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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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Visió

Les accions de l’entitat es regeixen per la
voluntat de fer de Barcelona una ciutat
de referència internacional per treballar,
emprendre i viure amb valors socials i
ambientals.

Missió

A més, l’entitat vol 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.

Totes les
publicacions de
Barcelona Activa

Vídeo de
Barcelona Activa
en 2 minuts

Sobre Barcelona Activa

Marc estratègic
PAM
2020-2023

Per una Ciutat
més Social, Digital
i Sostenible

Green Deal

Les 5+1 prioritats

1
4
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Agenda
2030 ODS

Formació i
capacitació digital

Proximitat i
cohesió social

2

Reforç a l’emprenedoria
i competitivitat
empresarial
(autònoms i dones)

3

5

Projectes tractors
de desenvolupament
territorial i sectorial

6

Protegir el treball
i fomentar l’ocupació
de qualitat

Desenvolupament
corporatiu

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.

Àmbits d’actuació

Emprenedoria
Barcelona Activa ofereix
assessorament, activitats
formatives, orientació en l’accés
a finançament i altres recursos
perquè persones emprenedores
puguin crear una nova empresa,
sostenible i de qualitat. El suport
de l’entitat cobreix tot el procés:
des de la idea de negoci fins a la
posada en marxa de l’empresa.

Barcelona Activa Emprenedoria ofereix:

1

El Centre per la Iniciativa Emprenedora Glòries és l’espai on
es pot trobar informació, aules de formació, multimèdia, Punt
d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) i continguts per
emprendre un negoci.

3

Programes per a persones
emprenedores adreçats
a col·lectius i sectors
específics.

80%

5

LIDERA, l’entorn de suport i
networking per a dones, per
acompanyar les que volen arribar
més lluny professionalment,
d’acord a uns valors que fomenten
la igualtat d’oportunitats.

Barcelona Activa compta amb l’índex més elevat de supervivència d’empreses incubades.
Si la mitjana de supervivència el quart any de vida és normalment del 20%, en el cas de les
idees incubades a les instal·lacions de l’agència municipal el percentatge és del 80%.

Tota la informació
al portal de Barcelona
Emprenedoria

06

4

Quatre incubadores:
Incubadora Glòries,
Incubadora Almogàvers,
Incubadora MediaTIC i
InnoBAdora.

2

Formació, serveis d’assessorament
expert i eines digitals durant tot
el procés de posada en marxa
del projecte, començant amb una
sessió informativa.

Àmbits d’actuació

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

Equipaments
Oficina d’Atenció a les
Empreses (OAE)

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.

Serveis
SERVEIS AMPLIATS PER L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19

Servei de 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 de localització

Servei de gestió del talent

Servei d’aterratge
empresarial

Servei de transmissió
empresarial

Servei d’informació i tràmits
municipals

Servei
d’internacionalització i
informació sobre tràmits de
comerç exterior

Espai Barcelona

Informació, assessorament i
tramitació telemàtica per constituir
societats mercantils o realitzar l’alta
de persones empresàries individuals.

Impulsar la transmissió d’empreses i
evitar el tancament de negocis viables.

07

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.

Servei de constitució
d’empreses

Acompanyament i assessorament en
la detecció de necessitats vinculades
a la gestió, captació i retenció del
talent.

Accedeix al portal
de Barcelona
Activa Empreses

Servei d’assessorament a
empreses i a entitats

Assessorament sobre nous mercats,
comerç exterior i negocis internacionals.

Assessora en la cerca d’espais i el
procés de signatura del contracte de
lloguer i elabora agendes de visites a
espais.

Assessorament a empreses estrangeres
que aterren a Barcelona (opcions legals
d’establiment, tràmits de constitució
d’empresa, tràmits d’estrangeria…).

Informació i assessorament per
gestionar tràmits municipals a
l’hora de desenvolupar una activitat
econòmica a la ciutat.
Innovador espai audiovisual on es
poden fer reunions corporatives,
presentacions a clients i atendre
visites rellevants.

Àmbits d’actuació

Ocupació
La promoció de l’ocupació de
qualitat per a tothom és una
prioritat municipal per tal de
lluitar contra l’atur i la precarietat
laboral, i Barcelona Activa és
l’encarregada d’impulsar-la de
forma transversal.

Per aconseguir aquests objectius,
s’han dissenyat diferents estratègies
municipals, com és el cas de l’Estratègia
per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020
(EOB), acordada amb els agents socials,
que incorpora quatre grans línies a
seguir, entre les quals es distribueixen
les seves trenta mesures.
D’altra banda, també hi ha el Pla
d’Actuació per l’Ocupació 2019, que
identifica les mesures a implementar
a partir de les línies estratègiques
definides a l’EOB.
Finalment, el Pla per al Foment de
l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020
i el Pla d’Acció per l’Ocupació Juvenil
2019 s’adrecen a les persones joves com
a públic específic prioritari.

