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BARCELONA

10 districtes

73 barris

 1.620.343 habitants

 8    30 Innovations Cities Index, 2018 

CIUTAT INNOVADORA
Indústria 4.0 2thinknow Innovation CitiesTM Index

 400.000 llocs de treball (àrea de Barcelona)

TIC
  54.000 llocs de treball Elaboració del Departament d’Estudis de la 

Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en 
base a dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

 8,1% del VAB Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona

 4 Decoding Global Talent 2018

CIUTAT PER TREBALLAR-HI
Activitat emprenedora 8,5% (UE 7,9%) Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), Informe executiu Catalunya 2017-18

460.778 empreses, majoritàriament pimes i micro-
empreses (àrea de Barcelona) INE, Directori Central d’Empreses (DIRCE)

Sectors d’ocupació Departament d’Estadística de l’Ajuntament  
de Barcelona i Idescat

 Indústria 7,4% 
 Construcció 2,7%
 Serveis 89,9%

 6    13 The Safe Cities Index 2017. The Economist Intelligence Unit

CIUTAT SEGURA 

 5    18 UPC a partir del Science Citation Index

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
Inversió R+D 1,46% del PIB (Catalunya, 2016)  
(UE 1,38%) INE, Eurostat i OCDE

 9 The Cultural and Creative Cities Monitor 2017

VITALITAT CREATIVA
Activitats creatives Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de 
Política Económica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de 
l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya

 130.000 llocs de treball (12,3% de l’ocupació)

Educació superior (àrea de Barcelona)
 8 universitats públiques i privades
 253.000 universitaris
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UNA CIUTAT POSICIONADA AL MÓN

 3 Cultural and Creative Cities Monitor

INFRAESTRUCTURES CULTURALS
9 edificis Patrimoni de la Humanitat Unesco

6,3 milions d’usuaris de biblioteques Institut de Cultura i 
Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

 15   21 Sustainable Cities Mobility Index 2017

MOBILITAT SOSTENIBLE Enquesta de mobilitat en dia feiner 2017. ATM

84,6% desplaçaments interns amb mobilitat sostenible 
(50,4% a peu i en bicicleta i 34,2% en transport públic)

 6

SERVEIS INTENSIUS EN CONEIXEMENT 
I TECNOLOGIA PUNTA 
3a i 5a escoles de negocis d’Europa Global MBA 2018 (Financial Times)

Biotecnologia
 6.000 investigadors (Catalunya)
 24 hospitals i centres de recerca (Catalunya)

 13 Networked Society City Index 2016

CONNECTATS A LA COHESIÓ SOCIAL  
I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Economia verda i circular Departament d’Estudis de la Gerència de Política 
Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades facilitades 
per l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat

 Crea més ocupació (4%) que la mitjana (2,5%)

Economia social i solidària
 30.000 contractacions (2016)

 1 FDi Cities and Regions of the Future 2018-2019 (grup Financial Times)

ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ  
I CAPTACIÓ D’INVERSIÓ ESTRANGERA
8.642 empreses estrangeres (Catalunya) Datainvex, Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme

3.171,3 MC= d’inversió estrangera (Catalunya, 2017)  
ACCIÓ. Generalitat de Catalunya

 11    24 Mori Global Power City Index, 2018

COMPETITIVITAT GLOBAL 
Exportacions (àrea de Barcelona) Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

 19,8% exportacions espanyoles
 25,1% d’empreses exportadores espanyoles

 5 European Cities Marketing Benchmarking Report, 2016/17

PERNOCTACIONS DE TURISTES 
INTERNACIONALS 
Turisme Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

 7,7 milions de visitants
 19,7 milions de pernoctacions

 7  Airports Council International. Airport Traf c Report, 2017 i Comité de 
Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA)

AEROPORT
47,2 milions de passatgers Aena

 1 Cruise Lines International Association (CLIA)

PASSATGERS DE CREUERS 
2,7 milions de passatgers Autoritat Portuària de Barcelona

 1 International Congress and Convention Association (ICCA)

CONGRESSOS INTERNACIONALS  
I PARTICIPANTS
195 congressos 

 Rànquing europeu  Rànquing mundial
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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL  
2016-2019
Barcelona és una ciutat amb un projecte de construcció col·lectiva. El Pla d’Actuació 
Municipal, elaborat mitjançant un ampli procés participatiu, estableix les línies 
prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció de govern.

Barcelona ha de ser un projecte de construcció col-
lectiva que ha d’incloure, en igualtat de condicions, 
la multiplicitat d’actors que intervenen a la ciutat, 
des de la ciutadania, el teixit associatiu i les insti-
tucions de govern, passant pels diferents agents de 
l’àmbit acadèmic i empresarial. 

En el desenvolupament socioeconòmic, en la cul-
tura, en la innovació tecnològica, en la igualtat de 
gènere, en la lluita contra la contaminació i el canvi 
climàtic cal la implicació i participació de tots els 
actors que són part de la ciutat tenint present també 
l’entorn més proper de l’Àrea Metropolitana.

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un document 
estratègic elaborat amb un ampli procés participa-
tiu, en el qual s’han considerat molts dels aspectes 
necessaris perquè Barcelona esdevingui una ciutat 
més pròspera, innovadora i equitativa. Es tracta 
d’un document de plani#cació que Barcelona com-
parteix amb el seu entorn metropolità, especialment 
en la promoció econòmica, la gestió de la mobilitat 
sostenible, les grans infraestructures de comuni-
cacions i els reptes mediambientals. En de#nitiva, 
l’objectiu és aconseguir la millora de la qualitat de 
vida de la ciutadania i del conjunt de l’àrea metro-
politana de Barcelona, i alhora un impacte positiu 
en l’entorn.

La Carta  
Municipal

• reconeix 
el pes de la 
Barcelona 
metròpoli

• obre la ciu-
tat a les noves 
tecnologies 
que la fan més 
competitiva

• estimula 
els projectes 
internacional-
ment compe-
titius

• afavoreix 
una mobilitat 
sostenible

• Governança de la ciutat

•  Desplegament del procés 
participatiu

•  Dimensió col·lectiva 
i ciutadana

• Visió molt transversal

L’aprofundiment democràtic 
i la participació ciutadana 
són apostes centrals de 
l’actual govern de la ciutat

Barcelona aposta per una
economia innovadora de 
base metropolitana i amb
projecció internacional 
que reverteixi les 
desigualtats entre persones
i barris i que assumeixi 
els reptes ambientals 
i energètics tot generant 
ocupació de qualitat.
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UNA CIUTAT QUE APOSTA PER 
LA INNOVACIÓ AMB RETORN 
SOCIAL

 Impulsar Barcelona com a 
capital europea de la recerca i el 
coneixement.

Es treballa amb l’objectiu d’arti-
cular mecanismes de coordina-
ció entre universitats, centres de 
recerca i Ajuntament per generar 
coneixement amb impacte en la 
ciutadania.

UNA BARCELONA AMB 
EMPENTA PER A UNA 
ECONOMIA PLURAL

 Suport als autònoms i a les 
petites i mitjanes empreses, ja que 
constitueixen el cos central de 
l’activitat econòmica a Barcelona, 
juntament amb els emprenedors.

 Desenvolupament econòmic i 
economia de proximitat.

El nou model socioeconòmic de 
Barcelona en transició es basa en 
la sostenibilitat en totes les seves 
dimensions: econòmica, social 
i ambiental, fet que requereix 
alinear i donar coherència a les 
polítiques econòmiques, socials i 
urbanes de Barcelona enfront d’un 
desenvolupament socioeconòmic 
sostenible.

