
 

 
 

 
Barcelona Tech City i la Fundació Catalunya Cultura 

sumen esforços per impulsar la cultura des del sector 
tecnològic 

 
 
Barcelona, 29 d’abril de 2021. - Barcelona Tech City i la Fundació Catalunya Cultura han 
arribat a un acord de col·laboració per promoure el desenvolupament de projectes culturals 
innovadors amb eines tecnològiques i facilitar les col·laboracions entre les dues comunitats 
cultural i tecnològica a la ciutat. 
 
L’acord estableix un marc de col·laboració per fomentar activitats de formació, de 
relacionament o de reconeixement als projectes i startups que visibilitzin el compromís entre 
cultura i tecnologia. 
 
Com a part de l’aliança, Barcelona Tech City participarà al Programa IMPULSA CULTURA 
2021, un programa de formació i d’acceleració gratuït adreçat a projectes culturals a 
Catalunya, oferint una prespectiva digital als projectes involucrats i participant en el Comitè 
d’Avaluació del Premi Impulsa Cultura.  
 
La Comunitat IMPULSA, integrada pels 128 projectes d’edicions anteriors, s’acosta així a 
l’ecosistema de Barcelona Tech City, integrat per més de 1.100 startups i empreses 
innovadores dels sectors digitals i tecnològic. 
 
Segons Miquel Martí, CEO de Barcelona Tech City, “la tecnologia és clau per a la 
transformació de l’economia i de la societat, i la cultura no n’ha de quedar al marge. La 
tecnologia permet noves formes de producció cultural i també canvien els models d’ús i 
consum, i pensem que cal treballar conjuntament i compartir eines i recursos des de la 
creativitat i la innovació. En aquest sentit, des de Barcelona Tech City formem part del 
consorci impulsor de l’Hac Te que promou les sinergies entre art, ciència i tecnologia”. 
 
Per a Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura, “la ciència i la tecnologia 
han d’anar de la mà de qualsevol expressió artística, perquè pensen i es qüestionen la 
realitat més enllà i esdevenen motor de progrés i transformació. Amb aquesta aliança, 
aconseguirem portar molt més lluny el nostre país i posicionar-lo.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Sobre Barcelona Tech City 
  
Barcelona Tech City és una associació privada sense ànim de lucre que vertebra l'ecosistema digital i tecnològic de Barcelona. Va ser 
creada el 2013 per un grup d'emprenedors per posicionar la ciutat com un dels principals hubs tecnològics i digitals a nivell 
internacional. L'associació impulsa el creixement de l'ecosistema digital i tecnològic i promou la transformació del model econòmic i 
dels sectors tradicionals a través de la tecnologia. Barcelona Tech City representa més de mil emprenedors i socis fundadors de 
startups i empreses involucrades en negocis tecnològics, i compta amb 70 companyies partners. Promou les connexions i el 
coneixement entre tots els agents de l'ecosistema per potenciar el talent, l'emprenedoria, la inversió i la competitivitat de les empreses; 
en un context de projecció internacional i cuidant l'impacte de la tecnologia en la societat. El projecte Urban Tech Campus de 
Barcelona Tech City està integrat en aquest moment per la seu al Pier 01 a Palau de Mar; el Pier 03 en l'edifici Els Porxos d'en Xifré; i 
l'espai social Palauet. 
 
 
Sobre Fundació Catalunya Cultura 
 
Constituïda el 23 d’octubre de 2014, la Fundació Catalunya Cultura neix amb la voluntat d’impulsar un nou marc de col·laboració entre 
el sector privat, la societat civil i la cultura, amb l’objectiu de promoure la creació de nous instruments de finançament que permetin 
desenvolupar i mantenir els projectes i activitats d’àmbit cultural. El seu objectiu és construir una societat culturalment forta, que pugui 
afrontar els reptes de futur i convertir-los en oportunitats de creixement personal i col·lectiu. La nostra raó de ser és impulsar la cultura, 
el talent i la creativitat com a via de cohesió i benestar social. I això només serà possible a través d’una aliança entre cultura i empresa. 
 
 
 
 
Per a més informació: 
                   
Barcelona Tech City 
media@barcelonatechcity.com 
 
Catalunya Cultura 
comunicacio@fundaciocatalunyacultura.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


