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Sobre
Barcelona
Activa

Barcelona Activa és l’agència de
desenvolupament econòmic local de
Barcelona. Fundada el 1987, ha ajudat a
crear 29.000 empreses (una mitjana de més
de 3 empreses per dia) durant aquests 30
anys, amb un índex de supervivència que, en
el 80% dels casos, supera els quatre anys.
D’altra banda, des de l’entitat s’han atès i
acompanyat més de 600.000 persones.
Barcelona Activa compta, avui en dia, amb
una capacitat per atendre 12.000 empreses
l’any i incubar-ne 200. Durant el 2019, ha
disposat d’un pressupost de 50 milions
d’euros, dels quals dues terceres parts
s’han destinat al foment de l’ocupació i a la
innovació socioeconòmica.

Consulta aquí
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Missió

Com a Agència de Desenvolupament Local,
la nostra missió és contribuir a la millora
de la qualitat de vida de les persones
promovent la competitivitat econòmica
de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a
través del foment de l’ocupació de qualitat,
l’impuls a l’emprenedoria i el suport a un
teixit empresarial plural, divers i sostenible,
des d’una perspectiva econòmica, social i
ambiental.

Visió

La nostra visió és fer de Barcelona una ciutat
de referència internacional per treballar,
emprendre i viure amb valors socials i
ambientals.

Totes les
publicacions de
Barcelona Activa

Vídeo de
Barcelona Activa
en 2 minuts

Sobre Barcelona Activa
L’activitat de
Barcelona Activa es
desenvolupa al
voltant d’aquests

4 valors

Què fem?

1

Igualtat
d’oportunitats i
progrés social

Acompanyem la
ciutadania

durant tot el procés de
recerca de feina.

barcelonactiva.cat/
treball

2

3

Cooperació dins
l’organització i
amb altres

Economia social i
sostenible al servei
de les persones

Esperit de servei
públic i ètica
professional i
personal

Donem suport
a les persones
emprenedores

Ajudem les
empreses
i organitzacions

Oferim formació

barcelonactiva.cat/
emprenedoria

barcelonactiva.cat/
empreses

barcelonactiva.cat/
formacio

per fer realitat la seva idea
de negoci, sigui de forma
col·lectiva, comunitària o
individual.

a créixer, connectar-se amb
l’ecosistema i consolidarse amb models socialment
responsables.

I tot això ho fem en clau de territori, incloent-hi la perspectiva de gènere
i la diversitat des d’una visió d’economia plural i socialment responsable.
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4

a les persones que cerquen
feina, emprenedores i
professionals.

Sobre Barcelona Activa

Marc estratègic
Per desenvolupar tota la nostra activitat
prenem com a marc referencial l’agenda
econòmica Barcelona Green Deal,
la nova estratègia municipal per recuperar
l’economia de la ciutat, amb les prioritats
de retenir i formar talent, facilitar
l’activitat econòmica i captar més i millors
inversions; i el PAM, el Pla d’Actuació
Municipal extraordinari de resposta a
la pandèmia, previst per al període
2020-2023.

A més, l’activitat econòmica i productiva de Barcelona diversifica la seva oferta en
sectors d’activitat estratègics, tan emergents com consolidats, que actuen com a
veritables motors econòmics, d’innovació i generadors d’ocupació, establint Barcelona
com a referent internacional. En aquest sentit, Barcelona Activa posa el focus a
impulsar els següents sectors considerats estratègics:

Economia
digital

Economia blava
i Economia verda

Indústries creatives
i culturals

Economia
de proximitat

Salut i bio, Esport
(sportstech) i
Alimentació (foodtech)

Economia
del visitant

Indústria 4.0
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Comerç i
restauració

Sobre Barcelona Activa

Nous pols
d’activitat
econòmica

Barcelona Activa,
El Cibernàrium,
Escola 42

Transformació dels
polígons d’activitat
econòmica del Besòs
en un eix productiu
estratègic

Can Batlló
Centre de
Promoció de
l’Economia
Cooperativa

Correus
Barcelona
Green Fira
Digital

La Escocesa
FoodLab Innovació en
alimentació
sostenible

Palo Alto

Mercabarna
- GATES
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Indústria 4.0 i
sostenible en el
Parc de PIMEs