Es treballa per:

•  Reimpulsar la indústria local en 
sectors d’ocupació de qualitat.

•  Impulsar la innovació tecnològi-
ca al servei de la transformació 
social i ambiental.

•  Convertir la ciutat en un teixit 
productiu socialment compro-
mès.

•  Programes i projectes d’impuls 
de la promoció econòmica de 
Barcelona a nivell local i interna-
cional.

•  Fires i congressos: apro#tament 
d’aquest potencial per tal que 

participin i contribueixin a l’eco-
nomia productiva de la ciutat.

•  Suport a les indústries creatives, 
fent una aposta per l’economia 
basada en el talent i donant im-
puls a aquelles indústries relacio-
nades amb l’activitat cultural i 
tecnològica.

 Pla de reindustrialització de Bar-
celona. 

S’estan promovent especialment els 
processos industrials vinculats a 
l’economia verda, tenint en comp-
te criteris d’ecologia industrial i 
d’economia circular i com a gene-
radora d’ocupació de qualitat.

 BCN Circular-Pla d’actuació per 
a l’impuls de l’economia circular a 
la ciutat de Barcelona.

 Ocupació de qualitat.

•  S’està treballant per fomentar 
l’ocupació de qualitat i promoure 
alhora un model de desenvolupa-
ment socioeconòmic que servei-
xi com a vector del reequilibri 
territorial.

•  Pla de foment de l’ocupació, que 
fomenti la proximitat i l’econo-
mia plural.

-  Estratègia per l’Ocupació de Bar-
celona (EOB) 2016-2020

-  Pla d’Actuació per a l’Ocupació 
2018-Estratègia per a l’Ocupació 
de Barcelona 2016-2020

-  Pla per al Foment de l’Ocupació 
Juvenil de Qualitat (2016-2020)

L’ocupació està al centre de les 
polítiques municipals.

UNA BARCELONA MÉS 
HUMANA I EN TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA

 Es treballa per un desenvolupa-
ment socioeconòmic sostenible. 

El nou model d’aquesta Barcelona 
en transició es basa en la sostenibi-
litat en totes les seves dimensions: 
econòmica, social i ambiental.

UNA BARCELONA OBERTA 
I COMPROMESA  
AMB EL MÓN

 Innovació i sobirania tecnolò-
gica.

Fomentar i atreure iniciatives eco-
nòmiques, amb atenció especial a 
les que contribueixin a consolidar 
un nou model socioeconòmic.

Impuls d’una estratègia 
d’innovació vinculada a 
l’activitat econòmica

• Estratègia d’innovació 
social, tecnològica i digital 
vinculada a l’activitat 
econòmica

• Barcelona disposa 
d’equipaments d’innovació 
digital com Ca l’Alier-Centre 
d’Innovació Urbana

• Impuls de les indústries 
creatives i l’economia 
basada en el talent, donant 
impuls a aquelles indústries 
relacionades amb l’activitat 
cultural i tecnològica

El Marc estratègic 2016-2019 
de la Direcció Executiva 
d’Emprenedoria, Empresa 
i Innovació de Barcelona 
Activa, que es concreta en 
4 plans de treball anuals 
(2016-2019), inclou el conjunt 
d’actuacions realitzades per 
impulsar l’emprenedoria, el 
creixement empresarial, la 
innovació i el talent digital a 
la ciutat.

L’informe Sectors estratègics 
2018, elaborat per la Gerència 
de Política Econòmica i 
Desenvolupament Local de 
Barcelona Activa, identifica 
i justifica els sectors 
estratègics de la ciutat.
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BARCELONA, PROJECTAR UNA IDENTITAT 
COMPARTIDA
L’Ajuntament dona un nou impuls a la identitat de Barcelona amb un 
projecte per cocrear el nou relat de la ciutat de futur que implica la 
ciutadania, les entitats, el teixit econòmic i els representants de l’Admi-
nistració.

ELS TRES PILARS 
DEL PROJECTE MARCA 
BARCELONA

 La gestió de la identitat i la repu-
tació de Barcelona.

 Una aliança de ciutat amb tots 
els sectors d’activitat (institucions, 
empreses i ciutadans) per identi#-
car la proposta de valor diferencial 
i comunicar-la.

 L’interès per potenciar l’activitat 
econòmica local i millorar l’ocupa-
ció i qualitat de vida dels ciutadans 
i ciutadanes.

EXPLICAR EL 
POSICIONAMENT 
DIFERENCIAT  
DE BARCELONA  
AL MÓN
L’estudi Barcelona als ulls del món i 
la realització d’entrevistes i works-
hops amb més de 300 agents clau 
de la ciutat i l’àrea metropolitana 
han estat el punt de partida per 
identi#car un posicionament dife-
renciat i construir una marca forta 
de ciutat que doni resposta als 
múltiples reptes a què s’enfronta i 
que uneixi els principals actors en 
una direcció comuna i compartida 
que reforci la posició de Barcelona 
al món. 
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Per fer una anàlisi acurada i tenir 
en compte la diversitat de veus, 
s’han recollit les visions de pro-
fessionals de diversos àmbits i 
representants de l’Administració, 
periodistes i empresaris, ciutadans 
locals, metropolitans i internacio-
nals, i s’ha fet una escolta a les 
xarxes socials sobre Barcelona.

Totes aquestes fonts d’informació 
són la base per a la de#nició coral 
d’un nou relat de ciutat i l’execució 
d’un pla d’impuls de la identitat 
i la reputació de la ciutat per als 
propers anys:

 Idees força que diferencien Bar-
celona.

 Augment de l’orgull de pertinen-
ça local i de la reputació interna-
cional.

 Contribució a un desenvolu-
pament sostenible de la ciutat 
més enllà de l’estricte creixement 
econòmic.

BARÒMETRE  
DE RESILIÈNCIA
Per mesurar la fortalesa i resilièn-
cia que projecta la ciutat a nivell 
internacional s’ha creat un mo-
del d’anàlisi a partir dels shocks 

externs que la puguin afectar. 
Monitorar-ne l’evolució de ma-
nera periò dica ha de permetre 
identi#car a temps canvis en les 
percepcions de la marca-ciutat que 
puguin arribar a produir canvis 
comportamentals en relació amb la 
ciutat de Barcelona. El Baròmetre 
de resiliència és el primer estudi 
impulsat per una administració 
local per analitzar la resiliència en 
la marca de ciutat.

S’han realitzat 
accions online i offline 
d’abast internacional 
per enfortir la reputació 
internacional de Barcelona.

SHARE LIKE FOLLOW
El 2018 es va llançar la campanya 
Share Like Follow amb l’objectiu 
d’enriquir la imatge de Barcelona 
com a ciutat diversa i cohesionada 
d’abast internacional. La campa-
nya, sense logotip, i per tant no 
associada a l’Ajuntament, va ser 
fruit del treball compartit amb 
persones i institucions de la ciutat. 
Ambaixadors de la campanya, 
amb entitats capdavanteres com 
el FC Barcelona, la Fira de Barce-
lona, el MNAC, SEAT o el Sònar, 
van ajudar a difondre al món la 
imatge d’una ciutat forta, cohesi-
onada i pol d’atracció d’activitat 
econòmica.

Aquest llibre, elaborat per l’Ajun-
tament de Barcelona i presentat el 
30 de gener de 2019, és una síntesi 
d’un nou relat de la ciutat. Pensat 
en clau de futur, exposa aque-
lles capacitats i dimensions que 
Barcelona posseeix i vol mantenir 
i potenciar, a més de les que legí-
timament aspira a aconseguir.

