
 
 

 

 
 

4. HiT Barcelona 
 
MUNICIPI 
Barcelona 
 
TITULAR 
El HiT Barcelona vol situar la ciutat com a referent singular en l’agenda global dels processos 
d’innovació. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
HiT Barcelona és un projecte promogut pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que compta 
amb la participació i el suport del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Fira de 
Barcelona i la Caixa. Aquestes entitats constitueixen el seu Comitè Executiu i han acordat que 
sigui la Fira de Barcelona l’entitat organitzadora de l’esdeveniment. 
 
HiT Barcelona 09 serà un espai de trobada, d’àmbit mundial, entre els components bàsics de la 
innovació –recerca, finançament, grans empreses i emprenedors–, on els diferents actors 
interactuaran per generar oportunitats de negoci i de relacions transversals entre els tres 
sectors destacats aquest any: salut, energies netes i TIC. 
 
Es tracta d'una iniciativa que vol situar Barcelona com a ciutat de referència en el món de la 
innovació. En especial, en els sectors que fan un ús intensiu de la tecnologia en el seu 
desenvolupament empresarial. La seva primera edició està dedicada a tres sectors: salut, 
energies netes i renovables i tecnologies de la informació i telecomunicacions. 
 
La primera edició de HiT Barcelona tindrà lloc durant els dies 17, 18 i 19 de juny del 2009 al 
recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. S’estructura en una primera jornada de congrés 
plenari de la innovació, amb l’assistència i participació de líders mundials en les claus per a la 
innovació; els dos dies restants estan dedicats als tres sectors esmentats, amb una estructura 
que preveu espais per a conferències i taules rodones, àrea de networking, espai per presentar 
productes innovadors i un torneig de la innovació entre les iniciatives presentades. 
 
Com a element que dinamitza el HiT Barcelona des d’ara, es preveu una competició entre els 
projectes empresarials seleccionats per les més destacades escoles de negoci i centres 
d’excel·lència mundial. Els premis seran atorgats durant la celebració de HiT Barcelona i, entre 
d'altres, contemplen la possibilitat que les empreses guanyadores es puguin ubicar a 
Barcelona. 
 
Els beneficis que aquesta iniciativa aportarà a l’entorn metropolità de Barcelona són diversos, 
però destaca l’oportunitat dels emprenedors d’incrementar les relacions de xarxa que facilitin la 
visibilitat dels seus projectes i la capacitat d’atraure capital. 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.hitbarcelona.com 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Aleix Planas, director de HiT Barcelona. 