Incubadora
d’empreses del
sector de l’esport

Port Olímpic
Hub Economia
blava

Incubadora
d’empreses
d’indústries
creatives

Barcelona
Activa 2020
en xifres

Ocupació

Emprenedoria

Empreses

27.390

9.277

persones ateses

21.921

persones ateses

975

1.618

1.302

persones contractades en projectes
integrals amb Contractació (PIC’s)

Al 2020, Barcelona Activa
ha atès un total de
52.283 persones, de les quals
prop del 57% són dones

projectes empresarials acompanyats

243

empreses ateses
empreses ateses en cerca de
finançament

empreses i projectes incubats

55.506

persones ateses (58% dones)

Formació i innovació

54,4M€
aixecats a través del servei de

Persones formades en línea (MOOCS)

finançament empresarial

12.158
18.424

persones participants a formacions de
capacitació tecnològica

Desenvolupament
de proximitat

Innovació
socioeconòmica

2.945

2.971

persones ateses als Punts de
Defensa dels Drets Laborals

127

projectes ‘Impulsem el que fas’

2,71M€

Finançament de projectes
Impulsem el que fas
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persones ateses

381

Projectes i organitzacions
acompanyades

Xarxa
d’equipaments
de Barcelona
Activa

Seu Central

Incubadora MediaTIC

Porta 22

Oficina d’Atenció a les
Empreses

Seu central de Barcelona
Activa

2.000m2 per a l’ocupació i
la carrera professional

Parc Tecnològic

Ca n’Andalet

Nou Barris Activa

Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries

Cibernàrium 22@

El centre per la formació i
l’ocupació a Horta-Guinardó

L’equipament dels
emprenedors i les
emprenedores de la ciutat

Incubadora Glòries

Accedeix
al mapa

08

L’espai de referència per a les
empreses i pimes de Barcelona

Convent de Sant Agustí
L’equipament referent en
ocupació i emprenedoria a
Ciutat Vella

A banda dels equipaments propis, Barcelona
Activa està present a més de 50 punts de la
ciutat i la seva àrea metropolitana.

L’espai de les empreses d’alt
impacte tecnològic

L’equipament de les empreses
innovadores de nova creació

Incubadora Almogàvers
Incubadora publicoprivada
per a empreses innovadores
de nova creació

Clúster d’innovació al nord de
la ciutat

L’espai de referència per a la
promoció econòmica i l’ocupació
al districte de Nou Barris
Centre de capacitació
tecnològica per a
professionals i empreses

Cibernàrium Nou Barris
Centre de formació digital
d’iniciació ubicat al Parc
Tecnològic

InnoBA

Centre per a la Innovació
Socioeconòmica de Barcelona

Els i les
nostres
portaveus

Accedeix a
l’ organigrama de
Barcelona Activa
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Jaume Collboni Cuadrado

Félix Ortega

Presidència

Direcció General

Nascut a Barcelona al 1969 i llicenciat en Dret per la UB,
Jaume Collboni ha sigut membre de la Direcció Nacional
d’UGT, Portaveu del PSC pel Districte Horta-Guinardó,
coordinador del grup, coordinador del grup parlamentari
socialista al Parlament de Catalunya, diputat del PSC
al Parlament de Catalunya i segon tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona, responsable de les àrees
d’Empresa, Cultura i Innovació. Des de 2016 és Vicepresident
de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i un ferm defensor de la idea que
el segle XXI és temps de les ciutats i les àrees metropolitanes.

Nascut a Vic, és llicenciat en Dret per la UB, Media MBA en Gestió
d’Empreses Audiovisuals per la URL, i amb un postgrau sobre
Societats i Experts Tributaris, per la Fundació Universitària Sant
Pau – Abat Oliva. Ha estat Director de Promoció Econòmica,
Comerç i Ocupació a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, on ha
desenvolupat l’estratègia 2018-2026 del Pla d’actuació. També
ha estat gerent d’Empresa, Cultura i Innovació a l’Ajuntament de
Barcelona, com a responsable de la coordinació de les gerències
i direccions de l‘àrea de la Segona Tinença d’Alcaldia coordinant
l’activitat empresarial amb Fira de Barcelona, Mobile World
Capital i el Consorci de la Zona Franca.