Identitat i posicionament de 
Barcelona. Un relat coral és una 
eina útil, pràctica i inspiradora 
que permet orientar i sintonitzar 
tots els missatges i iniciatives dels 
diferents agents públics i privats 
que incideixen en la reputació de 
la marca Barcelona.
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INNOVACIÓ OBERTA 
RESPOSTES CONJUNTES PER A REPTES COMUNS

La innovació oberta és una estratègia 
que permet:

 Integrar el poder de la intel·ligència 
col·lectiva a partir de les aliances entre 
les empreses, la societat, l’Administració 
pública i el món acadèmic per cocrear 
de forma col·laborativa la ciutat.

 Crear una associació activa i e#caç 
que permeti adaptar-se a qualsevol 
oportunitat que sorgeixi en el territori 
de manera imprevista i alhora sigui 
capaç de plani#car a llarg termini quins 
són els aspectes que ha de tenir la ciutat.

 Establir objectius comuns i plans 
d’acció per aconseguir la millora, el 
creixement i el desenvolupament de la 
riquesa del territori i el benestar de la 
ciutadania. 

L’Agenda 2030  
de les Nacions Unides  
determina la necessitat 
d’aconseguir un desenvolu-
pament sostenible que pugui 
satisfer les necessitats de les 
generacions actuals sense  
posar en perill les expectatives 
de les generacions futures.

Així, estableix els objectius de 
desenvolupament sostenible 
(ODS) a partir d’un equilibri 
entre les consideracions eco-
nòmiques, socials i mediam-
bientals fomentant la dignitat 
humana, l’estabilitat en els 
territoris, un planeta sa, unes 
societats justes i resilients i 
unes economies pròsperes.
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BARCELONA, SEU EUROPEA DE MOBILITAT URBANA 
Barcelona lidera una aliança estratègica de 13 ciutats, 17 empreses i 18 universitats i 
centres d’investigació per trobar solucions tecnològiques als reptes de la mobilitat urbana a 
Europa.

TECNOLOGIA

CREATIVITAT

MOBILITAT

INNOVACIÓ

SOSTENIBILITAT

CIÈNCIA

FORMACIÓ

INVESTIGACIÓ

CULTURA

IMPULS

OCUPACIÓ

DESENVOLUPAMENT

OPORTUNITATS

TRANSFORMACIÓ

CONEIXEMENT

PARTICIPACIÓ

COL·LABORACIÓ

PROXIMITAT

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

RECERCA

CAPITAL EUROPEA DE LA 
MOBILITAT URBANA 
El Consorci Mobilus, liderat per 
Barcelona, ha estat designat per 
l’European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) per desen-
volupar el projecte KIC Urban Mo-
bility, una comunitat d’innovació 
centrada en la mobilitat urbana. 

El KIC Urban Mobility actua com 
un gran laboratori europeu de 
solucions sostenibles i e#cients als 
reptes que planteja la mobilitat 
urbana. L’aliança entre diferents 
agents ha de permetre compartir la 
investigació que fan les ciutats i les 
universitats sobre com viure i com 
moure’s de manera més sostenible, 
a més de traslladar-la a la indústria 
perquè la desenvolupi. 

El lideratge de Barcelona en el 
projecte tindrà un efecte multipli-
cador en l’ecosistema empresarial i 
d’emprenedoria.

De manera complementària, 
l’Ajuntament, a través de Barcelo-
na Activa, dona suport a la Plata-
forma LIVE, d’impuls al vehicle 
elèctric i a l’organització anual de 
la Fira Expoelèctric.

OBJECTIUS 
GENERALS

 Ser el motor europeu 
del coneixement i la inno-
vació en mobilitat. 

 Apro#tar i actualitzar 
idees per a la seva imple-
mentació. 

 Accelerar els serveis i 
les solucions de mobilitat 
del futur.

 Replicar i ampliar noves 
solucions de mobilitat a 
Europa i més enllà. 

 Ressaltar el valor dels 
espais urbans per a la 
qualitat de vida reformu-
lant la mobilitat.

 Promoure la innovació 
a través de l’educació i la 
formació.

 Integrar serveis i pro-
ductes centrats en l’usuari.

 Fomentar la competiti-
vitat del sector econòmic 
europeu de mobilitat 
generant i impulsant 
oportunitats de mercat.

 Estimular mercats i 
canvis de comportament 
mitjançant la regulació i 
el compromís dels pres-
criptors de la mobilitat.

6 OBJECTIUS 
CONCRETS  
PER AL 2026

 Acompanyar la creació 
de 180 startups.

 Alliberar més espai 
viari al 90% de les ciutats 
partners.

 Arribar als 38 milions 
d’euros d’inversió atrets 
per les EIT Ventures.

 Formar 1.450 graduats.

 Llençar 125 productes 
nous.

 Augmentar la mobilitat 
compartida en totes les 
ciutats partners.

En l’elecció del projecte 
que lidera Barcelona 
ha estat cabdal l’aposta 
de la ciutat per les smart 
cities i la fortalesa de
l’aliança amb altres socis.
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BARCELONA, LABORATORI EUROPEU DEL 5G
Una aliança estratègica entre sector públic i empresa privada per convertir Barcelona en 
un hub digital obert i neutral de tecnologies 5G, líder a nivell europeu per la validació en 
entorn real d’aquestes noves tecnologies.
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Pla Barcelona Ciutat Digital
En el marc del Pla Barcelona 
Ciutat Digital, l’Ajuntament 
s’ha compromès a assegurar que 
la ciutat disposi de tecnologies 
digitals per abordar els seus 
principals reptes urbans, com 
són l’habitatge, l’atur, l’exclusió 
social, l’energia o la mobilitat, i 
millorar els serveis públics.

 Desigualtats socials. Serveis a les 
persones en risc d’exclusió i dret a 
l’habitatge.

 Qualitat de vida. Mobilitat, co-
merç, turisme i cultura.

 Canvi climàtic. Una ciutat més 
sostenible.

LABORATORI THINX
El 2018 s’ha inaugurat el Laboratori 
/inX per consolidar la ciutat com a 
hub tecnològic en l’àmbit del 5G. Es 
tracta d’un centre ubicat al Pier 01 
(Port Vell de Barcelona), obert a 
emprenedors i empreses, que actua 
com a accelerador de productes i 
serveis en fase pilot abans del seu 
llançament al mercat.

El 5G és la tecnologia que ha de 
permetre reduir el temps de resposta 
de la xarxa respecte del 4G, ampli-
ar-ne la capacitat i assegurar que el 
ciutadà pugui estar sempre connec-
tat. La implantació progressiva de la 
tecnologia 5G a la ciutat permetrà 
desplegar l’anomenada Internet de 
les Coses (IoT) i prepararà la xarxa 
per rebre multitud de connexions 
via telèfons intel·ligents i de nous 
serveis disruptius, com els vehicles 
autònoms i connectats, els drons o 
elements del mobiliari urbà intel·li-
gent com semàfors o fanals.

La prioritat de la ciutat és explorar 
el poder transformador d’aquesta 
tecnologia perquè bene#ciï tots els 
ciutadans i les ciutadanes, millori 
la qualitat de vida i contribueixi al 
desenvolupament d’una economia 
més sostenible i col·laborativa. Per 
fer-ho possible, l’Ajuntament està 
treballant en l’aplicació de la nova 
tecnologia 5G principalment en 
3 grans eixos on s’han identi#cat 
grans reptes de ciutat i on ja s’apun-
ten els primers projectes:

Barcelona es posiciona com a hub digital 
de referència internacional.14



ADAPTAR-SE AL NOU PARADIGMA  
DEL CANVI CONSTANT
La Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWC Barcelona)  
impulsa la transformació mòbil i digital de la societat, amb l’objectiu de millorar  
la vida de les persones a escala global.

