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ENTREVISTA

Vostè és presidenta a Barcelona d’una 
de les consultores immobiliàries més 
importants en l’àmbit mundial. L’any 
2019, el negoci del mercat d’oficines 
a la ciutat va ser espectacular, amb un 
moviment de 1.700 milions d’inversió. 
Què vol dir això per a la ciutat?
D’entrada, és evident que això és molt 
positiu per a la ciutat, però també cal 
dir que quan parlem del mercat de 
les oficines hi ha una certa confusió. 
Aquesta xifra és la que ens donen els 
inversors, les grans companyies. És 
cert que és una xifra espectacular que 
vol dir que Barcelona és al focus inter-
nacional, i és especialment meritori si 
pensem que no som capital d’Estat.

Per què hi ha una certa confusió?
Perquè el que és realment rellevant 
és que les oficines estan ocupades per 
empreses. I per a aquestes empreses 
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Universitat Pompeu Fabra, 
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trajectòria a Savills 
Aguirre Newman el 2003. 
El 2014 accedia al càrrec 
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presidenta. Però la seva 
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negoci immobiliari i, entre 
altres coses, és membre 
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Patrona de la Fundació 
Museu Picasso, així com 
membre del Consell de 
Conselleres de 
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Empresa i Economia de la 
Cambra de Comerç de 
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   PERFIL 

Barcelona s’està convertint en un pol d’atracció d’empreses i organitzacions internacionals de 
l’àmbit de la innovació i les tecnologies d’última generació. Aquest fet està afectant de manera molt 
important el mercat de les oficines, sobretot a l’àrea del 22@, un model d’èxit que ha permès situar 

la ciutat al primer nivell internacional. En parlem amb Anna Gener, CEO d’una de les consultores 
immobiliàries més importants arreu del món. Però amb ella parlem de moltes més coses, ja que el 

seu perfil és singular: a més de ser una dona que ha arribat al cim a escala professional, desenvolupa 
una intensa activitat a les xarxes socials i als mitjans de masses, de manera que s’exposa 

públicament d’una forma gens freqüent en l’àmbit de l’alta direcció.

“De vegades penso que 
Barcelona no sap o no 

vol gestionar l’èxit”

ANNA GENER
CEO DE SAVILLS AGUIRRE NEWMAN A BARCELONA

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent

l’immoble és necessari. La xifra im-
portant és l’ocupació d’oficines, i aquí 
les dades també són espectaculars. La 
bona notícia són els 400.000 m2 que 
s’han contractat. Es tracta d’empre-
ses d’aquí i de fora que han escollit 
Barcelona. I això està estretament 
lligat al PIB i a l’activitat. També la 
logística està pujant molt. Però, sigui 
com sigui, aquest comportament ex-
traordinari ens està dient que Barce-
lona s’està convertint en un hub tec-
nològic de primer nivell mundial. I es 
tracta d’una ocupació que comporta 
treball qualificat. I aquí, cal dir també, 
que estem atraient molt talent inter-
nacional, si bé a escala local tenim un 
dèficit de perfils del sector.

Hem parlat de les xifres del 2019. Tal 
com ha començat el 2020, podem es-
perar dades similars?



“Barcelona s’està 
convertint en un 
hub tecnològic 
de primer nivell 
mundial. I es tracta 
d’una ocupació que 
comporta treball 
qualificat”
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Considera que l’Ajuntament s’està 
allunyant d’aquesta ambició i de les 
necessitats de l’àmbit privat?
No només l’Ajuntament. El món pú-
blic està cada dia més allunyat del 
món privat. Hauríem d’establir un 
diàleg amb diferents punts de vista. 
Però això, ara, no és així. Nosaltres 
ens assabentem dels canvis de les re-
gles de joc per la premsa, i això no és 
normal.