Des de Barcelona Activa s’ofereix suport en el procés de
recerca de feina i desenvolupament professional a través
d’un programa que combina serveis d’assessorament i
orientació, més de 200 activitats de curta durada, eines i
recursos online i programes per a col·lectius específics.
L’oferta d’activitats està dissenyada per capacitar les
persones al llarg de la seva carrera professional d’acord
amb les demandes actuals de les empreses i del mercat
de treball.

Espais:
Porta22, un espai de
lliure accés per trobar
feina, orientar el futur
professional i evolucionar
en el món laboral.

l’espai referent en
ocupació i emprenedoria
a Ciutat Vella.

Ca N’Andalet,

Nou Barris Activa,

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

Convent de
Sant Agustí,

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

El model de Barcelona Activa per fomentar l’ocupació inclou
4 eixos d’actuació:
Orientació per l’Ocupació
Tota la informació
al portal de
Barcelona Treball
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Formació i capacitació
Programes d’experienciació i treball
Mercat de treball i intermediació

Àmbits d’actuació

Formació
i innovació
L’activitat de Barcelona Activa en
termes de formació i innovació
es concentra al Cibernàrium, el
servei de capacitació i divulgació
tecnològica de referència a la ciutat.
Ofereix formació per a professionals
i empreses, així com activitats
d’iniciació a Internet per a tota la
ciutadania.

1

Formació
tecnològica

La fórmula Cibernàrium és un ampli
ventall d’activitats de curta durada, molt
pràctiques i sobre un tema molt concret,
generalment una solució, un concepte o
una eina tecnològica que ajudi als i les
participants a desenvolupar les seves
competències tecnològiques i, per tant,
la seva capacitació professional. Aquest
any s’ha adaptat a l’àmbit online, oferint
formacions i masterclass a distància a
través de l’Aula Virtual.

2

IT Academy

4

Famílies
i TIC

IT Academy ofereix cursos gratuïts
de programació web de més llarga
durada (Front-end, Back-end i Data
Science). Utilitza un mètode basat
en l’autoaprenentatge personalitzat
i flexible, que s’adapta al ritme de
treball de la persona i a la seva
disponibilitat, i inclou un servei
de mentoria expert durant tot el
procés.

Cibernàrium també té en marxa un
programa de foment de les vocacions
científiques i tecnològiques adreçat
a infants i adolescents amb l’objectiu
de despertar l’interès per la ciència,
la tecnologia, les enginyeries i les
matemàtiques en aquest col·lectiu.

Més informació
al web del
Cibernàrium
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Descobreix les noves
mesures d’impuls del
talent a la ciutat

3

Antenes
Cibernàrium

5

Jornades i
esdeveniments

Les Antenes Cibernàrium estan
situades a diverses biblioteques
de la Xarxa de Biblioteques de
Barcelona. En aquests espais
s’hi ofereix activitats de formació
TIC bàsica de curta durada. A les
Antenes hi pots aprendre, per
exemple, a navegar per internet
amb seguretat, treure partit del
telèfon mòbil o conèixer eines
digitals.

Cibernàrium acull jornades
de divulgació tecnològica i
esdeveniments formatius i
sectorials adreçats a sectors
professionals.

Àmbits d’actuació

Proximitat

Barcelona Activa treballa,
des de la línia d’acció de
Desenvolupament de Proximitat,
per promoure 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
2

Plans de Desenvolupament
de Districte (PDE)

Pla de barris

Pla de xoc per revertir
les desigualtats als 16
barris més afectats per
problemàtiques socials i
dèficits urbanístics.

Servei municipal gratuït
dirigit tant a la ciutadania
com a les empreses.
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Nou Barris

És el full de ruta l’estratègia de
desenvolupament socioeconòmic
d’un districte en els propers
5 anys. Coneix l’estratègia de
proximitat de Barcelona Activa als
següents 6 districtes.

Punts de defensa
de drets laborals

Consulta
més informació
al web

Ciutat Vella
Sants -Montjuïc
Sant Andreu
Sant Martí
Horta-Guinardó

3

Treball als barris
Programa del SOC per
a la dinamització dels
territoris.

Impulsem el que fas
Ajuts per finançar projectes
que impulsin l’economia
dels barris.