Digital Future Society contempla 4 punts 
principals:
• Creixement equitatiu
• Con0ança i seguretat digitals
• Innovació pública
•  Inclusió i apoderament del ciutadà

El tret de sortida del DFS va ser un workshop 
a l’Smart City Expo Congress on experts 
professionals van posar en comú idees per 
imaginar els reptes de la smart society.

Un treball, mitjançant diversos programes, 
per transformar positivament l’educació, 

la indústria i l’economia

DIGITAL FUTURE SOCIETY
Durant la celebració de l’Smart City Expo Congress, el 
novembre de 2018, es va posar en marxa Digital Future 
Society (DFS), un think tank impulsat per Mobile World 
Capital Barcelona, per oferir solucions concretes a la ciu-
tadania davant dels nous escenaris associats a la digitalit-
zació.

El programa aborda reptes ètics, legals i socials derivats 
de la transformació digital i del desenvolupament tecno-
lògic des del punt de vista global. Dirigit per un Global 
Board of Trustees, compta amb la participació d’experts 
en tecnologia, legisladors, organitzacions civils, corpora-
cions, indústries i emprenedors.

Promoguda pel Ministeri d’Indús-
tria, Energia i Turisme, la Genera-
litat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, Fira Barcelona i GSMA, 
la Fundació Mobile World Capital 
Barcelona també compta amb el 
suport d’empreses privades que 
contribueixen al desenvolupament 
de l’ecosistema digital de Barcelo-
na.

La Fundació treballa en tres àrees:

 Acceleració de la innovació a 
través de l’emprenedoria digital: 
4YN,  /e Collider.

 Transformació digital de la in-
dústria: d-LAB, GoingDigital.

 Capacitació de noves generaci-
ons, professionals i ciutadans en 
l’ús de tecnologies digitals: mSc-
hools.

A més a més, MWCapital organit-
za esdeveniments de coneixement 
i networking com Mobile Talks, 
Mobile Week Barcelona i Mobile 
Lunch.
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VIURE LES FIRES A LA CIUTAT
El Consistori vol apropar a la ciutadania els esdeveniments que acull Fira Barcelona con-
vertint, durant els dies previs als esdeveniments #rals, els districtes de Barcelona en espais 
oberts al debat, la creativitat i l’aprenentatge amb l’objectiu de reZexionar sobre els reptes 
dels avenços i la seva implicació en la vida de les persones. Són les anomenades “Week”.

Així, biblioteques, centres cívics, ateneus de fabricació, museus o equipaments tecnològics 
d’àmbit municipal s’omplen de vida i el veïnat del barri adopta un rol actiu en relació amb 
assumptes que afecten l’evolució de la ciutat.

Fins ara a Barcelona s’han organitzat dues celebracions d’aquest tipus: la Mobile Week i 
l’Smart City Week. La voluntat del govern municipal és ampliar aquesta unió entre el món 
de l’empresa, l’acadèmia, el govern i la ciutadania, posant aquesta al centre del debat.
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El lema de l’edició de 2018 va ser “El futur quo-
tidià” per pensar en la presència de la tecnolo-
gia en la llar familiar. 

El programa es va plantejar en quatre eixos 
d’activitat: mWeek TALKS, una àgora de debat 
per reZexionar sobre com la revolució digital 
inZueix en la vida de les persones; mWeek LAB, 
tallers de cultura, tecnologia, robòtica i ciència; 
mWeek KIDS, activitats per a tota la família; i 
mWeek GALLERY, que consta de visites guiades 
a diversos espais d’innovació, exposicions d’art, 
sessions de cinema, etc. 

L’edició de 2019, que té com a temàtica “La 
nostra senzilla relació amb la tecnologia”, vol 
reZexionar sobre la convivència de la persona 
amb la ciència i la tecnologia en la seva vida 
quotidiana, com si es tractés d’una relació per-
sonal, i conèixer els seus múltiples matisos.

Des de Barcelona Activa s’ha contribuït a la 
conceptualització i implementació de les dife-
rents edicions de la Mobile Week, i s’ha col·la-
borat en la realització d’activitats de divulgació 
tecnològica i la posada a disposició d’espais 
vinculats amb la tecnologia.

MOBILE WEEK 
BARCELONA
Des del 2017 se celebra cada any 
la Mobile Week Barcelona (mWe-
ekBCN), en el marc del Mobile 
World Congress, la gran #ra 
empresarial dels mòbils i la tecno-
logia.

És una iniciativa única i integra-
dora per liderar el canvi tecno-
lògic des del conjunt de la ciutat 
abordant els grans reptes i oportu-
nitats que plantegen les tecnologies 
en clau de cultura, qualitat de vida, 
privacitat, ètica, sostenibilitat o 
seguretat. 

L’edició de 2018, que va transcórrer 
del 15 al 24 de febrer, va reflexio-
nar sobre l’impacte de la tecno-
logia digital en el dia a dia de la 
gent, connectant la ciutat a través 
de l’art, la ciència i la tecnologia i 
posant la ciutadania al centre de la 
revolució digital.
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Es proposa una aproximació a la 
smart city centrada en com la ciu-
tadania experimenta les funcions 
del seu dia a dia (habitatge, mo-
bilitat, mercat i àgora) en diferents 
nivells de relació amb l’entorn físic 
(casa, barri, ciutat i món).

El format d’aquesta week sobre 
smart city replica el de la Mobile 
Week en el sentit d’organitzar 
xerrades (Talks), visites (Walks), 
experiments (Labs) i activitats per 
a nens (Kids).

SMART CITY WEEK
Smart City Week fa de Barcelona 
un espai de reZexió i diàleg sobre 
el model de ciutat que volem, on 
la tecnologia esdevé una aliada 
fonamental per donar respostes als 
reptes que planteja la con#guració 
de l’entorn urbà per re-pensar la 
ciutat intel·ligent. 

La ciutat intel·ligent és la capaci-
tat de fer servir les noves tecnolo-
gies i el coneixement acumulat en 
la destresa de fer ciutat per aconse-
guir un entorn urbà més inclusiu i 
sostenible.

Els resultats obtinguts han de 
permetre a la ciutadania una major 
comprensió de com la tecnologia 
modifica els espais on vivim, així 
com les activitats que hi desenvo-
lupem, mostrant el seu enorme po-
tencial per transformar-los en llocs 
que responguin adequadament als 
nous reptes globals. 

Smart City Week 2018

10 
districtes de la ciutat 

implicats 

2.000 
assistents de totes les edats

MÉS DE 40 
entitats col·laboradores

MÉS DE 50 
activitats corresponents a 

Talks, Walks, Labs i Kids

MÉS DE 160 
hores de programació

Mobile Week 2018

120 
activitats gratuïtes 

16.000 
visitants

MÉS DE 90 
espais de la ciutat implicats

MÉS DE 100 
speakers

MÉS DE 180 
col·laboradors

MÉS DE 30 
activitats de tercers
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PUNT DE TROBADA DE FIRES 
I CONGRESSOS
Primera ciutat del món en nombre de congressos i participants.

