als Estats Units el grup Werfen té quatre empreses:  
 

- Instrumentation Laboratory (Bedford, Massachusetts), dedicada al sector 
de l’hemostàsia i critical care 

-  Bolton USA (Sunrise, Florida), dedicada a la producció de pròtesis 
endovasculars 

- Innova Inc (San Diego, Califòrnia), de desenvolupament i fabricació de 
reactius per al diagnòstic de malalties autoimmunes   

- Biokit (San Diego, California), dedicada a la fabricació de reactius de 
diagnòstic clínic. 

 
La major part de les activitats de R+D de Werfen Group es fa als Estats Units.  
 
Instrumentation Laboratory 
L’objectiu d’Instrmentation Laboratory és comercialitzar els productes 
d’hemostàsia i critical care als Estats Units i el subministrament d’aquells 
productes per a la resta del món a través de filials de Werfen o distribuïdors, 
però també ser al capdavant del grup en temes de R+D. 
 
Instrumentation Laboratory ré uns 1.100 treballadors i factura aproximadament 
400 milions de dòlars, tant al mercat dels Estats Units com a la resta del món a 
través de distribució externa. 
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� LA FARGA GROUP 
 
La Farga Group (LFG), grup holding familiar amb més de 200 anys de historia, 
és el primer productor nacional en semielaborats de coure i aleacions d’altes 
prestacions i referent mundial en el sector. Amb presència internacional, fabrica 
i comercialitza productes de coure pels mercats elèctrics, envasos metàl·lics, 
ferroviari, tubs, automoció, massissos i aleacions d’altes prestacions.   
 
La Farga Group te 3 plantes productives a Espanya (La Farga Lacambra, La 
Farga Tub i La Farga Rod), una a la Xina (Ganzhou Jiangwu La Farga), una als 
Estats Units (SDI La Farga) i un centre de distribució de tubs de coure a França 
(La Farga Tub France), a més d’una empresa tecnològica (La Farga Intec). 
 
És referent mundial en tecnologia de reciclatge del coure, gràcies a la patent de 
procés que ha venut a més de 30 plantes arreu del món en més de 17 països 
diferents. Un procés industrial que dóna extraordinaris resultats de qualitat, 
fiabilitat i sostenibilitat. 
 
La Farga Group desembarca als Estats Units d’Amèrica a través d’una nova 
planta a Fort Wayne, a l’estat d’Indiana, en la que ha invertit 44 milions d’euros. 
La nova fàbrica, anomenada SDI La Farga, està dotada de la tecnologia 
patentada pel holding català i fabrica alambró de coure a partir de materials 
reciclats per a cobrir les necessitats dels fabricants de cable del continent 
americà. 
 
La Farga Group posa en marxa aquesta nova companyia que està formada per 
dos socis capitalistes: La Farga Group actua com a soci tecnològic i coneixedor 
del producte i procés de refino, aportant la seva tecnologia i coneixement a la 
indústria americana; i SDI actua com a soci coneixedor del mercat i el proveïdor 
clau en la matèria prima a través de la seva filial Omnisource Corporation. 
 
La nova fàbrica està dotada d’un forn d’afinament de 250 tones/dia amb una 
capacitat de línia de 30 tones/hora, ambdues tecnologies patentades per La 
Farga Group i té un capital humà de 36 persones. La producció prevista per 
aquest primer any és de 70.000. 
 
Les empreses que conformen el grup metal·lúrgic La Farga Group són: La 
Farga Lacambra, La Farga Tub, La Farga Rod i La Farga Intec. A més, disposa 
de quatre centres d’investigació i des de fa 7 anys elabora una memòria de 
responsabilitat social anual, per la qual ha rebut cada any una puntuació A+ per 
part del Global Reporting Initiative. 
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L’any 2004 va crear la Fundació La Farga amb l’objectiu de promoure activitats 
socials, culturals i formatives a la comarca d’Osona i a tots els seus treballadors 
de LFG.  El 2008  va posar en marxa el Museu del Coure, únic a Europa i 
pioner per disposar d’una passarel.la que permet visualitzar el procés de fosa 
del coure en viu.  En beques, La Fundació La Farga ha repartit més de 60.000� 
per a cursar formacions. 
 
 
� IBM 

L’empresa americana IBM és líder al món en el sector de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). Fundada el 1914, desenvolupa operacions en 
tecnologia de sistemes, software, serveis i finançament. Al 2007, va facturar 
98.800 Milions USD, amb 386.500 empleats, distribuïts en 75 països que donen 
serveis a clients de 170 països.  

