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Barcelona Activa selecciona 20 pimes per a la nova
edició del programa de mentories d’estratègia
empresarial
»

Barcelona Mentoring Programme és un programa de Barcelona Activa que ha
acompanyat a més de 200 persones amb assessoraments personalitzats a través
d’una xarxa de 100 persones mentores

»

Enguany hi participen 53 persones mentores, s’hi han sumat 9, 3 d’elles dones, que
faran l’acompanyament estratègic a les empreses en àmbits de promoció
internacional, vendes i organització interna

Barcelona Activa, l’agència econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, ha seleccionat 20 pimes a
la 9a edició del programa Barcelona Mentoring Programme, per oferir un acompanyament
personalitzat. És un programa d’èxit tant per l’expertesa de les persones que assessoren amb
trajectòries sòlides en diferents sectors, com per la seva metodologia, basada en Venture
Mentoring Service del MIT. Barcelona Activa és una de les 100 entitats d’arreu del món que ha
adoptat aquesta metodologia.
Les 20 pimes que participaran enguany tenen una facturació total al 2021 de més de 75M€, i
donen feina a més de 400 persones. El programa té una durada de vuit mesos i les mentories es
fan de manera grupal amb tres experts de diferents àmbits, realitzant una anàlisi exhaustiva de
cada cas. Es tractaran temes d’estratègia empresarial futura, com la promoció internacional de
les empreses, les vendes i l’organització interna, entre d’altres. El programa es desenvoluparà
tenint en compte el context actual de pandèmia, i les diferents variables de cada mercat, amb la
prioritat de disminuir els efectes adversos.
En aquesta edició, hi participaran 53 mentors i mentores, amb la incorporació de 9 persones
noves, 3 d’elles dones. La xarxa consta de 100 persones expertes que han donat
acompanyament i assessorament a empreses, des de l’inici d’aquest programa, l’any 2012.
Algunes de les persones expertes que destaquen en la creació de negocis són: Javier Cottet,
Helena Torras, Cinta Lacasa o Francesc Tarongí; en lideratge: Pepi Sánchez, Montse Espuñes
o Christian Bubenheim; en innovació: Jorge Juan Fernández; i d’altres experts en àmbits com les
finances, la internacionalització, l’economia i el màrqueting, amb carreres professionals
vinculades a escoles de negoci com IESE, ESADE, i escoles de negocis internacionals com ara
INSEAD i altres universitats de referència.
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La finalitat d’aquest programa és fomentar l’acceleració de les pimes i, alhora, reforçar el teixit
empresarial de la ciutat i també l’ocupació amb la creació de nous llocs de treball de qualitat.
Barcelona Activa compta també amb projectes de mentoria adreçades a dones executives i
emprenedores a través del programa Lidera i també altres mentories adreçades a les start-ups
incubades als equipaments ubicats al 22@: Glòries, Almogàvers i Media-TIC.
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/barcelona-mentoring-programme
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