TECNOLOGIA

CREATIVITAT

MOBILITAT

INNOVACIÓ

SOSTENIBILITAT

CIÈNCIA

FORMACIÓ

INVESTIGACIÓ

CULTURA

IMPULS

OCUPACIÓ

DESENVOLUPAMENT

OPORTUNITATS

TRANSFORMACIÓ

CONEIXEMENT

PARTICIPACIÓ

COL·LABORACIÓ

PROXIMITAT

PROMOCIÓPROMOCIÓ
ECONÒMICA

RECERCA

IMPORTANT IMPACTE 
ECONÒMIC I SOCIAL
La capital catalana ha convertit 
la innovació, el desenvolupament 
tecnològic i cientí#c, el disseny i els 
serveis de qualitat en elements bà-
sics de la seva identitat, alhora que 
conserva un important llegat his-
tòric cultural, arquitectònic i mo-
numental. Barcelona, considerada 
ja una ciutat global, està associada 
a una potent identitat reconeguda i 
admirada a tot el món.

Fira Barcelona, constituïda o#ci-
alment el 1932, organitza i acull 
cada any salons i congressos dels 
principals sectors de l’economia, a 
més de nombrosos esdeveniments 
de caràcter corporatiu, social i 
cultural. Compta amb dos grans 
recintes i ofereix a expositors, 
organitzadors i visitants tots els 
recursos d’una entitat moderna i 
e#cient. Fira és avui una de les més 
importants organitzacions #rals 

d’Europa i el seu prestigi internacional va estretament 
lligat a la marca Barcelona, ciutat amb més d’un segle 
de tradició #ral. 

Una de les seves principals senyes d’identitat és el 
suport als sectors productius, als professionals i als 
emprenedors. Per això, per afrontar els reptes de la 
globalització i avançar-se a les exigències del mercat, 
uneix experiència organitzativa, innovació, desenvolu-
pament tecnològic i competitivitat.

Fira de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, al 
costat d’altres institucions i entitats, treballen activa-
ment per atreure nous esdeveniments a la ciutat, i alho-
ra exportar el know-how i l’experiència organitzativa a 
diferents països, contribuint també a la sortida de les 
nostres empreses a l’exterior. La consolidació de Bar-
celona com a potent plataforma #ral té un important 
impacte econòmic i social, valorat en 2.600 milions 
d’euros anuals i la creació de 40.000 llocs de treball.

Des de Barcelona Activa s’ha col·laborat amb Fira de 
Barcelona en la identi#cació i suport a aquells salons 
més estratègics per a l’economia de la ciutat. S’ha creat 
un equip estable de treball que ha permès alinear els 
objectius de Fira de Barcelona i l’Ajuntament de Barce-
lona i impulsar conjuntament iniciatives d’alt impacte 
a la ciutat.

Fira és una de les grans plataformes 
firals internacionals.18



+150
salons, congressos 
i esdeveniments 
corporatius a l’any

30.000
expositors directes  
i representats

+2,5M
visitants

Fira de Barcelona, líder a 
Espanya en salons industrials i 
professionals, s’ha consolidat 
com una de les grans 
plataformes firals internacionals 
gràcies a la seva cartera 
d’esdeveniments i l’aposta per 
la innovació i el talent, a més 
dels atractius de tot tipus que 
ofereix la ciutat de Barcelona.  

+1.000
activitats,  
conferències  
i jornades organitzades 
a l’any

+10.000
periodistes  
acreditats als salons  
i congressos

Barcelona actua com un gran 
laboratori que dinamitza, dins la 
seva àrea d’influència i amb visió 
de futur, empreses, organismes 
públics, equipaments i centres 
científics i tecnològics. Els 
esdeveniments de Fira de 
Barcelona contribueixen a 
generar sinergies i valor afegit.

400.000 m2

bruts de superfície 
expositiva: Montjuïc 
i Gran Via

14
pavellons per a 
exposició

2
grans espais  
per a congressos

60
punts de restauració

+2.600 MC= 
impacte econòmic 
a Barcellona i el seu 
entorn

+40.000
llocs de treball 
directes/indirectes 
generats

15
països amb delegació

representants a 
altres parts del món

6
àmbits dìmpacte 
social i públic del 
desenvolupament 
econòmic a la 
innovació

210 MC=
ingressos (2018)

+200
països de  
procedència  
de visitants

10
salons a l’exterior 
coorganitzats amb 
altres operadors

© Fira Barcelona 2018.

Fira de Barcelona acull cada any 
més de 150 esdeveniments 

que reuneixen més de 30.000 expositors 
directes i indirectes 

i 2,5 milions de visitants.
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SALÓ DE L’OCUPACIÓ 
JUVENIL
Dins del Pla per al Foment de 
l’Ocupació Juvenil de Qualitat 
2016-2020 es va celebrar per pri-
mer cop al 2018 el Saló de l’Ocupa-
ció Juvenil, coincidint amb el Saló 
de l’Ensenyament. 

A més de l’àrea de benvinguda, 
va constar dels espais APROPA’T 
(entitats), DESCOBREIX (assesso-
rament laboral), SALTA (contacte 
amb empreses), ASSESSORA’T 
(drets laborals), PREPARA’T I 
COMPARTEIX (formació) i EM-
PRÈN (emprenedoria).

BIZBARCELONA
Aquest saló per a persones em-
prenedores i autònomes i pimes 
posa l’accent en el foment de la 
digitalització com a eina transfor-
madora dels negocis per adaptar-se 
a les noves realitats i ser compe-
titives. Una transformació tec-
nològica que va en paral·lel a una 
transformació social i sostenible. 
3 de cada 4 dels prop de 14.000 
assistents la consideren una cita 
essencial.

BARCELONA INDUSTRY 
WEEK 
La Barcelona Industry Week posa 
el focus en els canvis productius i 
socials a través de la indústria 4.0, 
la innovació en els processos de 
fabricació i la transformació digital 
de les empreses. En l’edició de 2017 
va estar dedicada sobretot als can-
vis a la indústria química, mentre 
que a la de 2018 es va centrar en 
la innovació en salut (saló HEAL-
THIO), la impressió 3D –que va 
apropar la impressió 3D a tots els 
sectors, en especial a l’automoció, 
l’aeronàutica, la venda minorista 
i la salut (saló IN(3D)USTRY)– i 
l’IoT Solutions World Congress, 
congrés mundial de la internet de 
les coses.

SHARING CITIES
El Sharing Cities Summit (la Ci-
mera de Ciutats Col·laboratives) 
es va celebrar a Barcelona el 2018 
per primera vegada per debatre els 
nous reptes que plantegen les eco-
nomies de plataforma i col·labora-
tives. Hi van aparticipar 48 ciutats 
d’arreu del món.

SMART CITY EXPO 
WORLD CONGRESS
Parlar de smart cities signi#ca 
avançar cap a ciutats més soste-
nibles, més intel·ligents, cap a la 
creació i progrés de nous serveis 
municipals amb valor afegit, mit-
jançant solucions tecnològiques, 
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de les persones que les 
habiten, treballen i/o visiten. Amb 
el lema Cities to live in, el 2018 es 
va posar el focus en el desenvolu-
pament d’iniciatives per transfor-
mar les ciutats per millorar la vida 
dels ciutadans. La Cimera Interna-
cional sobre Ciutats Intel·ligents, 
reuneix més de 21.000 visitants. 

D’altra banda, cal destacar que al 
llarg de 2018 Fira de Barcelona 
va coorganitzar edicions de Smart 
City Expo a diverses ciutats del 
món: Curitiba (Brasil), Istanbul 
(Turquia), Casablanca (Marroc), 
Kyoto (Japó), Puebla (Mèxic) i 
Jaipur (Índia).

