
                                                                

Barcelona, la seva àrea metropolitana i 
Catalunya presenten a Expo Real 24 
projectes que aportaran innovació i talent al 
territori 
 

• Barcelona Catalonia assistirà a la fira immobiliària de Munic Expo 
Real 2022 del 4 al 6 d’octubre 
 

• La Barcelona Catalonia Conference, que se celebrarà el dia 4 a les 16 
hores versarà sobre el talent i la innovació per a la regeneració 
urbana 
 

• Destaquen projectes com el Parc de l’Alba, el Barcelona Green Deal 
2030 o el projecte Metropolitan opportunities d’Esplugues de 
Llobregat 
 

• La delegació ha incorporat un cop més socis públics i privats per 
oferir una oferta conjunta a l’inversor estranger 
 

Barcelona Catalonia, format per la Generalitat de Catalunya, a través de 
l’INCASÒL, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), assistirà a la fira immobiliària Expo Real 2022, la 15a edició on 
participarà. Enguany la fira immobiliària se celebrarà a Munic del 4 al 6 d’octubre, 
i comptarà amb 8 fòrums, 130 esdeveniments i 431 ponents oficials.  
 
Sota el lema Open for business!, Barcelona Catalonia presenta 24 projectes 
arreu del territori català amb diferents oportunitats d’inversió per a tots els 
sectors, presentant Barcelona i Catalunya com una àrea ideal per a les inversions 
i els nous projectes. 
 
Tal com mostren les dades presentades per l’Observatori de Barcelona 2021, 
Barcelona, la seva àrea metropolitana i Catalunya són zones amb un gran 
potencial per a noves inversions, havent rebut l’any 2021 més de 3.000 milions 
d’euros d’inversions estrangeres. Barcelona és la 18a ciutat en competitivitat 
lobal, i la 7a ciutat tecnològica d’Europa, així com la 7a ciutat d’Europa en 
captació de la inversió tecnològica. També és una zona molt atractiva per les 
start-ups, essent la tercera ciutat més recomanada d’Europa per noves start-ups 
i el 5è start-up hub europeu l’any 2020. La seva Taxa d’Activitat Emprenedora 
(TEA) se situa per sobre l’espanyola per més d’un punt i per sobre de les mitjanes 
espanyola i europea en TEA femenina. 
 
 
 
 

https://exporeal.net/en/
https://www.barcelonacatalonia.eu/fira/expo-real-2022/


                                                                

Barcelona Catalonia Conference: Talent & Innovation Hub for Urban 
Regeneration – Metropolitan opportunities for global companies 
 
En el marc d’Expo Real i com a conferència del programa oficial, Barcelona 
Catalonia organitza, per quarta vegada, una conferència per debatre sobre el 
futur de l’urbanisme. En aquesta ocasió, la conversa gira entorn la regeneració 
urbana i com es vincula amb la recerca, la tecnologia, la innovació i la 
sostenibilitat. El debat serà moderat per Grisha Domakowski, el cap de projectes 
del Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya i 
comptarà amb la participació de Josep Miquel Piqué, president de l’associació 
Triple Helix, Anna Esteban, directora executiva de CBRE i Carlos Madrid, top 
manager d’Europa Center. 
 
També dins el programa oficial de la fira, Barcelona organitza una altra 
conferència sota el títol Invest in Barcelona. The Green Deal Factor, que tractarà 
sobre els atractius de Barcelona com a ciutat on invertir i la seva aposta per 
l’ecologia i construir una ciutat verda. Aquesta conferència la moderarà Reno 
Cardiff, de Cushman & Wakefield i hi participaran, Paco Hugas, de Conren 
Tramway, Grisha Domakowski, de bTEC Foundation Diagonal-Besòs Campus, 
Eduardo González de Molina, de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona i Júlia Cordonet de l’equip de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
A banda de la programació oficial de la fira, l’estand de Barcelona Catalonia 
organitza un seguit de trobades, xerrades i presentacions per conversar sobre 
Barcelona i Catalunya com a espai d’innovació, per a invertir i per establir-se. 
Destaquen la presentació del projecte de Parc de l’Alba per part de l’INCASÒL, 
la presentació Barcelona Green Deal 2030 per part de l’Ajuntament de 
Barcelona, el projecte d’Esplugues de Llobregat per part de l’ajuntament o la 
conferència Why invest in Barcelona’s ‘buy-to-rent’ PPP Fund?. 
 
La col·laboració públic-privada com a reclam per a l’inversor estranger 
 
Barcelona Catalonia consolida el seu model de col·laboració públic-privada que 
suma les propostes de les diferents administracions i els  projectes de 
companyies privades del sector. En aquest sentit, l’estand d’Expo Real aplega 
empreses amb vocació internacional i administracions municipals, 
metropolitanes i supramunicipals que col·laboren en projectes urbanístics a 
Catalunya. En aquesta ocasió, col·laboren amb Barcelona Catalonia el Catalonia 
Trade & Investment i el Port de Tarragona. També hi són presents els 
ajuntaments de Cerdanyola, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant 
Vicenç dels Horts i Viladecans. I també companyies com Europa-Center, 
Fomenti, Invest Center Catalonia, Jap i Meridiana. 
 
3 d’octubre de 2022 
 
 
 


