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A SEGONA
ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Hilda Kachembere
AGRICULTORA

ja del segle XV

onora a Vilanova de Sixena. La consellera de Cultuagó, Mayte Pérez, va declarar que “era un dia històric
gonesos”, ja que es feia justícia. Carles Puigdemont
va des de Brussel·les que s’estava davant d’un nou
a Catalunya de les autoritats espanyoles.
imaginava la medieval Elisabet d’Urgell, o sor Elisaragó (per no ferir susceptibilitats), que tornaria a ser
al segle XXI. Ella, filla del comte Pere II, va ser la
ora del convent de Sixena i la seva caixa policromamillor peça de la col·lecció. De la BBC a The New
mes, passant per The Guardian, es van ocupar del cas
m a part del contenciós català. No explicaven que les
ats aragoneses no han demanat la devolució d’altres
de Sixena que es troben
o i als museus artístics de
Saragossa o Osca. La
xitat de la qüestió cataestà a l’abast de tothom.

Kachembere viu en
 Hilda
una petita localitat de Ma-

lawi, Kammata, on la supervivència es compta pels sacs de gra que
s’emmagatzemen a
cada collita. Aquesta dona participa en
una cooperativa per
evitar la pèrdua de
menjar. PÀGINA 30

Carla Simón
CINEASTA

Simón anima a acollir
 Carla
nens per salvar-los del des-

emparament de criar-se en un entorn institucionalitzat. La cineasta,l’òperaprimadela
qual, Estiu 1993, està
nominadaalsOscars,
narra la seva experiència quan va perdre
els pares. PÀGINA 32

Sara Berbel
DIRECTORA DE BARCELONA ACTIVA

CULTURA

Abstracció total

Mescladís
a juga

balladors del restauMescladís, del barceloní
el Born, esperen amb
or a conèixer el resulconcurs públic per
stió del recinte que
n (de titularitat públirant els propers anys,
edicte que podria pol seu projecte d’inteper a immigrants.

eni de Picasso,
televisió

o Bandenarà vida
mortal
malaa la sèrie
, que
rà veure
avera
8

municipal com L’agència
pleix 30 anys de vida i ho

L’any Guinovart, artista del
qual ara es commemoren els
deu anys de la seva mort, revisarà les múltiples facetes de la
seva prolífica producció a través
d’un programa d’exposicions
monogràfiques que culminarà
amb una àmplia panoràmica
de la seva obra. PÀGINA 43

celebra amb una forta injecció de
recursos que li permetrà aprofundir en les polítiques de generació
d’ocupació de qualitat que ha posat en
marxa en els últims
exercicis. VIURE

ESPORTS

Guillermo del Toro

El malvat de la pel·lícula
José Mourinho, especialista a
provocar situacions de tensió
quan menys s’espera, va tornar
a fer-ho després de l’enfrontament de diumenge entre el seu
equip, el Manchester United, i
el Manchester City de Pep
Guardiola, als jugadors del qual
va retreure la forma com havien
celebrat la victòria. PÀGINA 52
ECONOMIA

Cotització virtual
El bitcoin, la criptodivisa que
està despertant tant entusiasme
com escepticisme entre els
inversors, s’estrena en el mercat
de futurs de la firma CBOE, de
Chicago, amb una destacable
acollida. PÀGINA 58

PENSEM QUE...

Noves fórmules comercials
l petit i mitjà comerç busca noves fórmules per

DIRECTOR DE CINEMA

Guillermo del
 ElToromexicà
s’erigeix com el gran

vencedor en les nominacions als
Globus d’Or, en què el seu film La
forma del agua aconsegueix set candidatures, entre les quals
la de millor director,
per al mateix Del
Toro. PÀGINA 41