120
professionals

+700
assessoraments 
al BIZEXPORTA

+21.000
visitants

+ 25.000
professionals

+400
ponents

844
exhibidors

550
companyies

+60
esdeveniments

10.000
visitants

13.000
visitants

700
ciutats

700
ponents

146
països

200
activitats 

informatives

182
conferències

315
ponents

30
empreses de 

diferents sectors

90
expositors 

directes

48
ciutats  
globals

78
agents entre 

entitats, 
associacions 
empresarials, 

gremis  
i sindicats

+1.500
contactes en 
activitats de 
networking
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BARCELONA, CAPITAL MUNDIAL DEL MÒBIL
El MWC és l’esdeveniment de referència mundial dedicat a les tecnologies mòbils i el 
fòrum escollit per empreses, proveïdors, distribuïdors de continguts, professionals de la 
indústria i mitjans especialitzats per conèixer de primera mà les noves tendències d’una 
indústria en constant canvi

indústria 4.0 o implicacions com 
la intel·ligència arti#cial, la inter-
net de les coses són aspectes que 
generen un espai d’oportunitats o 
d’amenaces d’un futur que hem de 
conèixer i comprendre. 

El Mobile World Congress (MWC) 
esdevé una cita ineludible per 
prendre el pols de les tendències 
d’innovació tecnològica i digital 
d’arreu del món. 

És l’esdeveniment més impor-
tant per a tots els professionals o 
empreses del sector i se centra en 
els canvis profunds en la societat i 
en les organitzacions, sorgits com a 
resultat de la nova economia digi-
tal i la revolució tecnològica.

La GSMA va escollir Barcelona 
com a seu del MWC del 2006 a 
2023.

Una de les raons principals 
d’aquesta elecció és l’ecosistema 
de startups de la ciutat i la seva 
consideració com una de les més 
“smart” del món, reconeixent així 
la seva tasca per atreure empreses 
d’àmbit tecnològic. 

Realitats com el context de la 
transformació cultural i digital, 
escenaris de pertorbació com la 

Estimulant iniciatives per promoure 
l’expansió, testeig i desenvolupament 
de noves tecnologies mòbils, així com la creació 
d’empreses que s’hi vinculen, convertint Barcelona 
en una referència en aquest àmbit.

Retorn per a la ciutat en milions d’euros

75€ 175€ 275€ 375€ 475€

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006
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En aquest sentit, destaquen inicia-
tives transversals d’emprenedoria i 
sessions especí#ques, que abracen 
diverses temàtiques dins de l’àmbit 
tecnològic, social i de la innovació.

4YFN
Espai on es reuneixen les propostes 
de les empreses més innovadores 
del panorama mundial amb múl-
tiples activitats, altaveus, panells, 
tallers i sessions especí#ques de 
cadena de blocs (blockchain), inter-
net de les coses (IoT), transferència 
tecnològica, corporate venturing i 
intel·ligència arti#cial. Barcelona 
Activa ha participat activament al 
4YFN facilitant la presència de 20 
startups en cada edició, tot asse-
gurant paritat de gènere entre les 
persones promotores d’aquestes 
startups.

MOBILE LUNCH
Més de 400 professionals es donen 
cita en aquesta activitat per acon-
seguir generar sinergies de negoci i 
consolidar les relacions d’indústri-
es multisectorials, que esdevenen 
l’espai comú de referència per ge-
nerar oportunitats de negoci dins 
de l’àmbit digital.

YOMO (YOUTH MOBILE 
FESTIVAL)
El lloc per explorar el futur de 
l’educació.

YOMO pretén apropar el Congrés 
a l’educació i a les comunitats 
d’estudiants. Un lloc molt inte-
ressant per mirar cap al futur des 
de la perspectiva de la innovació 
educativa. 

WOMEN FOR TECH 
(WOMEN4TECH)
Programa que pretén superar la 
bretxa de gènere en les indústries 
tecnològiques i consolida un espai 
propi per a les dones.

M4SOCIAL 
Projecte per accelerar la transfor-
mació digital de l’atenció a les per-
sones, contribuint a l’apoderament 
de la ciutadania i de les entitats 
socials. Es focalitza a generar i 
compartir coneixement en l’àmbit 
de la tecnologia amb vessant social, 
casos d’estudi sobre processos de 
transformació digital i innovació 
del Tercer Sector.

107.000 assistents

2.400 empreses

170 delegacions

471 milions d’euros

13.000 llocs de treball

24% assistents dones

55% assistents directius d’alt nivell

7.700 consellers delegats 

Font: GSMA, 2018

Transformació digital per generar 
espais de confluència 

de tecnologia, ciutadans, empreses 
i administracions.

Des de Barcelona Activa s’ha 
col·laborat amb GSMA per tal 
d’obrir el MWC a públics no 
especialitzats, com ara pimes 
industrials, empreses creatives i 
 joves, mitjançant tours guiats 
i sessions d’apropament a 
aquest sector tecnològic.

L’impuls al sector tecnològic 
i digital s’ha concretat en la 
posada en marxa, per part de 
Barcelona Activa, d’una nova 
línia d’impuls a l’Economia 
Digital que inclou aquestes i 
altres noves actuacions, com 
ara la posada en marxa d’una 
nova incubadora especialitzada 
en startups d’alt impacte tecno-
lògic o la posada en marxa de 
programes formatius per a l’es-
pecialització de per0ls digitals 
com és el cas de l’IT Academy.

Assistents MWC (2009-2018)
Font: GSMA, 2018
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CA L’ALIER,  
CENTRE D’INNOVACIÓ URBANA
Ca l’Alier, un equipament municipal gestionat per la Fundació BIT 
Habitat, és la fàbrica del passat des d’on pensem la ciutat del futur.
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Bit Habitat gestiona el Centre 
d’Innovació Urbana de Barcelona, 
que està ubicat a l’antiga fàbrica 
Ca l’Alier, un equipament muni-
cipal rehabilitat per l’Ajuntament. 
Les dues línies estratègiques del 
projecte són el Taller de ciu-
tats, a través del qual es promou 
l’intercanvi de coneixement i la 
divulgació al voltant de la ciutat 
inclusiva i sostenible, i l’i-lab, un 
laboratori d’experimentació obert 
a les empreses orientat a oferir un 
retorn a la ciutadania.

Des de Ca l’Alier s’impulsa el 
treball col·laboratiu a partir de la 
quàdruple hèlix: teixit veïnal, teixit 
empresarial, universitat i centres 
de recerca, i sector públic.

Barcelona Activa ha contribuït al 
nou enfocament de la Fundació 
BIT Habitat, garantint l’alineació 
de la missió i el pla de treball de la 
Fundació amb els objectius estra-
tègics de foment de l’empresa i la 
innovació de Barcelona Activa.

Ca l’Alier, antiga fàbrica 
del Poblenou, 
és el paradigma 
d’edifici patrimonial 
rehabilitat amb criteris 
de màxima eficiència 
i sostenibilitat.

CAP A UNA CIUTAT 
INCLUSIVA I SOSTENIBLE
Bit Habitat és una entitat sense 
ànim de lucre que té com a objec-
tiu promoure la innovació urbana 
a Barcelona en els vessants social, 
econòmic, urbanístic i tecnològic, 
per tal de donar resposta als nous 
reptes als quals s’enfronta la ciutat.