Àmbits d’actuació

Innovació
socioeconòmica

Des de Barcelona Activa es
fomenten i enforteixen les
iniciatives econòmiques de
l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària (cooperatives, tercer
sector, associacions, economies
col·laboratives, economies
comunitàries...) de la ciutat.
S’incideix en un canvi de
paradigma respecte al model
econòmic imperant, amb la
voluntat de difondre altres models
econòmics i de sensibilitzar la
ciutadania, les empreses i les
entitats. D’aquesta manera, es vol
contribuir a la generació de canvis
en les pràctiques de producció,
distribució, consum i estalvi, des
de la perspectiva de la innovació
socioeconòmica.

L’espai:
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.

Programes:
La Comunificadora

Ha servit per donar suport a més de 40 projectes d’economia
col·laborativa i situar-los en el marc de l’economia del procomú, sota
paràmetres socials i equitatius.

Camí de la Solidesa

Programa d’acompanyament i enfortiment d’organitzacions
d’Economia Social i Solidària gestionades i liderades per dones.

Construïm en femení

És el programa de formació en emprenedoria cooperativa, social i
solidària dirigit a dones, amb l’objectiu de visibilitzar les iniciatives
d’emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsades per dones; així
com donar suport oferint un programa de formació amb visió de gènere.

Programa Cooperatives de Joves

Inspirada en les cooperatives de Joves del Quebec per promoure
l’autoocupació juvenil, aquest programa permet crear i gestionar un
projecte d’emprenedoria col·lectiva per posar en marxa un servei o
activitat.
Més informació i
programes al web
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Tallers formatius

Activitats adreçades a persones que volen emprendre en Economia
Social i Solidària.

Barcelona
Activa 2019
en xifres
Al 2019, Barcelona Activa
ha atès un total de 52.283
persones, de les quals prop
del 57% són dones

Ocupació

Emprenedoria

Empreses

26.902 persones ateses
10.632 persones ateses pels serveis
d’assessorament personalitzat
17.000 visites al II Saló de l’Ocupació Juvenil
1.313 persones contractades en
programes per a col·lectius

4.863 persones emprenedores ateses
6.511 empreses ateses
630 empreses constituïdes
56,3M€ aixecats a través del Servei de
Finançament Empresarial

57% dones

12.545 persones ateses
4.629 participants en activitats
formatives
2.116 nous projectes empresarials
315 empreses i projectes incubats
960 dones participants en accions Lidera

58% dones

Formació i innovació

Desenvolupament
de proximitat

Innovació
socioeconòmica

2.948 persones ateses a Nou Barris
Activa
1.639 persones ateses als Punts de
Defensa dels Drets Laborals
70 projectes finançats
1,6M€ materialitzats

1.914 persones ateses
492 persones assistents en formacions
244 estudiants en accions de promoció
de cultura emprenedora
1.097 projectes assessorats

16.176 persones beneficiades
4.981 activitats formatives
12.460 persones participants a
formacions tecnològiques
4.025 persones formades online
1.184 persones participants a
IT Academy

61% dones
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62% dones

68% dones

Els i les
nostres
portaveus

Jaume Collboni
Cuadrado
Presidència

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 HortaGuinardó, 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.
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Félix Ortega
Direcció General

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.

Els i les nostres portaveus

Lorenzo di Pietro

Paco Ramos Martín

Direcció Executiva d’Emprenedoria,
Empresa i Innovació

Direcció Executiva d’Estratègies
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.

Montse Basora
Direcció d’Emprenedoria
Llicenciada en Dret per la UB, Montserrat Basora
és, des del 2012, Directora d’Emprenedoria de
Barcelona Activa des d’on dissenya i executa els
serveis, programes i activitats per a donar suport a
les persones emprenedores.

14

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.

Àfrica Cardona
Sots-direcció executiva
d’Estratègies de Foment de
l’Ocupació
Llicenciada en Ciències Polítiques per la UB i amb
diplomatures i postgraus per la UB, URL i UPF, Àfrica
Cardona és, des del 2016, directora de Projectes
Integrals d’Ocupació a Barcelona Activa.

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.

Jaume Baró
Direcció de Serveis a les Empreses
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
per la UAB, amb postgrau en Recursos Humans
per la UPF i trajectòria en programes de
desenvolupament local, Jaume Baró s’integra al
2003 a Barcelona Activa.

Els i les nostres portaveus

Sara Díaz
Direcció de Formació i Innovació
Llicenciada en Sociologia per la UB i amb postgrau en
direcció i gestió d’ONGs (URL) i en Mediació (UB), Sara
Díaz Roig és, des del 2016, directora de Formació i
Innovació de Barcelona Activa.

