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Barcelona obre una finestreta
única per al talent estranger

da consulta els professionals
quan s’instal∙len a Barcelona. De
fet, l’opinió ha anat empitjorant
els últims anys: el 2017 es va valo
rar en un 3,7 sobre 7, i aquest any
en un 2,9 sobre 7”.
Els serveis del Welcome Desk
s’adrecen a inversors, emprene
dors, investigadors, professio
nalsaltamentqualificatsiestudi
ants universitaris que trien Bar
celona –on un 22,4% de la
població és estrangera– per des
envolupar el seu projecte profes
sional. “Ens queda molt de camí
perrecórrer,ilesciutatsambquè
ens comparem, com ara Ams
terdam, la Haia, Colònia, Copen
haguen o Madrid, ja disposen
d’aquest servei, i alguns amb més
prestacions”, va apuntar Catà.
Entre les millores pendents va
esmentar l’agilitació d’alguns
tràmits com el NIE o el TIE, o la
millora de la fiscalitat per facili
tar projectes i inversions. En

Barcelona Global
celebra que finalment
es pugui prestar aquest
servei, “però queda
camí per recórrer”

L’oficina, que ahir es va presentar oficialment, està ubicada al districte tecnològic 22@, a l’edifici MediaTic

Emprenedors i
professionals
qualificats podran
agilitzar tràmits i
permisos al 22@
SARA SANS
Barcelona

Millorar l’arribada del talent es
tranger que decideix instal∙lar
seaBarcelonaique,unavegadaa
la ciutat, es veu desbordat per la
tramitació de documents, per
misos de residència o d’accés a
serveis bàsics. Aquest és l’objec

tiu del Welcome Desk que ha
obert al districte 22@ i que ahir
es va presentar com un cas d’èxit
de col∙laboració publicoprivada,
això sí, després d’anys de reivin
dicació i treball.
Ubicada a l’edifici MediaTic,
el Welcome Desk, que neix com
unserveimunicipal,facilitaràin
formació pràctica i acompanya
ment als professionals qualifi
catsquehanvingutainstal∙larse
a Barcelona. Des de com obtenir
els permisos de residència i
treball als documents identifica
tius (com ara el NIE i el TIE), in
formació sobre accés a l’habitat
ge, la sanitat i l’educació, o els
passos que cal seguir perquè
puguin crear un negoci o invertir

i treballar a la ciutat són alguns
dels serveis que prestarà la
Welcome Desk. També es po
dran fer alguns tràmits especí
fics des de l’alta al padró, a vo
lants de residència i convivència,
fins a l’obtenció de la Targeta
T16 i altres gestions de compe
tència municipal.
“Aquesta oficina serà un dels
punts d’inflexió més importants
de la sortida de la crisi provocada
per la pandèmia i reforçarà la vo
cació de Barcelona com a ciutat
internacional i pol d’atracció de
talent”, va insistir el primer ti
nent d’alcalde, Jaume Collboni,
durant la presentació d’aquest
nou servei presencial.
Ha estat crucial en aquest pro

ÀLEX GARCIA

césdeposadaenmarxadel’ofici
na el paper de Barcelona Global.
La seva presidenta, Aurora Catà,
va reiterar el compromís de la se
va entitat “perquè Barcelona si
gui una de les millors ciutats del
món per al talent i l’activitat eco
nòmica”, i va recordar que “des
del primer dia hem estat dema
nantiperseguintaquestaoficina,
i estem molt agraïts a l’Ajunta
ment per haverho fet possible”.
Catà va insistir en la importàn
cia de la Welcome Desk, tenint
en compte els resultats de l’en
questa internacional Talent Mo
nitor que l’entitat fa cada dos
anys i en què els tràmits adminis
tratius són un dels principals
problemes que destaquen en ca

Manresa i la UPC faran
de la Fàbrica Nova un
centre de coneixement
REDACCIÓ Barcelona

L’Ajuntament de Manresa i la
Universitat Politècnica de Cata
lunya (UPC) van signar ahir el
protocol per convertir els espais
de l’antic complex fabril de la
Fàbrica Nova en un centre de
“coneixement, tecnologia, em
presa, ciutat i territori”. L’objec
tiu és crear un pol de concentra
ció de tecnologia per atreure i
retenir talent local i internacio

nal, que ofereixi un itinerari for
matiu tecnològic i desenvolupi
activitat d’investigació, i alhora
contribueixi a la regeneració ur
bana, social i econòmica
d’aquesta part de Manresa. El
projecte pretén donar suport a
empreses ja existents i promoci
onar la creació d’altres de noves.
L’Ajuntament va anunciar fa
uns dies l’acord amb la propietat
de la Fàbrica Nova per adquirir
totes les propietats d’aquest
complex de 65.000 metres qua

MARC-TORRES-SERRA / ARXIU COMARCAL DEL BAGES

La Fàbrica Nova de Manresa a començaments dels anys noranta

aquest sentit, la delegada del Go
vern espanyol, Teresa Cunillera,
vadestacarque“s’estàfentunes
forç malgrat la falta de recursos
humans i econòmics”.
“Si ens volem convertir en un
dels grans hubs digitals globals, i
quemilersd’estudiantsvinguina
la ciutat, on la investigació pugui
triar els millors, on els emprene
dors es puguin establir, on els
empresaris pugui créixer, neces
sitem que sigui fàcil per al talent
venir i instal∙larse”, va insistir
Catà, que va assegurar que el tei
xit productiu de Barcelona pa
teix un dèficit de competitivitat
per la lentitud burocràtica.
El president de 22@network,
Enric Urreta, va emfatitzar que a
la ciutat “falten 10.000 llocs de
treball del sector TIC per co
brir”, i va defensar que el consis
tori ha de facilitar l’arribada de
professionals, com també la for
mació del talent local i estranger.
“Ens hem de creure el que som;
Barcelona és una ciutat dinàmi
ca, moderna i potent, tot i que de
vegades ho veuen més els de fora
que no pas els que hi vivim”.c

drats. El Consistori i la UPC, a
través de l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Man
resa,posenenmarxaaquestpro
jecte, que a la primer a fase té un
pressupost de 41 milions d’euros
que inclou l’adquisició del sòl i
els edificis per valor de 12,3 mili
ons, la rehabilitació de la Fàbrica
Nova i la construcció de nous es
pais. El projecte podria arribar a
involucrar unes 3.000 persones,
una xifra que equival si fa o no fa
al nombre de persones, majori
tàriament dones, que van treba
llaralhoraalaFàbricaNovaen el
període de màxima activitat.
Construïda entre el 1922 i el
1926, fruit de l’impuls de l’em
presari Eusebi Bertrand i Serra,
durant 70 anys va ser símbol de
progrés en una ciutat amb un po
tent teixit industrial tèxtil.c