A més, promou iniciatives dirigi-
des a crear una ciutat més sosteni-
ble i millorar la qualitat de vida de 
les persones que hi viuen, a través 
d’una col·laboració amb vocació 
internacional entre la ciutadania, la 
universitat i els centres de recer-
ca, el teixit empresarial i el sector 
públic. 
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DESENVOLUPAMENT DE LES TIC PER MODERNITZAR 
L’ECONOMIA TRADICIONAL
L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, dona suport a CTecno en la rea-
lització dels cicles de networking i per a la realització del Baròmetre del Sector Tecnològic a 
Catalunya, que en la seva desena edició (2018) s’ha consolidat com a document de referèn-
cia per a tots els àmbits de les TIC.
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DINAMITZACIÓ 
DE LA CIUTAT I 
PUNT DE TROBADA 
D’OPORTUNITATS DEL 
SECTOR TECNOLÒGIC
El Cercle Tecnològic de Cata-
lunya (CTecno) és una funda-
ció privada sense ànim de lucre 
oberta a les persones, empreses i 
professionals de les TIC per crear 
opinió, generar debat i promoure 
polítiques tecnològiques. Amb la 
#nalitat de promoure la societat de 
la informació i del coneixement, 
potencia la generació d’iniciatives 
per a la recerca i el desenvolupa-
ment, tant de les tecnologies de la 
informació i la comunicació i del 
seu sector d’activitat empresari-
al, com de la modernització dels 
sectors d’activitat de l’economia 
tradicional i la creació de sinergies 
i de noves oportunitats d’ocupació 
en aquest sector i, al mateix temps, 
contribuir a l’ús cívic de la tecno-
logia.

Des de C-Tecno s’impulsen 
iniciatives per pal·liar el dè#cit 
de vocacions i professionals, en 
especial de dones, per tal de dispo-
sar del talent digital necessari per 
acompanyar aquest sector que es 
troba en un context de creixement 
i amb expectatives molt positives 
per al futur més immediat. També 
es participa activament en el debat 
social sobre els efectes del canvis 
tecnològics sobre la societat i els 
individus per tal d’evitar bretxes 
tecnològiques.

Els objectius especí#cs del CTecno 
són:

 Ser referent, dinamitzador i punt 
de trobada del sector de les TIC.

 Ser un actor decisiu i inZuent 
sobre l’agenda dels actors clau 
(públics i privats) del sector TIC i 
la digitalització.

 Generar debat, anàlisi i difusió 
sobre l’estat actual i els reptes de 
futur de la societat digital.

 Incentivar i desenvolupar el 
talent digital.

 Apropar la tecnologia al tercer 
sector.

Les 2.766 empreses TIC
de Barcelona ocupen prop de 

55.000 llocs de treball.

El 92,8% 
d’empreses  

TIC de 
Catalunya  

són pimes 
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CAP A UN POBLENOU  
AMB UN 22@ MÉS INCLUSIU I SOSTENIBLE
El Poblenou i el 22@ prenen un nou impuls gràcies al Pacte civil signat entre  
l’Administració pública, el teixit veïnal, el teixit empresarial, les universitats  
i els operadors metropolitans.

El mes de novembre de 2018 l’Ajun-
tament de Barcelona, els ens supra-
municipals, universitats, empreses, 
diverses entitats, agents socials i 
veïnals del Districte de Sant Martí 
van donar suport i signar el pacte 
“Cap a un Poblenou amb un 22@ 
més inclusiu i sostenible”. Aquest és 
un gran pacte de ciutat per de#nir 
l’estratègia de futur del 22@, on 
s’estableixen criteris i directrius 
sobre un conjunt de programes mu-
nicipals i instruments tècnics que 
marcaran el desenvolupament de 
les àrees incloses al 22@ cap a una 
cohesió dels barris del Poblenou i el 
Maresme des d’una transformació 
inclusiva i sostenible.

El Pacte se signa com un consens 
programàtic davant els reptes 
socials, econòmics i urbanístics 
del Poblenou i el 22@, després de 
divuit anys de l’aprovació del pla-
nejament actual.

Signants del Pacte

Ajuntament de Barcelona

Associació d’Empreses i 
Institucions 22@ Network

Consorci Besòs

Fundació bTec-Campus 
Diagonal Besòs

Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona (FAVB)

Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona

Poblenou Urban District

Taula Eix Pere IV

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra 
(UPF)

Aquest gran pacte de ciutat
és el resultat dels treballs
d’anàlisi tècnics i acadèmics
i del procés participatiu
amb els actors del territori.26



EL PRIMER DISTRICTE 
URBÀ D’INNOVACIÓ 
AL MÓN
L’any 2000 Barcelona va apostar 
per renovar les 200 hectàrees de 
sòl industrial del Poblenou, que 
havia estat el motor de la revolució 
industrial a la ciutat, mantenint 
el caràcter productiu, tot reori-
entant-lo cap a l’economia del 
coneixement.

En l’ADN del 22@ hi ha els se-
güents trets:

 Propicia la instal·lació de centres 
de creació de coneixement (univer-
sitats, centres de recerca, transfe-
rència tecnològica, etc.).

 Segueix un model de ciutat 
compacta i complexa, amb barreja 
d’usos que inclou zones d’activi-

tat econòmica, habitatge, espais 
públics i equipaments.

 Implementa un pla d’infraes-
tructures (amb xarxes de serveis, 
producció centralitzada de fred 
i calor), recollida pneumàtica de 
residus i solucions avançades en 
mobilitat, que fan del districte un 
espai innovador i altament e#cient.

 Conserva el patrimoni arquitec-
tònic del passat industrial.

 Crea les condicions per a la 
formació d’un ecosistema obert 
d’innovació.

22@ és el districte de la revolució del coneixement.

Amb la posada en marxa la Comis-
sió Ampliada del 22@ es vetlla per 
una governança transparent i de-
mocràtica i de l’organisme públic de 
gestió previst en aquest pacte per fa-
cilitar la validació de les de#nicions 
de cadascun dels projectes executius 
#nals dels diferents programes i 
instruments que es desenvolupin.

Entre les primeres accions a portar 
a terme hi ha el compromís per un 
planejament urbanístic amb més 
habitatge assequible de protecció 
pública, un model urbà mixt més 
equilibrat entre els usos productius 
i l’habitatge, la preservació del pa-
trimoni, un pla d’usos per protegir 
el teixit comercial i la potenciació 
de l’activitat econòmica. També es 
preveu la recuperació d’espais a par-
tir d’una mobilitat més sostenible i 
la creació d’un corredor verd entre 
el Poblenou i el Besòs. La incorpo-
ració de noves possibilitats lligades 
a la producció energètica sostenible 
i l’autoconsum hi tindran un paper 
rellevant. Així mateix, s’impulsarà 
un programa de recuperació de la 
memòria històrica del Poblenou.
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TECNOLOGIA INNOVADORA I DIFERENCIAL 
PER AFAVORIR LA COMPETITIVITAT I 
L’OCUPACIÓ DE LES EMPRESES
Des del 2007, l’Ajuntament de Barcelona col·labora amb Eurecat per a l’impuls de la inno-
vació i de les TIC a les pimes catalanes i al sector TIC com a palanca per generar ocupació 
de qualitat.
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SOCIS TECNOLÒGICS 
DE LES EMPRESES 
QUE TREBALLEN 
A CATALUNYA
Eurecat és el principal centre de 
Catalunya proveïdor de tecnologia 
innovadora i diferencial que ajuda 
a donar resposta a les necessitats 
d’innovació de les empreses i 
n’impulsar la competitivitat. 
L’activitat d’Eurecat s’adreça a 
tots els sectors, però especialment 
a l’aeronàutica, l’alimentació, 
l’automoció, el comerç i el turisme, 
la construcció, la salut, l’energia 
i recursos, el sector ferroviari, 
les #nances i assegurances, les 
indústries culturals i creatives, el 
sector públic, les empreses de base 
i bens d’equip, el sector tèxtil i les 
TIC. 

