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Inicialment es va especialitzar en 
blockchain, però finalment s’ha 
convertit en un altre edifici gene-
ralista dels que gestiona Barcelo-
na Tech City. La veritable seg-
mentació comença aquest any, ja 
que està previst que entrin en 
funcionament el Pier 05, d’acord 
amb la societat Borses i Mercats 
(BME) per allotjar el dedicat a 
fintech en uns 1.000 metres qua-
drats a l’edifici de la Borsa de 
Barcelona al passeig de 
Gràcia, que és propietat 
de la Generalitat.  

I l’altre serà el 
hub de salut, amb 
un espai de 
6.000 metres 
quadrats a la 
Via Laietana 
que és pro-
pietat de 
Núñez i 
Navarro, 
que ara 
s’està re-
formant. 
La iniciati-
va compta 
amb el re-
colzament de 
la patronal Ca-
talonia Bio & 
Healthtech; i 
l’Hospital de la Vall 
d’Hebron i forma part 
del conveni que es va sege-
llar amb la Conselleria d’Em-
presa per crear, de cara al 2022, 
un altre espai dedicat a la mobili-
tat, que encara no té una ubicació 

concreta. L’acord inclou una 
aportació de 275.000 euros per 
part d’Acció, l’agència per a la 
competitivitat del Govern. Les 
dues iniciatives s’emmarquen en 
el projecte Urban Tech Campus 
de Barcelona Tech City, per im-
pulsar «una xarxa d’espais que 
es configurin com a  hubs d’inno-
vació, especialitzats en sectors o 
tecnologies de gran potencial que 
articulen al seu voltant agents de 

tot tipus, tant públics com 
privats».  

Més ocupació neta  

Potenciar l’es-
pecialització és 

la millor via 
per estimular 
la creativitat 
en un àm-
bit, les em-
preses de 
base tec-
nològica, 
que és 
l’única que 
va generar 

ocupació 
neta a Bar-

celona l’any 
de l’esclat de la 

pandèmia del 
coronavirus, ex-

plica Vicente. En 
aquesta línia acaben de 

llançar juntament amb In-
fojobs i Adevinta una platafor-

ma, Tech Talent, «per mobilitzar 
i visibilitzar les ofertes d’ocupa-
ció de l’ecosistema» emprenedor 

de Barcelona, amb tots els perfils 
de professionals tecnològics i di-
gitals possibles. Actualment, la 
ciutat compta amb més de 77.000 
professionals que treballen en 
aquestes especialitats. 

Barcelona Tech City, que va 
segellar el mes passat amb el 
Col·legi d’Arquitectes i l’Institut 
d’Arquitectura Avançada de Ca-
talunya (IAAC) un altre acord 
per desplegar un hub d’urban-
tech (innovació ecològica i digi-
tal en l’àmbit de la transforma-
ció urbana i la construcció), té 
constituïts diversos grups de 
treball de cara a altres hubs fu-
turs, com el d’esports, el d’as-
sessoria legal, l’immobiliari, el 
turístic, el de comerç, educació 
(en col·laboració amb ESADE), el 
de publicitat i entreteniment i el 
dedicat a art, ciència i tecnologia 
(artTech), per al qual ja compta 
amb el recolzament de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya 
(UOC), la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), Fira de Bar-
celona, l’Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO), el Barcelona 
Supercomputing Center (BSC), 
Hangar, la New Art Foundation i 
el Barcelona Institute of Science 
and Technology (BIST). 

L’associació, que a més ges-
tiona el Palauet al passeig de 
Gràcia per a activitats i 
networking, va participar l’any 
passat a la Barcelona Tech Spirit, 
una trobada espontània que es va 
organitzar per pal·liar l’anul·lació 
del Mobile World Congress i la fi-
ra de start-ups 4 Years from Now 
(4YFN) pel coronavirus, i que no 
es descarta tornar a editar. Tot si-
gui per impulsar l’ecosistema 
emprenedor barceloní. n

Apunt El temor de la inflació comença a instal·lar-se 
als mercats financers. Es preveu que la inflació 
començarà a ser rellevant a partir del segon tri-
mestre. Hi ha analistes que veuen taxes transi-
tòries del 3% entorn de l’estiu als EUA i una 
mica per sobre del 2% a la zona euro.  