Lorenzo di Pietro

Paco Ramos Martín

Direcció Executiva d’Emprenedoria,
Empresa i Innovació

Direcció Executiva d’Estratègia
de Foment de l’Ocupació

Lorenzo di Pietro ha estat director de
Capital Humà i director de Capacitació
Professional i Ocupació de Barcelona
Activa on, actualment i des del febrer
del 2016, ocupa el càrrec de director
executiu d’Emprenedoria, Empresa i
Innovació. Llicenciat en Economia per
la Sapienza, Roma, Lorenzo di Pietro
té un postgrau en Gestió i Resolució
de Conflictes per la UB, és màster en
Polítiques Públiques i Socials per la UPF
i PDD (Programa de Desenvolupament de
la Gestió) per IESE.

Paco Ramos Martín és doctor en Dret
per la UB, sociòleg per la UAB, màster en
Desenvolupament Local per la UB i en
Polítiques Públiques per la UPF. Ha estat
responsable d’Estudis a Barcelona Activa,
assessor de direcció del Servei d’Ocupació
de Catalunya i tutor a la Universitat
Oberta de Catalunya. Actualment, a més
d’assessor de Polítiques d’Ocupació per
la Diputació de Barcelona, és director
executiu d’Estratègies de Foment de
l’Ocupació de Barcelona Activa, a més
d’autor de nombrosos articles i docent.

Emília Pallàs Zenke
Direcció Executiva de
Desenvolupament Socioeconòmic
de Proximitat
Emilia Pallàs Zenke és psicòloga i màster
en Polítiques Públiques i Socials per
la UPF i John Hopkins University. Ha
estat responsable del Departament de
Participació Social de l’Àrea de Drets
Socials de l’Ajuntament de Barcelona,
secretària del Consell Municipal de
Benestar Social i subdirectora general
de Polítiques Laborals per a la Diversitat,
de la Direcció General d’Igualtat
d’Oportunitats del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya.

Històries
d’èxit
L’experiència dels usuaris
i usuàries
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Àmbits
d’actuació
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Amb l’objectiu de promoure l’ocupació de qualitat
per a tothom, la formació i capacitació professional i
tecnològica, i donar suport a l’emprenedoria i al creixement
empresarial, organitzem els nostres serveis i activitats en
diversos àmbits d’actuació.

Emprenedoria

Formació

Empreses

Proximitat

Ocupació

Innovació empresarial
socioeconòmica

Àmbits d’actuació

Emprenedoria
Barcelona Activa posa a disposició de
les persones emprenedores diferents
serveis d’assessorament, suport al
finançament, accions formatives,
programes d’acompanyament i espais
d’incubació per fer realitat negocis
amb valor afegit i sostenibles.

Equipaments
Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries

Els serveis, recursos i l’acompanyament s’adapten a les diferents necessitats
que la persona emprenedora pot requerir al llarg de tot el procés d’emprendre.

L’espai on es pot trobar
informació, assessorament expert,
aules de formació,
Multimèdia i continguts per
emprendre un negoci.

Convent de Sant Agustí
L’equipament referent en
Emprenedoria i Ocupació
a Ciutat Vella.

Xarxa d’incubadores

• Incubadora Glòries
per a empreses de recent creació
altament innovadores.
• Incubadora Almogàvers
per a noves empreses de l’entorn
d’institucions públicoprivades.
• Incubadora MediaTIC
per a empreses de recent creació
amb alt impacte tecnològic.
• InnoBAdora
per a projectes d’innovació
socioeconòmica.
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Serveis

Tota la informació
al portal de Barcelona
Emprenedoria

Ideació

Planificació

Modelització

Execució

1

Assessorament i
acompanyament expert

2

Eines i recursos
informatius digitals

3

Jornades i activitats

durant tot el procés de validació,
cerca de finançament i posada en
marxa del projecte.

per treballar el projecte
emprenedor des d’on es vulgui.
pensades per a que les persones
emprenedores puguin compartir
els seus neguits i projectes amb
d’altres, tant per enriquir els seus
projectes com per fer negocis.

80%

4

Formació

5

Programes

per emprendre: cursos de curta
durada en diferents formats
per conèixer i treballar diversos
aspectes relacionats amb la
posada en marxa d’un negoci.
d’acompanyament per col·lectius
o sectors econòmics.