IBM està present a Catalunya i a Espanya des del 1926, quan va iniciar les 
seves activitats comercials. Actualment, té presència a Barcelona i a 10 ciutats 
de la resta de l’Estat, on opera en els camps del hardware, software i dels 
serveis.  

IBM ocupa a Catalunya a més de 1.000 persones, que es complementen amb 
una xarxa de socis i col·laboradors comercials, que sumen gairebé 500 firmes 
especialitzades. Entre els seus clients, destaquen el sector financer, l’industrial, 
el de les utilities i el de la distribució, a més del gran pes específic que tenen les 
pimes. 

A Catalunya, IBM compta amb diversos centres dedicats a la innovació que 
tenen responsabilitats a nivell internacional:  

1. Superordinador Mare Nostrum del Barcelona Supercomputing Center (BSC), 
un dels superordinadors mes potents a Europa i al món.  

2. Centre de Recerca CEPBA-IBM (CIRI), creat l’any 2000 en col·laboració amb 
la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitzat en supercomputació, 
arquitectura informàtica i business intelligence.  

3. IBM Forum Barcelona, integrat en la xarxa europea d’IBM Forum Centers. És 
un centre d’innovació que té per objectiu integrar clients i oferint recursos i 
assessorament tecnològic. L’oferta de serveis del Forum queda configurada al 
voltant de quatre centres: Innovation Center for Business Partners, Technical 
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Exploration Center, Healthcare Center of Competence, i el Banking Industry 
Solution Center. 

 
� STEEL DYNAMICS INC 
 
Steel Dynamics Inc va ser fundada al 1993 a l’estat d’Indiana i actualment 
compta amb sis plantes de fabricació als Estats Units i Mèxic. Dedica la seva 
activitat a la producció de bigues i cobertes d’acer i el 2011 va tenir unes 
vendes netes de 8 milions de dòlars.  
 
És un dels majors productors d’acer i una de les majors empreses de reciclatge 
de materials als Estats Units i la seva capacitat de producció d’acer s’estima en 
6,4 milions de tones. Amb seu a Fort Wayne, Indiana, la companyia compta 
amb un total de 6.500 treballadors. SDI és l’empresa més jove de les empreses 
siderúrgiques més importants d’Estats Units. Després de sortir a borsa el 1996 
(NASDAQ-STLD), va créixer ràpidament fins a convertir-se en una de les 
majors productores d’acer del país.  
 
 
� OMNISOURCE CORPORATION 

 
Omnisource Corporation va ser fundada a Fort Wayne, Indiana, fa més de 65 
anys i s’ha posicionat com una de les majors processadores d’Amèrica del 
Nord i distribuïdora de materials fèrrics. Aproximadament cada any surten de la 
seva fàbrica uns 5,2 milions de tones brutes d’acer reciclat i uns 961 milions de 
lliures de ferralla no ferrosa. Al llarg de la seva història s’ha caracteritzat per 
l’adquisició de petites empreses i en els darrers anys s’ha convertit en una 
empresa pionera en la utilització de noves tecnologies en la recuperació de 
materials fèrrics. 
 
Actualment, com a part de Steel Dynamics Inc (qui va comprar-la el 2007), 
Omnisource Corporation recopila i processa ferralla en més de 70 instal·lacions 
als Estats Units, incloent 11 trituradores d’automòbils. Omnisource Corporation 
té la capacitat de reciclar 7 milions de tones anuals de materials fèrrics i un bilió 
de metalls no fèrrics i hi treballen 2.500 persones. Omnisource Corporation 
actuarà com un dels principals proveïdors de SDI La Farga en 
l’aprovisionament de coure reciclat. 
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� PFIZER 
 
Pfizer és una empresa de farma/biotech global que es dedica a R+D, producció 
i comercialització de productes de farma i biotecnologia.  

L’empresa compta des del 1955 amb una planta dedicada a la Investigació 
bàsica en salut animal a Olot, a la Vall de Bianya, on hi treballen 190 
treballadors. També té una planta productiva a Sebastián de los Reyes. 

Pfizer destaca per haver creat els Centers for Therapeutic Innovation (CTI’s), 
un model de recerca avui reconegut a nivell mundial. Es tracta d’una nova 
unitat de recerca emprenedora que fomenta col·laboracions entre els Academic 
Medical Centers (AMCs) i Pfizer, amb l’objectiu d’accelerar el drug discovery i 
el desenvolupament de fàrmacs. Actualment, l’empresa té centres CTI 
principals a Boston, Nova York i San Francisco. 