Lourdes Sugranyes

Lorena Ventura

Direcció Operativa d’Orientació i
Formació

Direcció de Programes Transversals
d’Ocupació

Llicenciada en Psicologia per la UAB, postgrau en
Gestió Empresarial i màster en Direcció de RRHH,
Lourdes Sugranyes és, des del 2016, directora
operativa d’Orientació i Formació a Barcelona Activa.

Enric Miravitllas

Elisenda Vegué

Direcció de Desenvolupament de
Proximitat

Direcció d’Innovació
Socioeconòmica

Professor Associat de Política Internacional
i Ciències Polítiques i membre del Centre de
Recerca en Governança del Risc (GRISC), Enric
Miravitllas és director executiu de Desenvolupament
Socioeconòmic de Proximitat a Barcelona Activa.

Llicenciada en Psicologia per la UB, màster en Mediació
Familiar Sistèmica per la UAB i Diploma en Mediació
Social Intercultural per la UAM, Elisenda Vegué és la
directora executiva d’Altres Economies de Barcelona
Activa des del 2016.

Llicenciada en Psicologia Social i de les Organitzacions
per la UB i exdirectora de la Fundació CEPROM, Lorena
Ventura és, des del 2002, directora de Programes
Transversals d’Ocupació de Barcelona Activa.

María José Blanco
Responsable de Programes de
Creació d’Empreses
Llicenciada per la Universitat Complutense de Madrid,
màster per la URL, María José Blanco és la responsable
dels Programes de Creació d’Empreses de Barcelona
Activa i la responsable de LIDERA.

Maria Eugènia Marín
Agent d’Igualtat
Llicenciada en Història i Geografia per la UB i màster en
Estudis de Gènere i Polítiques Públiques per l’Institut
Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere, Maria
Eugènia Marín Mínguez és Agent d’Igualtat a Barcelona
Activa des del 2017.
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Compromís
amb l’RSC
L’aposta de Barcelona Activa amb la
sostenibilitat és integral en totes les
seves actuacions. El Pla d’RSC 2018-2020
continua sent el full de ruta que facilita la
planificació i els avenços en un conjunt de
cinc eixos estratègics, considerats com a
principals per a l’organització, que són:

Bon Govern
Persones
Comunitat
Cadena de valor
Medi ambient

Agenda 2030 i objectius de
desenvolupament sostenible
Barcelona Activa vol fomentar una activitat
econòmica alineada amb l’Agenda Global
2030 i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).

Accedeix al
portal RSC de
Barcelona Activa
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En aquest sentit, s’ha iniciat un treball
d’implementació estratègica per tal d’identificar els
ODS més vinculats a l’activitat de l’empresa i així anar
incorporant progressivament mètriques i indicadors
que permetin avaluar l’impacte i contribució als ODS
de l’activitat desenvolupada per Barcelona Activa.

Per tal d’impulsar aquests eixos
estratègics, Barcelona Activa
compta amb uns objectius i unes
línies d’actuació concretes, així
com indicadors que permeten dur
a terme el seguiment del Pla.

Igualtat i
diversitat
La transversalitat de gènere i la
diversitat està present en totes
les accions internes i externes
de Barcelona Activa.
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Barcelona Activa forma part de la
Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya,
una iniciativa pionera que té com a
objectiu desenvolupar polítiques en
defensa dels drets de les persones
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals
i intersexuals. Mitjançant la pertinença
a aquesta xarxa, primera a l’Estat,
Barcelona Activa es compromet
a incorporar la perspectiva de la
diversitat en les mesures i actuacions
de promoció de l’ocupació a la ciutat
i a fomentar la igualtat d’oportunitats
efectiva en el món laboral.

Mitjançant el Servei
d’Assessorament per la Igualtat,
les empreses i entitats integrades a
la xarxa de Barcelona Activa reben
un servei d’acompanyament durant
un màxim de 5 hores per part de
personal tècnic expert municipal
en la matèria. A través de l’Oficina
d’Atenció a les Empreses, els
emprenedors poden accedir a un
conjunt de recursos gratuïts.

El Pla de Formació en Igualtat de
Gènere té com a principal objectiu
ser una formació introductòria,
d’unificació de coneixements bàsics
sobre les desigualtats de gènere i
la diversitat que ens podem trobar
a la vida, i sobretot en l’àmbit de
l’ocupació i el desenvolupament
econòmic. Per això, inclou els
conceptes bàsics del mercat de
treball amb perspectiva de gènere.

