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L’Ajuntament de Barcelona aposta per
un model de desenvolupament econòmic
sostenible a la primera edició del BforPlanet
»

Jaume Collboni ha defensat que la recuperació econòmica ha de ser inclusiva,
generar llocs de treball de qualitat, i fer-ho de manera sostenible i sostinguda

»

El Congrés BforPlanet, de nova creació, consolida Barcelona com a capital de
l’economia amb valors, i aspira a ser el punt de trobada dels agents econòmics que
treballen per la salut del planeta

L’Ajuntament de Barcelona aposta per l’acompanyament cap a un model de creixement
econòmic sostenible i inclusiu a la primera edició del congrés BforPlanet. Aquest esdeveniment
vol ser un punt de trobada dels agents econòmics que treballen per la sostenibilitat. Els
objectius sostenibles i inclusius coincideixen amb l’agenda econòmica 2020-2030 que
l’Ajuntament de Barcelona ha engegat per abordar el tema de la nova economia, el Barcelona
Green Deal, amb els eixos de competitivitat, sostenibilitat i equitat.
Durant la inauguració del congrés, Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball,
Competitivitat i Hisenda, i president de Barcelona Activa, ha assenyalat que parlem de
“Business for Planet, i per tant, de fer negocis pensant en el planeta. La pandèmia ens ha
mostrat més que mai quines són les conseqüències de les nostres accions, i ara hem de
recuperar el progrés econòmic tenint en compte la salut del planeta. Hem volgut que aquest
congrés que vol profunditzar en la voluntat de generar riquesa i alhora, preservar el nostre
entorn, es celebrés a Barcelona, i per això hem fet una aposta estratègica amb Fira de
Barcelona. Perquè tot això passi, l’Ajuntament segueix el full de ruta del Barcelona Green Deal
com a estratègia de creixement, que ens acosta al progrés econòmic inclusiu, genera llocs de
treball de qualitat, i ho fa de forma sostenible i sostinguda”.
Durant les dues jornades del congrés, a l’estand de l’Ajuntament de Barcelona, organitzat per
Barcelona Activa, es presenten diferents accions i iniciatives que s’han posat en marxa a la
ciutat vinculades a iniciatives sostenibles:
MES Barcelona: Un mecanisme per a l’energia sostenible de Barcelona, al qual s’han destinat
50 milions d’euros públics, a més de 116 milions privats, per a impulsar la instal·lació de
plaques fotovoltaiques en els terrats de Barcelona. Aquest projecte publicoprivat és un exemple
per a les pimes i les empreses que aposten per anar cap a la sostenibilitat.
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Endolla Barcelona (BSM): La xarxa de recàrrega elèctrica pública més gran de l’Estat. Ara
mateix compten amb 555 punts de recàrrega per tota la ciutat.
Biomarket: el nou mercat majorista de Mercabarna de productes bio, ecològics i sostenibles.
Mesures de reactivació econòmica: amb accions concretes per contribuir a la reactivació, i
treballant en programes de formació per l’ocupació, com el Reskilling per sectors, la
contractació amb programes com el CreaFeina Plus, el de finançament B·Crèdits, el CreaFeina
Plus i serveis per a empreses des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses i atenció de Barcelona
Activa.
A més, l’Ajuntament de Barcelona, a través del pla d’Acció de l’Agenda 2030 pel
Desenvolupament Sostenible, vol fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals
actuals, posant al centre les persones i el planeta.
L’agenda de la pròxima dècada incideix en els objectius següents: atenció sanitària de qualitat
per a tothom (ODS 5 i 10); un plat a taula per a tothom (ODS 2); Vincles amb la soledat (ODS 3
i 10); Economia amb retorn social (ODS 8); Transformació digital justa (ODS 4, 9 i 16); Viure en
un entorn més saludable (ODS 3 i 11); Ningú dormint al carrer (ODS 1); Habitatge assequible
per a tothom (ODS 11); Aigua neta, aigua per a tothom (ODS 6 i 14); Menys plàstic i més
reciclatge (ODS 12, 14 i 15); Aire net i energia renovable (ODS 7 i 13), i aliances per complir
l’agenda (ODS 17).
Inclusió social, recuperació verda i digital, i equitat de gènere
A més de temes sostenibles, BforPlanet posa èmfasi en la part social de l’Agenda 2030 per no
deixar ningú enrere. Durant l’esdeveniment, tindrà lloc la ponència del Comissionat Miquel
Rodríguez que parlarà del pla de recuperació digital i verd d’Europa; i una taula rodona
d’igualtat de gènere i món empresarial, amb la participació de l’experta Anne T. Kuriakose, de
Desenvolupament Social del Banc Mundial; Patrícia Sanz, vicepresidenta d’igualtat de l’ONCE,
o Daniel Truran, ambaixador de BCorp i creador de l’Impact Hub Madrid, entre d’altres, i
moderada per Barcelona Activa.
L’economia verda i blava en la contribució a un desenvolupament sostenible també tindran
presència amb ponències on hi participen Seastainable Ventures, X1Wind, Orbital EOS, Port
de Barcelona i Barcelona Activa.
Pràctiques de responsabilitat social exemplars d’empreses de la ciutat
Barcelona Activa mostrarà les mesures que ha desenvolupat i comparteix amb les empreses
per fer-les més sostenibles i inclusives. Per exemple, les diferents guies per a empreses tant
pel que fa a ocupació inclusiva, llançament d’una guia LGTBI per a companyies, programes
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relatius a igualtat (Lidera) i diversitat, projectes d’economia de proximitat o la seva tasca en
escurçar la bretxa de digital a través de dispositius per tota la ciutat.
Aquest congrés se suma als darrers on l’Ajuntament de Barcelona ha participat des de la
tornada a la presencialitat, entre ells, ISE, Advanced Factories, Barcelona Fashion Week, reAct,
o MWC-4YFN.
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