UXLab, servei personalitzat que
acompanya a les empreses en la
conceptualització i millora de la
usabilitat, experiència de persona
usuària i accessibilitat del seu
producte/servei, ja sigui físic o digital.

supervivència empreses incubades

Barcelona Activa compta amb l’índex més elevat de supervivència
d’empreses incubades, amb un 80% de supervivència al 4t any de vida
(la mitjana és del 20%).

Àmbits d’actuació

Empreses
Barcelona Activa dona suport a les
empreses i persones treballadores
autònomes per la millora de la
seva competitivitat i sostenibilitat,
fomentant la creació de riquesa i
d’ocupació de qualitat.

Equipaments

Serveis

Oficina d’Atenció a les
Empreses (OAE)

SERVEIS AMPLIATS PER L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19

1

L’espai de referència per a les
empreses i pimes de Barcelona
que aglutina una cartera de
serveis permanents de valor afegit
pel creixement empresarial.

Parc Tecnològic

Situat al districte de Nou Barris
i gestionat per Barcelona
Activa, el Parc Tecnològic està
específicament destinat a ajudar
a les empreses tecnològiques.

Oficina 22@

Finestreta única empresarial
adreçada a empreses, persones
emprenedores, inversores o
professionals (de l’enginyeria,
l’arquitectura, la gestoria, etc.)
interessades en desenvolupar
una activitat empresarial al
districte 22@.

Finançament
empresarial

Diagnosi i definició de les
necessitats de finançament
i assessorament en base als
productes financers existents.
Gestió d’ajuts i crèdits vinculats
a la reactivació econòmica.

Servei adreçat a PIMEs, persones
autònomes, entitats i organitzacions
de l’Economia Social i Solidària
(ESS) per créixer. Assessorament
personalitzat per la reorientació
estratègica en context covid-19.

Constitució d’empreses

7

Aterratge empresarial

4

Gestió del talent

8

Localització

5

Internacionalització i
informació sobre tràmits
de comerç exterior

9

Innovació i prototipatge

6
13

Assessorament a
empreses i a entitats

3

Informació, assessorament i
tramitació telemàtica per constituir
societats mercantils o realitzar l’alta
de persones empresàries individuals.
Acompanyament i assessorament en
la detecció de necessitats vinculades a
la gestió, captació i retenció del talent.

Assessorament sobre nous mercats,
comerç exterior i negocis internacionals.

Accedeix al portal
de Barcelona
Activa Empreses

2

Informació i tràmits
municipals

Informació i assessorament per
gestionar tràmits municipals a l’hora de
desenvolupar una activitat econòmica a
la ciutat.

Assessorament a empreses estrangeres
que aterren a Barcelona (opcions legals
d’establiment, tràmits de constitució
d’empresa, tràmits d’estrangeria…).
Assessora en la cerca d’espais i el
procés de signatura del contracte de
lloguer i elabora agendes de visites a
espais.

Acompanyament, programes, recursos
i activitats per facilitar i encarar
de forma estratègica el procés
d’innovació de les empreses.

Àmbits d’actuació

Ocupació
Barcelona Activa dona suport a
les empreses, entitats i persones
autònomes per millorar la seva
competitivitat i sostenibilitat,
fomentant la creació de riquesa i
d’ocupació de qualitat.

Equipaments
Porta 22

Un espai de lliure accés per
trobar feina, orientar el futur
professional i evolucionar en el
món laboral.

Barcelona Activa ofereix suport en el procés de recerca de feina i desenvolupament
professional.

1

Ca N’Andalet

El centre per a la formació
i l’ocupació a HortaGuinardó.

Convent de Sant Agustí
L’espai referent en ocupació i
emprenedoria a Ciutat Vella.

Nou Barris Activa

L’espai municipal per a la
promoció econòmica i l’ocupació
a Nou Barris.

Tota la informació
al portal de
Barcelona Treball
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Serveis

2
3

Informació, Assessorament
i Orientació personalitzada

per trobar feina, orientar la carrera
professional, millorar competències o
fer un canvi laboral.

Eines i recursos online

la recerca de feina i per facilitar
l’autogestió en la millora professional.

Formació tècnicprofessional i programes

d’experienciació i treball per respondre
a totes les demandes del mercat
laboral, prestant especial atenció a les
persones que requereixen més suport.