Barcelona Activa i la regidoria
de Feminismes i LGTBI han
desenvolupat Equitest, un recurs
online que es posa a disposició del
teixit empresarial de la ciutat per
reforçar les polítiques d’igualtat
de gènere en l’àmbit professional.
Es tracta d’un test d’autoavaluació
gratuït que consta de 25 preguntes
que ajuden a detectar les
mancances, bones pràctiques o
problemes que tenen les empreses
en matèria d’equitat de gènere.

Des de Barcelona Activa sempre
s’ha treballat per la igualtat
d’oportunitats en tots els
programes i serveis, impulsant
actuacions concretes com ara el
protocol de contractació de com
a mínim sis mesos de durada
i 1.000€ de salari, prioritzant
l’entrada de projectes impulsats
per dones a les incubadores de
l’entitat, i amb noves mesures de
conciliació internes.

Més informació
al web de LIDERA
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L’entorn de suport i
networking per a dones
Seguint aquest compromís amb la igualtat de
gènere, Barcelona Activa va decidir al 2018 fer un pas
endavant i transformar l’Escola de Dones en LIDERA,
el nou espai per a totes les dones de Barcelona, ja
siguin professionals, directives o emprenedores.
Amb LIDERA, Barcelona Activa reuneix una àmplia
oferta de programes i activitats d’interès de tots
els àmbits de l’entitat (Emprenedoria, Empreses,
Economia Social i Solidària, Treball i Cibernàrium),
amb l’objectiu d’acompanyar totes les dones de
Barcelona que vulguin créixer professionalment.

Testimonis de dones
que han participat a
LIDERA

Palmarès,
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.

Guardons
rebuts per
Barcelona Activa
al 2019

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.
Segon lloc als Lifelong Learning Awards,
de la Plataforma Lifelong Learning.

Premi del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Infermer,
del Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona.

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
CITIES
Recopilació, intercanvi i
transferència internacional de
coneixements i bones pràctiques
sobre l’economia social.
Foro de ciudades por el empleo
Millorar l’eficàcia de les polítiques
d’ocupació i formació que
desenvolupen els municipis.
International Regions
Benchmarking Consortium
Fomentar l’autoavaluació de les
polítiques públiques en àmbits
com economia, polítiques socials,
medi ambient, infraestructura, etc.
REDEL
Xarxa d’agències per potenciar el
desenvolupament local.

Réseau Cités de Métiers
Xarxa de ciutats que té l’objectiu
d’optimitzar les polítiques
d’ocupació municipals.
Eurocities
Té per objectiu ajudar els governs
de les ciutats davant els reptes
estratègics de la UE en l’àmbit local.
APTE
Impulsar, mitjançant la
potenciació i difusió dels parcs
científics i tecnològics.
EBN
Xarxa d’entitats, parcs tecnològics
i incubadores dedicades a
l’impuls i el suport de persones
emprenedores i PIMES.

ANCES
Xarxa per promoure el
desenvolupament econòmic
i industrial a través dels CEEI
(Centres Europeus d’Empreses i
Innovació).
SCALE
Fomentar la internacionalització
de les start-ups europees.
XPCAT
Potenciació i difusió dels Parcs
Científics i diversificació de
l’activitat productiva, al servei del
progrés tecnològic català.

Barcelona Activa participa en projectes i xarxes internacionals
per intercanviar bones pràctiques i posicionar la ciutat al món.
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Living Labs Global
Contribuir a consolidar consorcis
entre empreses privades,
administracions públiques i living
labs.
IASP
Posar en contacte professionals
de parcs científics a escala
internacional i proporcionar
serveis que n’impulsin el
creixement i l’eficàcia.
UFM
La Union for the Mediterranean és
una institució intergovernamental
que aglutina 43 països per a
promoure el diàleg i la cooperació
a la regió Euro-Mediterrània.

Seu Central

Incubadora Almogàvers

Porta 22

Incubadora MediaTIC

Convent de Sant Agustí

Oficina d’Atenció a les
Empreses

Seu central de Barcelona
Activa

Xarxa
d’equipaments
de Barcelona
Activa

2.000m2 per a l’ocupació i
la carrera professional

L’equipament referent en
ocupació i emprenedoria a
Ciutat Vella

Centre per a la Iniciativa
Emprenedora Glòries

Nou Barris Activa

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

Parc Tecnològic

L’equipament dels
emprenedors i les
emprenedores de la ciutat

Accedeix
al mapa

L’espai de les empreses d’alt
impacte tecnològic

Ca n’Andalet

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

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

Incubadora publicoprivada
per a empreses innovadores
de nova creació

L’equipament de les 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

Cibernàrium

Centre de capacitació
tecnològica per a
professionals i empreses

InnoBA

Centre per a la Innovació
Socioeconòmica de Barcelona
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