Pfizer té al seu càrrec 2.000 investigadors arreu el món i gestiona inversions en 
recerca per valor de 5.025 milions d’euros a l’any.  
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BARCELONA-CATALONIA, A LIFESTYLE DESTINATION 
 
 
La presentació del projecte de promoció turística Barcelona – Catalonia, a 
lifestyle destination for XXI Century té com a principals objectius promoure la 
destinació turística de Catalunya i destacar l’oferta de turisme modern i 
innovador, en base a un  estil de vida mediterrani. 
 
A la presentació és previst que hi assisteixin tour operadors i representants dels 
mitjans de comunicació nord-americans. Durant l’acte, hi haurà panells de 
discussió sobre gastronomia, cultura, moda i viatges, entre d’altres temes.  
 
L’any 2011 l’Agència Catalana de Turisme va obrir a Nova York el seu desè 
Centre de Promoció Turística (CPT), per promocionar Catalunya als mercats 
emissors dels Estats Units i Canadà i poder-se orientar cap a un dels mercats 
més atractius per Catalunya.  
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CASTELLERS DE VILAFRANCA 
 
 
Els Castellers de Vilafranca viatjaran a Nova York del 19 al 24 de juny, per tal 
de promocionar  Catalunya i la cultura catalana. Es tracta d’una iniciativa de la 
pròpia Colla, per a la qual han trobat la col·laboració de diverses entitats 
públiques i privades, que farà possible la primera actuació castellera a aquesta 
ciutat nord-americana. L’expedició està formada per 145 castellers i hi ha 
previstes diverses actuacions durant la seva estada (veure més avall detall de 
les actuacions). 
 
A més, coincidint amb aquesta expedició, es farà també a Nova York la 
presentació de dos documentals en els quals els Castellers de Vilafranca en 
són protagonistes. Per una banda, el documental en 3D L’Enxaneta, produït per 
TV3, i dirigit per Paulí Sobirà, i, per l’altra, el documental The Human Tower. 
 
La colla dels Castellers de Vilafranca es va fundar el 1948, fruit de la gran 
afició, tradició i arrelament del fet casteller a aquest municipi del Penedès. 
Actualment,  formen part dels Castellers de Vilafranca més de 400 castellers i 
castelleres de totes les edats. A tots els uneix la mateixa afició d’aixecar 
castells, els valors democràtics, la cooperació i el treball en equip, l’esperit de 
superació constant i les ganes de continuar al capdamunt del món casteller. 
 
La tasca duta a terme per la colla de Vilafranca ha rebut nombrosos 
reconeixements al llarg dels seus 65 anys d’existència. Així, el 1988 va rebre la 
Medalla de la Vila que concedeix l’Ajuntament de Vilafranca i el 1993 la 
Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant Jordi. També ha estat 
campiona 8 vegades en el Concurs de Castells de Tarragona i David Miret, cap 
de colla dels Castellers de Vilafranca, va ser nomenat Català de l’any, en 
l’edició del 2010 d’aquests premis organitzats pel Periódico de Catalunya.  
 
Els Castellers de Vilafranca tenen una llarga tradició d’exportar la cultura 
castellera a l’exterior. El setembre de 1973 van fer la seva primera actuació 
internacional, a París, i des de llavors han realitzat una cinquantena de viatges 
arreu del món. Des de París a Roma, passant per Anglaterra, Frankfurt, 
Brussel·les, Luxemburg, Cracòvia i un llarg etcètera, han actuat a bona part 
dels països europeus. La colla també ha viatjat dues vegades a Xile, on ha 
contribuït a impulsar un programa d’implantació dels castells als centres 
educatius per cohesionar a la societat que habita als barris perifèrics de 
Santiago de Xile. L’últim gran projecte dels Castellers va ser el viatge a la Índia, 
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a l’agost de 2011, per portar a terme un intercanvi amb les colles de Govindes 
de Bombai i participar a la festa del Janmaashtami. 
 
 
� ACTUACIONS PREVISTES 
 
Dimecres, 20   Rooftop, 230 fifth 
 
Dijous, 21    Morning Show ABC a Times Square 

Batery Park 
Central Park, Nuamburg Bandsheel, The Mall 
Acte institucional a Rockefeller Plaza 

 
Divendres, 22   Brooklyn Bridge Park 
 
Dissabte, 23    AMC Loews Lincoln Square Cinema 
                          Central Park, Dag Hammarskjold Plaza 
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DOCUMENTAL ENXANETA 
 
 
Enxaneta és un documental en 3D, produït per Televisió de Catalunya, sobre el 
món dels castells, una tradició catalana amb 210 anys d’història. L’any passat, 
la Unesco va reconèixer els castells com a Patrimoni de la Humanitat, i el 
documental  fa una aproximació a tots els valors que contenen els Castells i 
que van ser mereixedors d’aquest guardó.  
 