4

Activitats de reclutament i
networking sectorials

5

Coaching laboral, Mentoring

per apropar la realitat del mercat
laboral i afavorir la inserció laboral.

i altres metodologies per afavorir
l’apoderament de les persones en el
seu creixement professional.

Servei d’Informació
per a l’Ocupació

Finestreta única d’atenció
presencial o telemàtica per
a l’orientació i la recerca de
feina.

Àmbits d’actuació

Formació
L’aposta pel talent (digital, jove,
sènior, femení i internacional)
és una prioritat municipal i una
fortalesa clau de la nostra ciutat.
Per això, Barcelona Activa ofereix
formació presencial, online i en
streaming per a professionals
i empreses, així com activitats
tecnològiques de tots els nivells i
per a tota la ciutadania.

Serveis

1

Formació tecnològica

2

Formació per a l’ocupació

Activitats de formació TIC bàsica,
especialitzada i avançada per a
professionals, empreses i per a tota
la ciutadania.
per encarar amb més garanties
el procés de recerca de feina
i desenvolupar competències
professionals clau.

3

Formació per a empreses

4

Formació per emprendre

en àrees com el finançament, la gestió
empresarial, la igualtat o el màrqueting
i les vendes, entre d’altres.
o enfortir un projecte amb seminaris
sobre aspectes legals, tràmits, gestió
empresarial, etc.

Tota la informació
al web de formació:
barcelonactiva.cat/formacio
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Formació per perfils:

Joves

Dones

Aprèn una nova professió,
forma’t en els sectors amb
més demanda laboral i
millora el teu perfil
professional amb els nostres
cursos per a joves.

Sigues la professional que
somies amb els programes
i les activitats de curta
durada que t’ajudaran a
desenvolupar la teva carrera i
a créixer laboralment.

• Descobreix el que t’agrada,
forma’t i troba feina

• Fes créixer la teva idea o
projecte amb el programa
INICIA

• Combina formació i
contractació amb les
Cases d’Oficis
• Especialitza’t en sectors
de futur
• Aprèn desenvolupament
web i programació

• Format per impulsar el
teu projecte d’ESS amb
Construïm en femení
• Treballa les teves habilitats
emprenedores amb
activitats de curta durada
• Desenvolupa competències
com el lideratge, la
comunicació o la creativitat

Àmbits d’actuació

Impuls al
talent digital
Barcelona Activa aposta pel foment
de les capacitats tecnològiques de la
ciutadania i de les empreses, com a
factor clau per generar una Barcelona
més competitiva, millor preparada
pels reptes del futur i que elimina
qualsevol forma d’exclusió digital.

FORMACIÓ TECNOLÒGICA PER A TOTHOM I DE
DIVERSOS NIVELLS

SUPORT I FORMACIÓ TECNOLÒGICA PER A LES
EMPRESES

> BÀSICA

Plans de Digitalització

Antenes Cibernàrium

Cursos de curta durada per iniciar-se i avançar en
l’ús d’internet i la tecnologia, per millorar en l’àmbit
professional com en el dia a dia.
> ESPECIALITZADA

Cibernàrium

Cursos de curta i mitjana durada de temàtiques
diverses adreçada a persones treballadores,
emprenedores i en procés de recerca de feina.

Ajuts i formació per a la digitalització del
comerç i la restauració

Cursos online i subvencions per a la transformació digital
del comerç de proximitat i la restauració.

> AVANÇADA

IT Academy

Formació intensiva i mentoritzada de llarga durada
en Programació Web i Data Science. En finalitzar la
formació, Barcelona Activa acompanya a l’alumnat en
el procés de recerca de feina.

42 Barcelona

Nou campus de programació ubicat al Parc
Tecnològic, liderat per Fundación Telefónica,
la Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa,
amb un model pedagògic pioner i disruptiu,
basat en l’aprenentatge entre iguals, la gamificació
i l’autoaprenentatge.

Més informació
al web del
Cibernàrium
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Acompanyament expert a microempreses i persones
treballadores autònomes per millorar el grau de
digitalització dels seus negocis: presència a internet,
màrqueting, venda online, processos de gestió, etc.

Marketplace de Talent

Espai de trobada entre oferta
i demanda de feina, a través
de dinàmiques de networking
i reclutament. L’objectiu dels
marketplaces és connectar el talent
provinent dels programes formatius
i serveis de Barcelona Activa amb el
teixit empresarial de la ciutat.