Una part d’aquest repunt és obvi, per l’efec-
te esglaó: després de la caiguda dels preus pel 
confinament el 2020 l’activitat més gran del 
2021 es traduirà en un variació positiva dels 
preus. Fins aquí, la preocupació hauria de ser 
nul·la. A més, gran part de les despeses que no 
es van fer durant la pandèmia haurà de co-
mençar a sortir a la superfície a mesura que la 

vacunació permeti eliminar restriccions a 
l’economia i es recuperi el turisme, la mobilitat 
i l’ocupació. Això podria afegir calor a l’olla de 
la inflació de forma transitòria. 

Però succeeix que als EUA es comença a 
descomptar una recuperació més ràpida i in-
tensa, esperonada pel potent pla econòmic de 
Joe Biden. I aquí podria entrar en joc la reacció 
en cadena que comencen a témer els mercats. 
Una recuperació ràpida crida a una pujada de 
preus. Si hi ha més inflació, els bancs centrals 
podrien començar a apujar els tipus d’interès. 
Si apugen els tipus, augmenta la rendibilitat del 
deute públic. Això suposa més despesa per als 

estats. A més, si puja la rendibilitat del deute 
públic, ja no aniran tants diners a la borsa i po-
drien baixar les cotitzacions i punxar-se la 
bombolla dels actius de risc, com el bitcoin.  

Hi ha qui ja comença a veure aquest joc de 
peces de dòmino i per això des de principis 
d’any el deute públic a deu anys està repun-
tant. Però també hi ha qui veu exagerada la re-
acció ja que, al cap i a la fi, una recuperació més 
intensa és una bona notícia de què també sa-
bran treure’n partit les empreses que cotitzen. 
La clau està en com ho vegin uns bancs cen-
trals que, fins ara, més que per la inflació, es-
taven preocupats per la deflació. n

Rumors  
d’inflació
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L’edifici de Via Laietana, 26, que 
allotjarà un altre dels piers de 
Barcelona Tech City dedicat a les 
start-ups i als negocis lligats a la 
salut i la tecnologia o healthtech, 
ja està en obres. És un dels pro-
jectes d’aquesta associació pri-
vada amb més de 1.000 socis que 
representen unes 1.500 empre-
ses i que està desplegant una es-
tratègia de «verticalització» ba-
sada en crear hubs o espais espe-
cialitzats. Aquesta és la manera 
de catapultar el talent i la inno-
vació i accelerar el creixement de 
les start-ups de base tecnològica, 
explica el seu president, Miguel 
Vicente. Una de les seves aspira-
cions seria ocupar l’espai del Pa-
lau de Mar en el qual hi ha el Mu-
seu d’Història de Catalunya, que 
duplicaria els atapeïts 11.000 
metres quadrats del Pier 01, on 
va començar aquesta aventura 
de crear un «ecosistema empre-
nedor». Però ara el focus està po-
sat en la «verticalització». 

Després de la seu generalista, 
el 2018 es va obrir el Pier 03, a 
l’edifici d’Els Porxos d’En Xifré. 

‘Start-ups’ en vertical

Aquest any es posaran en marxa dos nous hubs gestionats 
per Barcelona Tech City, un per a fintech (finances) i un 
altre per a healthtech (salut), dins de la seva estratègia de 

crear espais especialitzats per disparar la creativitat, 
atraure talent i accelerar el creixement de negocis 
incipients de base tecnològica.
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L’edifici vermellós que allotjarà  
el ‘hub’ ‘healthtech’.
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L’associació 
treballa en  
altres espais 
especialitzats, des 
de l’esport fins  
a l’educació