Aquesta atracció que provoca la ciutat 
fa que l’habitatge s’encareixi i la gent 
hagi de marxar. Cal que comencem 
a entendre que l’àrea metropolitana 
és ja part de la ciutat i que és dins de 
l’ordre natural de les coses que viure 
a Barcelona estigui cada dia menys a 
l’abast de les persones?
És així, totalment, i diria que encara 
més enllà de l’Àrea Metropolitana. 
Però políticament és molt difícil d’ar-
ticular. Hi ha 36 alcaldes amb les seves 
pròpies polítiques. Ens hauríem d’ar-
ticular d’una altra manera. Per exem-
ple, en l’aspecte de la mobilitat, amb el 
drama de Rodalies al capdavant. Sense 
això, és molt difícil desenvolupar res. 
Sense una bona xarxa de comunica-
cions, és molt difícil fer polítiques 
d’habitatge coherents. Jo penso que és 
aquí on s’haurien de centrar les reivin-
dicacions ciutadanes. 

Vostè ha escrit als mitjans sobre tot 
plegat, també sobre la moratòria del 
22@. I a les xarxes socials ha opinat 
sobre aquests i altres temes. No és 
gaire freqüent trobar-se directius i 
directives amb la seva posició i amb 
tanta exposició pública...
Soc conscient que soc una mica rara 
avis i sé que això m’exposa, però també 
crec que em beneficia i que beneficia 
la meva organització. Els llenguatges 
han canviat i el que la gent espera de 
nosaltres és la nostra contribució al 
benefici de la societat i la transmissió 
de valor. Per a mi, aquesta exposició 
és un acte de transparència i de servei. 
Això m’ha dut a opinar de moltes co-
ses de la ciutat. Però és que jo visc de 
la ciutat, i jo venc confiança en la ciu-
tat. En certa manera, és una inversió 
a llarg termini. Es tracta de tenir una 
actitud moderna i d’acord amb la so-
cietat. L’actitud de no exposar-se i no 
aportar res ha quedat obsoleta. Jo as-
sumeixo un cert risc, ho sé, però estic 

Sí. Hem començat l’any amb el 
mateix vigor i bons símptomes. Hi ha 
molta demanda d’empreses que es 
volen establir aquí, sobretot al 22@. 
Tenim un gran prestigi internacional i 
la demanda supera l’oferta, fins al punt 
que la taxa de disponibilitat és només 
del 2%. Això i res és pràcticament el 
mateix. Per tant, hi ha projectes en 
marxa, però a dos o tres anys vista, 
anant bé...

Amb aquestes xifres a la mà, Barcelo-
na corre el risc de morir d’èxit?
Tenim dades de contractacions prè-
vies molt bones, però és cert que en 
el cas del 22@ s’ha de saber gestio-
nar. En aquest sentit, és veritat que 
Barcelona de vegades té por. Estem 
veient que el 22@ és un cas d’èxit ex-
traordinari, però, precisament, ara 
veiem que s’han suspès llicències per 
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al mercat d’oficines per habilitar lli-
cències d’habitatge. A mi em resulta 
incomprensible.

Per què?
Perquè davant la demanda d’oficines 
en una zona concreta com és el 22@ 
és un error focalitzar-hi la cerca d’es-
pais per a habitatges. És cert que Bar-
celona necessita molt més habitatge, 
sobretot a preus assequibles i en rè-
gim de lloguer, però hi ha sòl per de-
senvolupar projectes d’habitatge en 
zones com la Marina, el Bon Pastor i 
la Sagrera. Així doncs, per què aturar 
un cas d’èxit com el 22@? De vegades 
penso que Barcelona no sap o no vol 
gestionar l’èxit.

Hi ha qui pot pensar que la seva posi-
ció, bàsicament, consisteix a defensar 
el seu negoci...
No, no, això no és així, tot el contrari. 
Per a nosaltres, a curt termini això ens 
beneficia, perquè converteix la super-
fície d’oficines existent o projectada 
en un bé escàs. Per tant, els qui ja hem 
agafat un posicionament, tenim un bé 
escàs a les nostres mans. I és un bé que 
pujarà de preu. Per a mi, doncs, és be-
neficiós. Però no crec que sigui bona 
notícia, doncs a Barcelona també fal-
ten espais d’oficines. L’any 2000 es va 
ser molt visionari. Ara ho aturarem? 
Quin serà el pròxim 22@? Aleshores 
hi va haver molt bona col·laboració 
pública i privada, i es va fer una projec-
ció per dècades que ha resultat crucial. 
Vam ser ambiciosos, perquè, en essèn-
cia, Barcelona és una ciutat ambiciosa.