Jordi Hernández Borrell
DIR. INSTITUT NANOTECNOLOGIA UB

ja exdirector de l’Institut
 Elde Nanociència
i Nanotecno-

logia de la UB, el professor universitari Jordi Hernández Borrell, ha
protagonitzat un vergonyós incident en
difondre un tuit en
què qualificava d’“ésser repugnant” el socialista Iceta. PÀG. 22
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Barcelona Activa ajuda a crear 22.300 empreses en 30 anys
L'agència de promoció econòmica de la capital catalana celebra el seu aniversari havent atès
600.000 persones
Aiats Agustí Barcelona
11.12.2017 20:13 h.
Ha plogut molt des de la fundació de Barcelona Activa. Exactament 18.262 litres per metre quadrat durant els 30
anys que han passat des del 19 de desembre de 1986, segons ha destacat el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó en
l’acte de celebració de l’aniversari de la fundació de l’agència de promoció econòmica de la capital catalana
celebrat aquest dilluns
A més dels litres, Barcelona Activa pot ben dir que en aquest temps ha ajudat a crear més de 22.300 empreses a
la ciutat. Així ho ha destacat en l’acte de celebració el tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Gerardo Pisarello, qui ha
subratllat que, d’ençà de la seva fundació, “Barcelona Activa ha contribuït a què cada dia laborable es creïn 3
empreses a Barcelona”.
La directora de l’entitat, Sara Berbel, ha recordat que quan va obrir les seves portes, Barcelona Activa era “un sol
viver amb 20 empreses i una escola d’emprenedoria amb 15 dones”. Ara, en canvi avi dia pot incubar 200
empreses, mutliplicant per deu la seva capacitat. “A més, avui dia comptem amb una gran escola per
professionals, directives i hem duplicat el pressupost”, ha destacat.
Barcelona Activa ha atès a més 600.000 persones en 30 anys, la meitat dels quals han estat acompanyats en la
cerca de feina. Pisarello ha destacat, així mateix, que “néixer a una incubadora de Barcelona Activa és sinònim de
major garantia de supervivència, doncs de mitjana el 80% de les empreses continuen en marxa el quart any de
vida, mentre que les estadístiques evidencien que només 2 de cada 10 startups de la ciutat es mantenen”.
El tinent d’alcalde ha afirmat que l’empresa ha estat referent d’avantguarda en aquell moment i ho continua sent, i
per fer-ho “fa tres anys vam començar a treballar amb pimes i ara és un dels objectius centrals de l’entitat”. Així,
segons Pisarello, “el que s’ha produït és un canvi estratègic que fa que estiguem a l’alçada de la perspectiva
basant-nos en fer arribar Barcelona Activa als barris, anant a buscar la gent que necessiti assistència en ocupació
o emprenedoria; innovació tecnològica per ser present en l’actual revolució amb la primera incubadora per a
empreses de gran impacte tecnològic; i donant impuls en la qüestió de gènere en l’ocupació -per lluitar contra la
bretxa salarial-, però també empresarial, per millor el nombre de dones empresàries i directives”.
Així, segons ha explicat el president de l'ens, una de les apostes és l'elaboració de sis plans de desenvolupament
econòmic per als districtes amb renda per cápita inferior a la mitjana, per combatre les desigualtats socials. Així
també ha posat èmfasi en el treball amb perspectiva de gènere de l'entitat, que durant l'últim any ha renovat la
seva escola de dones emprenedores per ampliar els serveis i combatre tant la bretxa salarial com la
infrarrepresentació de les dones en les direccions de les empreses.
L'entitat compta amb un pressupost de 58 milions d'euros pel 2018, la major part dels quals es destinaran a
fomentar l'ocupació i la "innovació socioeconòmica", la línia de l'entitat dedicada a les economies que busquen
aconseguir un major benestar per a tota la societat.
Actualment, l'agència municipal Barcelona Activa ofereix un catàleg de més de 120 serveis i programes en 11
espais i més de 50 punts d'assessorament, a més de quatre incubadores per a empreses. Pisarello ha avançat que
Barcelona Activa obrirà una nova seu d’ocupació a Nou Barris i dos punts de defensa dels drets laborals a Nou
Barris i Sants, seguint el model de Ciutat Vella, i un centre d’inserció laboral per persones amb malalties mentals a
Sants.

http://www.viaempresa.cat/empren/barcelona-activa-ajuda-crear-22-300-empreses-30anys_52159_102.html
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Barcelona
Activa ayuda
a crear22.300
empresasen
treintaafios
Expansi6n.
Barcelona
Barcelona Activa ha apoyado
la creaci6n de 22.300 empresas en la ciudaddurante los 30
afios de acfividad que ahora
cumple, lo que supone tres
empresas por dla laborable,
seg6n explic6 ayer su directora general, Sara Berbel.
En 30 afios, la agencia municipal ha acogidoa 1.021 empresas en los equipamientos
propios, denominados"incubadoras", que al principio tenian capacidad para veinte
negocios, pero hoy pueden
alojar a m~s de 200 nuevas
empresas simult,4neamente.
E1 teniente de alcalde y presidente de la agencia, Gerardo
Pisarello, subray6:’%180%de
empresas creadas con el apoyo de Barcelona Acfiva sobreviven al cuarto afio", t~ente al
20% de las que no cuentan
con esta ayud&
Pisarello manifest6 que durante el mandatode Barcelona en Comfise han descentralizado los servicios e imptflsado la innovaci6n tecnol6gic&
Por ejemplo, se han redactado seis planes de desarrollo
econ6micopara los distritos
con renta per c~ipita inferior a
la media, informaEre.
La entidad cuenta con un
presupuesm de 58 millones
para 2018, la mayorparte de
los cuales se desfinarfin a fomentar el empleo y la "innovaci6n socioecon6mica".
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Barcelona
Activa ha ajudat
acrear22.300
empreses