Descobreix les noves
mesures d’impuls del
talent a la ciutat

Àmbits d’actuació

Proximitat
Barcelona Activa promou una
activitat econòmica propera i
arrelada als districtes i barris de
la ciutat, que tingui un impacte
econòmic, social i mediambiental,
que estigui liderada per la
ciutadania, actors o agents implicats
del territori, i que contribueixi al
reequilibri territorial.

1

Impuls de serveis de Proximitat
(Comerç, cultura i cures)

Impulsem projectes de suport a la reactivació
econòmica:
• Comerç a punt reactivació
• Punts d’Atenció a l’Activitat Econòmica
• Estratègia de dinamització de locals de planta
baixa de Barcelona
• REC, la moneda ciutadana a l’Eix Besòs

2

Finançament d’economia de
Proximitat

3

Ocupació de qualitat

4

Plans de barris

5

Economia sostenible de proximitat

Incrementem finançament dels ajuts Impulsem el
que fas per a projectes que fomentin l’economia als
barris.

Fomentem l’ocupació de qualitat a partir dels Punts
de Defensa de Drets Laborals, servei municipal gratuït
dirigit tant a la ciutadania com a les empreses.

Impulsem accions i serveis de promoció econòmica
adaptades a les realitats dels barris, com ara la Xarxa
de Resposta Socioeconòmica (XARSE).

Apostem per noves iniciatives d’economia circular:
• Banc de recursos mancomunats Ciutat Vella
• Nau Vila Besòs

Plans de reactivació econòmica
de districtes 2021-2023
Plans de Desenvolupament Econòmic
(als 6 districtes per sota de la mitjana) i
Mesures de reactivació econòmica (als 4
districtes per sobre de la mitjana).

Accés a espais de Barcelona Activa
al territori i nova governança
Consulta
més informació
al web
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Creació d’Unitats de Promoció Econòmica a 5
districtes i reordenació d’espais per aproparnos a la ciutadania en clau territorial.

Àmbits d’actuació

Innovació
empresarial i
socioeconòmica

A Barcelona Activa promovem
la innovació, factor clau per a
la competitivitat econòmica, la
generació d’ocupació de qualitat i
la incorporació de noves mirades
més digitals, més ambientals i més
socials.
Més enllà de la innovació en el sí
de l’empresa, impulsem un model
d’innovació oberta i col·laborativa
que connecti i posi en valor els
actius de tot l’ecosistema de la
ciutat i fomenti la col·laboració
públicoprivada i entre agents privats.
Alhora, fomentem la innovació des
del punt de vista socioeconòmic per
promoure i enfortir les iniciatives
emprenedores, entitats i empreses
de l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària (ESS) de la ciutat.

Serveis / Innovació empresarial

1

Per incrementar la innovació en el si de les empreses
• Formació en Innovació per a pimes, prioritzant els sectors estratègics.
• Diagnosi i Assessorament en innovació i prototipatge (Oficina
d’Atenció a les Empreses-OAE).
• Accés a mercat i a finançament, mitjançant contractació pública,
aliances, corporate venturing, etc.
• Ajuts a la innovació.

2

Per generar nous projectes d’innovació connectats
amb el mercat
• Interacció amb l’ecosistema facilitant-los espais de trobada i
intercanvi.
• Projectes d’innovació col·laborativa propis o de tercers (challenges,
hackatons, etc.).
• Espais d’experimentació i testeig en xarxa (proves pilot, bancs de
proves,...).

3

Per posar en valor la innovació empresarial i
posicionar la ciutat
• Connexió entre seus d’innovació i amb xarxes locals i internacionals.
• Participació a Fires, esdeveniments i premis a la innovació
empresarial (Biz Barcelona, Bnew, Smart City Expo, Innodiàlegs, etc.).
• Divulgació de les diferents iniciatives públiques i privades.

Més informació i
programes al web
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Serveis / Innovació socieconòmica

1
2
3

Informació i Orientació

per a la ciutadania interessada en conèixer
més l’economia social i solidària i la innovació
socioeconòmica. Inclou la CoAgenda, que recull
activitats d’ESS i innovació socioeconòmica a la
ciutat.