Amb el coronavirus i la suspensió del World Mobile 
Congress, hem vist com n’és de fràgil l’economia i com tot 
té repercussions globals. Què en pensa, d’aquest afer, i què 
pot significar per a Barcelona?

Hem estat espectadors d’una situació que ens sobrepassa i no controlem, 
perquè el que va passar amb el Mobile segurament anava més enllà d’un afer 
de salut pública. Ha quedat demostrat un lideratge polític molt feble per part de 
les tres administracions implicades. Hi va haver molta inacció. Però el que va 
passar no només ha tingut aspectes negatius; també n’hi ha hagut de bons, 
com el fet que Barcelona s’ha mostrat molt resilient. El sector tecnològic va 
reaccionar molt ràpidament i s’ha evidenciat que hi ha teixit.

LA PREGUNTA DEL DEGÀ

“Hi ha sòl per 
desenvolupar 
projectes 
d’habitatge en 
zones com la 
Marina, el Bon 
Pastor i la Sagrera. 
Així doncs, per què 
aturar un cas d’èxit 
com el 22@?”
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a veure ni conec qui hi havia al darre-
re. En qualsevol cas, estem deixant el 
món de la cultura en mans únicament 
de l’Administració i això és dolent. A 
mi m’ha entristit que es reprovés una 
iniciativa privada, i també m’entris-
teix que es tracti de manera pejorati-
va determinats col·lectius.

Els últims dies l’escletxa salarial entre 
homes i dones ha tornat a ser present 
als mitjans de comunicació. A vostè, 
pel fet de ser dona, li ha estat més di-
fícil arribar on ha arribat?
No estic segura de si he hagut de fer 
un sobreesforç o no... Jo el que he tro-
bat a faltar són referents. És molt dur 
acabar la carrera pensant que hi havia 
igualtat i, després, arribar al món em-
presarial i veure que no és cert. Entres 
com a júnior i veus que no hi ha cap 
dona als càrrecs directius. Per això, jo 
vaig haver de trencar moltes barreres 
mentals. Calen dones directives per-
què les nenes i les noies vegin que és 
possible. Si només n’hi ha una, també 
pot passar que no sigui un bon model. 
Les dones hem de tenir més models i 
més referents. I també cal que esti-
guem aportant i donant opinió. Actu-
alment, la majoria d’experts i opina-
dors són homes, i per això dic que les 
dones ens trobem havent de trencar 
moltes barreres mentals. Les dones 
ens hem d’implicar a ser generadores 
d’opinió i expertesa. Com li dic, jo crec 
que la qüestió dels referents és potser 
el més important a l’hora de despertar 
vocacions i talent femení. l

compromesa a generar estats d’opinió 
i ser pròxima a la societat.

Els que la seguim a Twitter ens llevem 
cada dia amb una bona obra d’art. Això 
també em duu a preguntar-li per la seva 
activitat entorn de la promoció de l’art 
i la cultura. Potser costa, massa sovint, 
trobar persones que semblin creure’s de 
veritat que no hi ha progrés sense cul-
tura. És el seu cas?
Efectivament. No es dona prou su-
port a la idea que la cultura ha de 
tenir un paper troncal en qualsevol 
societat. El món empresarial hauria 
de tenir molta més proximitat amb 

la cultura. Són uns deures pendents 
que tenim. Jo, de manera molt humil, 
cada matí poso una obra d’art al meu 
perfil. És una petita aportació... Art i 
cultura milloren la vida de les perso-
nes i, per això, penso que cal ajudar 
més els creadors.

Quina opinió té de la qüestió de l’Her-
mitage a Barcelona?
Doncs, un cop més, he trobat a fal-
tar que s’abracés més el projecte. Ha 
semblat que el tipus d’inversors que 
hi havia al darrere han despertat re-
cels i suspicàcies, i hauria de ser tot 
al contrari. I, compte, jo no hi tinc res 

“No es dona prou 
suport a la idea 
que la cultura ha 
de tenir un paper 
troncal en qualsevol 
societat. El món 
empresarial hauria 
de tenir molta més 
proximitat amb la 
cultura”