Més de 22.300 empreses s'han
creat en els darrers 30 anys -3 cada dia feiner- amb l'ajut de
l'agència municipal Barcelona
Activa, que ha atès607.000 persones per trobar feina o millorar
les seves competències professionals. D'aquestes, 285.000han
passat pel servei d'ocupació.
L'any vinent, l'Ajuntament invertirà 58 milions d'euros en polítiques de desenvolupament
econòmic, dels que dues terceres parts es dedicaran al foment
de l'ocupació de qualitat. Per al
primer tinent d'alcalde Gerardo
Pisarello «el model d'incubació
de Barcelona Activa s'ha consolidat com un referent». • R. B.
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> EMPRENDIMIENTO
Barcelona
Activacelebra su 30 aniversario
con unbalancede actividad, Ilevadoa cabo
ayer, entre el teniente dealcaldia de Economia
y Trabajo,CiudadDigital y Relaciones
Internacionales,Gerardo
Pisarello y la
directorageneraldela instituci6n
homenajeada,
SaraBethel. A la celebraci6n
asistieron representantes
politicos, sindicales,
patronalesy de diferentes entidades.
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Emprenedoria

Barcelona Activa ha
ajudat a crear 3 empreses
al dia durant 30 anys
Barcelona Activa ha donat suport a la creació
de 22.300 empreses a la
ciutat durant els seus
30 anys d’activitat,
l’equivalent a tres empreses per dia feiner.
Així ho va explicar la seva directora general, Sara Berbel (a la foto), ahir durant
la celebració de l’aniversari de l’entitat
municipal.
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Barcelona Activa ha ajudat a crear
22.300 empreses en 30 anys
L’agència municipal de promoció econòmica Barcelona
Activa celebra el seu trentè
aniversari amb un bon balanç.
Prop de 22.300 empreses
han nascut en el transcurs
d’aquests anys gràcies a l’impuls de l’empresa pública, que
també ha atès més de
600.000 persones mitjançant
el servei d’ocupació. Al començament, l’oferta de Barcelona Activa consistia en un
viver d’empreses –el primer

que es va obrir a l’Estat espanyol–i un programa de suport
a dones emprenedores, que
ara encara continuen en funcionament. En els darrers vuit
anys, les persones emprenedores i les empreses que han
tingut el suport municipal han
aixecat més de 183 milions
d’euros de finançament per
engegar nous projectes de negoci o per enfortir-se.
Segons l’entitat, néixer en
una incubadora de Barcelona

Activa és sinònim de major
garantia de supervivència,
perquè, de mitjana, el 80% de
les empreses continuen en
marxa el quart any de vida i
les estadístiques evidencien
que només dues de cada deu
emergents de la ciutat es
mantenen. Ahir, el tinent d’alcaldia d’Economia, Gerardo
Pisarello, i la directora general
de Barcelona Activa, Sara
Berbel, van fer balanç dels 30
anys de vida. ■ REDACCIÓ
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Barcelona Activa ajuda a crear més de
22.000 empreses en 30 anys de vida
BARCELONA L’agència municipal de promoció econòmica Barcelona Activa ha
ajudat a crear més de 22.300
empreses des que va obrir les
portes ara fa 30 anys. El primer tinent d’alcalde, Gerardo
Pisarello, va celebrar ahir el
30è aniversari de Barcelona
Activa en un acte que va tenir
la presència de nombrosos
agents econòmics de la ciutat. El número dos de l’Ajuntament va anunciar que el
2018 serà un any de consolidació de les noves estratègies
d’aquest organisme posades
en marxa els dos últims anys,

~)%F

a les quals destinarà l’any que
ve 58 milions d’euros en
polítiques de desenvolupament econòmic que, en dues
terceres parts, aniran a
parar a mesures de foment
de l’ocupació de qualitat.
Al llarg d’aquestes tres dècades, per Barcelona Activa
hi han passat més de
600.000 persones, de les
quals prop de la meitat han
estat ateses des del servei
d’ocupació. De mitjana el
80% de les empreses incubades a Barcelona Activa continuen en marxa quatre anys
després. / Redacció
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