
 

 

11. Barcelona Economic Triangle  
 
MUNICIPIS 
Barcelona, Cerdanyola del Vallès i Viladecans 
 
TITULAR  
El pol d’innovació del sud d’Europa. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

‐ Superfície total: 2.413,6 ha 
‐ Sostre per a activitat econòmica: 7.078.730 m2 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El projecte Barcelona Economic Triangle és una iniciativa conjunta de la Generalitat i 
l'Ajuntament de Barcelona, oberta a la participació d'altres actors públics i privats, adreçada a 
promocionar tres grans àrees de la regió metropolitana de Barcelona, on es desenvolupen ara 
mateix projectes de gran qualitat, que dotaran de sòl a noves activitats empresarials basades 
en l’economia del coneixement i vinculades amb la innovació i la tecnologia.   
 
Les tres àrees que componen el Barcelona Economic Triangle són el Parc del Sincrotró Alba 
(Àrea del Vallès), el 22@Barcelona (Àrea del Besòs) i DeltaBCN i BZ Barcelona Zona 
Innovació (Àrea del Llobregat). Aquestes tres àrees  aporten un potencial de més de set milions 
de metres quadrats de noves oficines, serveis de recerca científica, habitatges i espais públics 
per als propers anys i tenen capacitat per a generar més de 200.000 nous llocs de treball en 
sectors estratègics.  
 
L’any 2010, el projecte ha participat de manera destacada en tres certàmens immobiliaris 
internacionals –MIPIM (França), EXPO REAL (Alemanya), Meeting Point (Espanya)– i ha estat 
presentat a diversos actes en el marc de l'Exposició Universal de Xangai.  
 
Durant el 2011, a més de repetir la participació a les fires internacionals MIPIM i EXPO REAL, 
atès els bons resultats obtinguts, es preveu participar també en altres esdeveniments sectorials 
que se celebren a la Xina (Exporeal Xangai), Rússia (fires sectorials) i Brasil (congressos de 
negocis), principalment. També es contempla l'organització d'iniciatives de promoció sectorial 
concretes amb grups d’inversors privats a altres mercats estratègics, com per exemple els 
Països Baixos i els Estats Units. 
 
 
PÀGINA WEB 
www.BarcelonaEconomicTriangle.cat 
 
 
RESPONSABLE DEL PROJECTE  
Mateu Hernández Maluquer, gerent de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, i 
Josep A. Grau i Reinés, director general de l’Incasol. 
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