Partint de la gravació íntegra en 3D del Concurs de Castells de Tarragona del 
2010, Enxaneta explica amb la veu d’una nena tot el que experimenten els 
castellers quan afronten la consecució d’un castell. L’esperit de superació, el 
treball en equip, la integració de les dones i de gent de totes les classes 
socials, de totes les edats i de qualsevol nacionalitat, fan dels castells una 
valuosa eina de cohesió social en el si de les 61 colles castelleres que hi ha a 
Catalunya. 
 
Amb la participació de castellers destacats de diverses colles, Enxaneta repre-
senta un viatge de tota la família castellera a través dels conceptes que sempre 
han definit els castells: valor, força, equilibri i seny. I aborda temes poc tractats 
fins ara, com la por i el risc que representen les caigudes. 
 
A les imatges en 3D del Concurs de Tarragona, s’hi afegeixen les captades en 
diades de Valls, Vilafranca i Terrassa, on durant el 2010 es van assolir castells 
inèdits, com la torre de 8 sense folre; castells que només s’han vist en 
comptades ocasions, com el 3 de 10, i fets inusuals, com l’ascens d’una colla a 
la categoria de gamma extra, després de 14 anys sense aconseguir-ho ningú. 
 
Seguint el compromís de difusió que TV3 ha tingut sempre amb els castells, 
Enxaneta és un dels primers documentals produïts íntegrament en 3D al nostre 
país i s’ha concebut com un treball divulgatiu que pugui ser entès per qualsevol 
persona, de qualsevol nacionalitat, que no hagi vist mai castells.  
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NOU ALBERG D’EQUITY POINT A NOVA YORK 
 
 
Equity Point és una empresa catalana d'albergs juvenils amb una forta 
presència internacional que va ser fundada l'any 2001.  Equity Point gestiona 
en aquest moment 2.200 llits en 9 establiments a les ciutats de Nova York, 
Londres, Lisboa, Marràqueix, Madrid, Girona i Barcelona. L'objectiu de 
l’empresa és obrir albergs en les millors ubicacions de les principals ciutats 
turístiques del món, oferint establiments confortables, nets, segurs, ben ubicats, 
aptes per a famílies i gent de totes les edats que busquin un allotjament 
econòmic i de qualitat, amb un ambient distès i agradable. Equity Point és la 
primera empresa catalana d'albergs i una de les primeres a nivell mundial. 
 
L'alberg de Nova York està ubicat a Times Square, al carrer 41 i la 7a 
avinguda. El novembre de 2011, fent societat amb un inversor local, Equity 
Point va comprar un hotel de 50 habitacions i l'ha reconvertit en un alberg. Hi 
ha habitacions dobles, de 4, de 5, de 6 i de 8 llits, totes elles amb lavabo. En 
els propers 2 anys Equity Point té previst, en col·laboració amb un fons 
d'inversió local, l'obertura de 20 albergs a les principals ciutats americanes.   
 
L’empresa està participada des del 2007 pel fons de capital risc Invercat, 
impulsat per ACC1ó amb l’objectiu d’invertir en empreses catalanes que 
busquen expandir les seves operacions. 
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SOPAR INAUGURAL DEL FÒRUM US-SPAIN COUNCIL 
 
 
L’US-Spain Council i la Fundación Consejo España-Estados Unidos són dues 
entitats autònomes sense afany de lucre que el 1997 van signar un protocol per 
actuar com una de sola amb l'objectiu d'estrènyer els llaços entre ambdós 
països.  
 
Des del 1995, s'organitza una trobada anual, el Fòrum Espanya-Estats Units, 
que es fa alternativament als Estats Units i a Espanya i en què personalitats del 
món polític, empresarial i de la societat civil debaten durant uns dies entorn una 
temàtica concreta.  
 
En l’edició d’enguany es debatran temes com la situació econòmica i fiscal a 
l’eurozona, les oportunitats en infraestructures i transports i el creixement de la 
indústria biocientífica. 
 
Al sopar inaugural, també hi assistiran, entre d’altres personalitats, la secretària 
d’Estat dels Estats Units, Hillary Clinton, i els Prínceps d’Astúries 
 


