
 

 

EL WORLD OCEAN COUNCIL POSA A BARCELONA A L’EPICENTRE DE  
L’ ECONOMIA BLAVA  

El Hub Global de l’Economia Blava arriba a Barcelona del 17 fins al 20 d’Octubre  
 
El World Ocean Council s'ha associat amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona 
per ajudar a establir el principal hub d'economia blava del món a la ciutat. 
 
Per celebrar  aquest partnership, el WOC presentarà dos esdeveniments oceànics d'alt 
impacte a Barcelona: el Sustainable Ocean Summit (SOS 2022) i el Global Blue Finance 
Summit (BlueFIN 2022), que tindran lloc del 17 al 19 d'octubre al World Trade Center 
Barcelona. 
 
El SOS i el BlueFIN són les úniques reunions empresarials globals centrades en la salut i la 
sostenibilitat dels oceans, que atrauran líders de la indústria i impulsors del mercat de tots els 
sectors oceànics. 
 
Després del SOS i el BlueFIN, el  OCEANOVATION MEETUP x Barcelona tindrà lloc el 20 
d'octubre al Valkiria Hub Space de Barcelona. Una conferència interactiva per a empreses 
emergents de sostenibilitat oceànica que busquen fer créixer les seves solucions connectant-
se amb companys, aprenent d'experts i associant-se amb inversors. 
 
Aquest any torna el tan esperat Sustainable Ocean Summit, l’esdeveniment  més important 
per a negocis i inversió oceànica operant des del 2010. (Veieu la llista de consellers delegats 
i alts executius que han assistit anteriorment al SOS) Posteriorment al SOS, el dia 19 el WOC 
aprofitarà per inaugurar per primera vegada el Blue Finance Summit, centrat en la inversió de 
l'economia blava. 
 
El topic per al SOS 2022 és Oceà-Clima-Biodiversitat: Sinergies i Solucions per a la 
Sostenibilitat dels Oceans. L’esdeveniment s’inaugurarà amb  un panell d'alt nivell de 
consellers delegats del sector oceànic, una de les sessions que distingeixen el Sustainable 
Ocean Summit des dels inicis. El Summit inclourà l’aprofundiment en temes urgents i grans 
oportunitats en energia oceànica, infraestructures, eliminació de carboni, turisme, aqüicultura, 
bioincrustació i molt més. Consulta l'agenda SOS 2022. 
 
El BlueFIN 2022 explorarà el tema Inversió Oceànica per a l'Impacte Oceànic, aprofitant 
l'impuls del programa SOS 2019, Investing in Ocean Futures, l'esdeveniment de finançament 
blau més complet organitzat fins ara. El BlueFin s'obrirà amb una sessió per a inversors 
oceànics organitzada pel soci estratègic BlueInvest. Al llarg de la jornada es tractaran  les 
oportunitats d'inversió i innovacions en finançament oceànic. Consulta l'agenda de BlueFIN 
2022. 
 
 
 



 

 

OCEANOVATION MEETUP X Barcelona és un punt de trobada de la innovació i 
emprenedoria, amb un programa on es busca compartir coneixement, generar xarxa, i crear 
noves oportunitats per accelerar les solucions per a un futur sostenible pels nostres oceans  
. 
El conjunt d’esdeveniments que el World Ocean Council organitza a Barcelona per l’Octubre 
seran una magnífica plataforma per donar visibilitat internacional  a les empreses i iniciatives 
en Economia Blava de la ciutat, connectant-les amb l’ecosistema global. Algunes tindran ja 
participació activa en les diverses sessions, posant de manifest el dinamisme de la industria 
d’aqui. 
 
Més enllà de les sessions, s’han organitzar diversos espais per a que empreses i 
organitzacions es connectin, com el còctel de benvinguda organitzat pel  Port de Barcelona 
el dia 16,  o el sopar al Museu Marítim de Barcelona.  Els participants podran assistir també 
al Saló Nàutic Internacional de Barcelona, partner del WOC, que celebra aquest any el 60 
Aniversari 
 
La organització d’aquests esdeveniments, i l’apertura de la seu central del World Ocean 
Council, suposen un gran pas endavant en el procés de situar la ciutat com a epicentre de 
l’Economia Blava a la Mediterrània, acilitant l’atracció de startups, inversors i empreses , i 
capitalitzant i dinamitzant l’ecosistema que ja hi ha a la ciutat.  
 
 
A DESTACAR 
 
�   Més de 25 sessions centrades en els temes de més actualitat en l'economia blava: 
Smart Ports, Carboni Blau, Economia Regenerativa, Alimentació Blava, Biofouling, 
Oportunitats de Finançament, Innovació i Startups, BlueTech... 
 
�  Més de 75 líders empresarials sèniors, inclosos més de 20 CEOS i 20 fundadors 
 
� Més de 100 líders en innovació, emprenedoria i corporacions 
 
�  Representants de les principals empreses del sector marítim com ara shipping (Swire 
Pacific Offshore, Tian San Shipping), seafood (AVRAMAR), tourism (Red Sea 
Development  Company, Sandals), finance and investment (Katapult Ocean, Indico 
Capital Partners), renewables (Blue Float Energy, Gazelle Wind Power), science and 
technology (Fugro, Tecnoambiente), infrastructure (Infralinx, Saitec Offshore 
Technologies, ECOncrete), , carbon capture (Ocean Nourishment, Seafields)  
 
�  Alts representants de  Port of Barcelona, UNESCO Intergovernmental Oceanographic 
Commission, UN World Tourum Organization, UN International Maritime Organization, 
Canada’s Ocean Supercluster, International Union for Conservation of Nature (IUCN), 
Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry 
 
 
 