Acompanyament i assessorament en
Economia Social i Solidària (ESS)
per a iniciatives emprenedores o organitzacions
ja en funcionament. També amb assessorament
especialitzat en els sectors de les cures i el tèxtil
sostenible.

Accés a finançament
• Suport i formació per garantir l’accés a
convocatòries de subvencions específiques com
Enfortim l’ESS.
• Promoció de la cultura del crèdit per millorar l’accés
al finançament específic per a iniciatives de l’ESS

Més informació i
programes al web
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4
5

Formació

adreçada a persones que volen emprendre en ESS i
a organitzacions d’ESS que volen consolidar-se, amb
nous formats i tendències.
Programa pilot Re imaginem el futur per acompanyar
organitzacions en procés de re invenció en el moment
actual.

Programes d’ESS per a col·lectius i
sectors específics de l’ESS

Accions adreçades a l’enfortiment de sectors
econòmics concrets o a la promoció dels valors i
pràctiques de l’ESS amb col·lectius específics: dones,
persones en situació de vulnerabilitat social i joves:
• RevESStim el Tèxtil
• Programa per a organitzacions de cures
• La Comunificadora
• Camí de la Solidesa
• Construïm en femení
• TransformESS

Equipaments
InnoBA

És l’espai de referència per a la innovació
socioeconòmica. Té com a objectiu
explorar noves idees, organitzacions,
serveis, productes i models que resolguin
necessitats, i generar noves relacions,
col·laboracions i canvis socials i econòmics.

Compromís
amb l’RSC
L’aposta de Barcelona Activa per la
sostenibilitat està present en totes les
seves actuacions, tant internes com
externes.
La nostra Política de Responsabilitat
Social integra una gestió ètica, social,
ambiental i econòmica, prioritzant el
diàleg amb els grups d’interès per tal
de crear conjuntament valor compartit
a llarg termini.

5 eixos estratègics sobre els quals
desenvolupem totes les nostres
actuacions:
Bon Govern:
ètica i transparència
Persones:
cultura organitzativa
Comunitat:
impacte al territori
Cadena de valor:
contractació responsable
Medi ambient

Accedeix al
portal RSC de
Barcelona Activa
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Barcelona Activa està adherida a
diferents iniciatives per fomentar
la responsabilitat social. Formem
part de la Red española del Pacto
Mundial de Nacions Unides i
contribuïm activament als Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS)
establerts a l’Agenda 2030.

Igualtat i
diversitat
La perspectiva de gènere i el
reconeixement de la diversitat està
present en totes les accions internes
i externes de Barcelona Activa,
i forma part dels nostres eixos
prioritaris d’intervenció.

1

Igualtat entre dones i homes a la feina

2

Assessorament i suport a les
empreses

3

Barcelona Activa, compromesa amb la incorporació
de la transversalitat de gènere per assolir la
igualtat de gènere i eliminar les desigualtats que
pateixen les dones en el món laboral, ofereix
diversos programes i serveis per combatre la
segregació ocupacional, el terra enganxós, el sostre
de vidre, les dificultats de conciliació i la bretxa
salarial de gènere.

Mitjançant el Servei d’Assessorament per la
Igualtat i l’Organització del Temps, les empreses
i entitats reben acompanyament personalitzat
per part de personal expert municipal. També
s’ofereixen cursos online sobre plans d’igualtat,
protocols per prevenir i abordar l’assetjament
sexual i per raó de sexe, i mesures per a una
millor organització del temps i una conciliació
corresponsable.

Formació especialitzada

Barcelona Activa realitza diferents accions
formatives adreçades tant a la ciutadania com
a les empreses amb l’objectiu d’identificar,
analitzar i eliminar les desigualtats de gènere
i les discriminacions en l’entorn laboral i en
el desenvolupament econòmic, arrelades en
estereotips sexistes i prejudicis envers les
diferències.

4

El reconeixement de la diversitat

5

Recursos

Barcelona Activa treballa per contribuir al
reconeixement d’una societat diversa i plural.
Compta amb plans, actuacions i programes
adreçats a col·lectius específics amb l’objectiu
d’eliminar les discriminacions per motius de
diversitat funcional, d’origen racial, ètnic i
cultural, d’edat, de diversitat sexual i de gènere,
de persones nouvingudes i de persones amb
problemes de salut mental.

EQUITEST: test d’autoavaluació gratuït i en obert
que ajuda a les empreses a detectar els punts forts i
febles en matèria d’equitat de gènere.
GUIA LGTBI per a la incorporació de la diversitat
sexual i de gènere en les empreses, que orienta per
integrar el talent LGTBI en les empreses.
ESTUDIS que analitzen les diferents problemàtiques
amb les que s’enfronten les dones i fan propostes
per millorar la seva situació en l’entorn laboral.

6

Compromisos

Barcelona Activa està adherida a diferents entitats
i iniciatives que treballen en favor de la defensa
dels Drets Humans, per la igualtat de gènere,
l’eliminació de les discriminacions i la reducció
de les desigualtats, i una societat més igualitària i
sostenible.
Xarxa de
Municipis
LGTBI de
Catalunya
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Projectes per
promoure el
talent femení
Barcelona Activa ofereix una àmplia
oferta adreçada a professionals,
directives i emprenedores que
busca acompanyar les dones que
volen créixer professionalment i
apoderar-les a favor de la igualtat
d’oportunitats.

VULL TREBALLAR EN LA PROFESSIÓ
QUE SOMIO

VULL FER REALITAT LA MEVA IDEA DE
NEGOCI

Coaching laboral per a dones

INICIA. Suport a nous
projectes

Assessorament expert d’una coach i
per a grups reduïts de dones per tal de
descobrir potencialitats, definir l’objectiu
professional i avançar laboralment.

Millora competencial per a
dones

Cursos intensius per desenvolupar les
competències clau en l’àmbit professional,
com el lideratge, la comunicació o la
creativitat.
VULL CRÉIXER EN EL MEU ENTORN
LABORAL

PD3-Fes el canvi

Programa adreçat a dones, que els ofereix
formació en estratègies i competències
directives i que facilita espais de
networking, coaching i mentoria.

Formació i tutories individuals per
acompanyar dones que tenen una idea
emprenedora o que es troben iniciant un
projecte i volen posar-lo en marxa.

Women Mentoring Programme
Assessorament expert de persones
mentores que ofereixen orientació a
dones emprenedores.

Formació i acompanyament per
digitalitzar les empreses liderades per
dones.
Activitats per desenvolupar l’estratègia
digital i treballar les habilitats
emprenedores clau en el
procés d’emprendre.

Formació i acompanyament per
a organitzacions d’ESS formades
majoritàriament per dones.
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+2.000
participants
a l’any

La teva empresa a la xarxa

Camí de la solidesa

Més informació
al web de LIDERA

LIDERA ha obtingut
la consideració de
bona pràctica en el
marc del programa
URBACT de la
Comissió Europea

Testimonis de dones
que han participat a
LIDERA

VALORACIONS

8,8 programes
Acompanyament
9,5 personalitzat

Reconeixements
i col·laboracions
amb altres
entitats
La intensa tasca de
desenvolupament local, així com
una permanent obertura cap a
l’exterior per part dels diferents
responsables de Barcelona Activa,
han fet que el reconeixement de
l’agència hagi arribat més enllà
dels límits municipals i que avui
sigui un referent de primer ordre
en el camp del desenvolupament
local. En els darrers anys, aquesta
posició de referència s’ha traduït en
diferents reconeixements i premis
a l’activitat desenvolupada per
Barcelona Activa.

Premi Roger Kaufman, en reconeixement
a les polítiques innovadores de
desenvolupament local.

Darrers
reconeixements

Menció honorífica especial de la
Fundación Alares per la bona gestió de
la diversitat i la inclusió social i laboral,
en el marc dels IV Premis Internacionals
en gestió de la diversitat humana a
l’empresa i la seva inclusió laboral.

Premi del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Infermer,
del Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona.
Menció honorífica dels X Premis
Corresponsables en Responsabilitat
Social per les accions de formació i
sensibilització en Igualtat de Gènere
i Diversitat.

Segon lloc als Lifelong Learning Awards,
de la Plataforma Lifelong Learning.
Bones pràctiques distingides per organismes dedicats a la promoció dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible i per combatre els efectes de la
COVID-19.

Col·laboracions

Barcelona Activa participa en projectes i xarxes internacionals
per intercanviar bones pràctiques i posicionar la ciutat al món.
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