La col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona amb Eurecat se 
centra en dues de les accions del 
seu pla d’actuació del 2018: el 
projecte BigData CoE Barcelona 
i les actuacions de dinamisme 
empresarial.

El projecte BigData CoE Barcelona 
construeix, aglutina i posa 
a disposició de les empreses 
coneixement especialitzat, eines, 
sets de dades i infraestructures big 
data diferencials. Aquests recursos 
contribueixen que les empreses 
puguin de#nir, experimentar i 
validar els models de big data i 
el seu impacte en el seus negocis. 
Facilita, també, la de#nició de 
solucions innovadores en un marc 
de col·laboració amb agents clau 
del sector.

Eurecat és un referent 
en la cooperació 
publicoprivada en l’àmbit 
de la investigació 
i la innovació.
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DINAMITZACIÓ ECONÒMICA  
DE L’ÀREA METROPOLITANA 
L’Ajuntament de Barcelona és un dels organismes rectors del Consorci de la Zona Franca, 
que afavoreix la projecció internacional de Barcelona, Catalunya i Espanya en els sectors 
#ral, logístic i immobiliari.

TECNOLOGIA

CREATIVITAT

MOBILITAT

INNOVACIÓ

SOSTENIBILITAT

CIÈNCIA

FORMACIÓ

INVESTIGACIÓ

CULTURA

IMPULS

OCUPACIÓ

DESENVOLUPAMENT

OPORTUNITATS

TRANSFORMACIÓ

CONEIXEMENT

PARTICIPACIÓ

COL·LABORACIÓ

PROXIMITAT

PROMOCIÓPROMOCIÓ
ECONÒMICA

RECERCA

PROGRÉS SOCIAL I 
CREACIÓ D’OCUPACIÓ
El Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona és una entitat pública 
que gestiona el Polígon Industrial 
de la Zona Franca i la Zona Franca 
Duanera amb la missió de propi-
ciar el progrés social i la creació 
d’ocupació a partir de la implanta-
ció industrial i logística, el desen-
volupament empresarial i d’escena-
ris per a l’activitat econòmica, i la 
transferència tecnològica.

Com a plataforma empresarial, 
el Consorci gestiona el Polígon 
Industrial de la Zona Franca, amb 
6.000.000 m2 i gairebé 300 empre-
ses instal·lades amb naus indus-
trials i logístiques que gaudeixen 
d’una connectivitat privilegiada, 
gràcies al fàcil accés al port, l’ae-
roport, els enllaços viaris inter-
nacionals i l’estació ferroviària de 
mercaderies.

El Consorci és, també, un agent 
immobiliari públic, amb fort 

protagonisme a l’àrea barcelonina, 
on promociona o#cines i edi#cis 
singulars que generen riquesa i 
activitat empresarial. Així mateix, 
regenera zones urbanes on contri-
bueix a millorar l’urbanisme i la 
qualitat de vida dels habitants.

Un altre dels seus objectius és 
reforçar la projecció de l’economia 
local mitjançant esdeveniments 
empresarials internacionals capda-
vanters, com la #ra immobiliària 
Barcelona Meeting Point, ja a la 
22a edició, i la #ra líder de la logís-
tica SIL (Saló Internacional de la 
Logística i Manutenció); el suport 
al diàleg a través del Fòrum Euro-
pa i la Setmana Mediterrània de 
Líders Econòmics (MedaWeek); i 
la incentivació del talent (patrocini 
del Premi Ciutat Solidària i premis 
El Vigia a les millors iniciatives 
logístiques) i del canvi (acceleració 
de startups, incubadores i hubs).

Amb més de cent anys d’història, 
el Consorci de la Zona Franca 

va ser el primer consorci instituït a Espanya.
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El sector logístic aporta a Catalunya 
més del 4% del valor afegit brut (VAB) 

i el 12% del VAB del sector serveis, 
i el 4% de l’ocupació. 

PROMOVEM BARCELONA COM A HUB LOGÍSTIC
L’Ajuntament de Barcelona forma part de Barcelona-Catalunya Centre Logístic, una asso-
ciació que treballa per a la millora de la competitivitat i la promoció de Catalunya com a 
plataforma logística euromediterrània. 
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 El mapa ferroviari: reconegut 
internacionalment com a element 
de transport amb un potencial de 
creixement més gran.

 El mapa aeri: amb capacitat per 
convertir-se en un centre de con-
nexions intercontinentals.

Barcelona-Catalunya Centre 
Logístic (BCL) està formada per 
empreses privades i públiques 
del sector logístic, associacions 
professionals, entitats de forma-
ció i d’innovació, així com altres 
organismes i institucions de R+D 
industrial, econòmic i logístic. A 
més de promoure la competitivitat 
de Catalunya com a plataforma 
logística al sud d’Europa, BCL és 
un fòrum d’anàlisi, debat i reZexió 
sobre el present i el futur del sector 
logístic de Catalunya . 

CENTRE LOGÍSTIC I DE 
TRANSPORTS DEL SUD 
D’EUROPA
Barcelona té una situació geogrà-
#ca privilegiada, amb un espai 
metropolità de cinc quilòmetres 
de radi, on conZueixen diferents 
corredors internacionals i es 
concentren totes les modalitats de 
transport: marítim, aeri, ferroviari 
i viari. A més, la ciutat disposa de 
les infraestructures i els equipa-
ments necessaris per desenvolupar 
activitats logístiques de qualitat i a 
gran escala.

El sistema logístic de Catalunya 
és una xarxa que integra diferents 
mapes:

 El mapa viari: és el principal 
sistema de transport, ja que mou 
el 80% de les mercaderies que es 
transporten a Catalunya. 

 El mapa marítim: amb dos ports 
complementaris i d’abast global 
(Barcelona i Tarragona), és respon-
sable del 60% del trà#c internacio-
nal i garanteix la competitivitat de 
Catalunya en el marc de la globa-
lització de l’economia. 
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INNOVACIÓ INDUSTRIAL 4.0 AL SERVEI DE LA 
TECNOLOGIA I LA SOSTENIBILITAT
L’Advanced Factories Expo & Congress compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelo-
na per a aquesta #ra que reuneix les empreses més innovadores en automatització industri-
al, robòtica, màquines-eina i manufacturing digital.
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Més de 4.500 empreses involucrades, 
més de 12.000 professionals 
i més de 300 innovacions presentades el 2018.

ADVANCED FACTORIES, 
BARCELONA OBERTA 
A LA INNOVACIÓ 
INDUSTRIAL
Els processos i les tècniques de 
manufactura s’han d’anar ade-
quant als nous requeriments del 
sector industrial, fet que obliga 
les empreses a incorporar equips 
i desenvolupar sistemes de fabri-
cació altament avançats, als quals 
cal integrar diverses solucions: la 
intel·ligència arti#cial, la fabricació 
additiva 3D, la fàbrica connectada, 
el cloud industrial o l’Internet of 
4ings (IoT), entre altres.

Barcelona es posiciona com a 
capital europea de la innova-
ció industrial amb la celebració 
de l’Advanced Factories Expo 
& Congress, una trobada de les 
empreses i emprenedors del sector, 
que facilita la creació de sinergies 
entre els professionals de la indús-
tria avançada i digital i genera un 
retorn econòmic per a la ciutat. 

El congrés reuneix les empreses 
més innovadores en automatitza-
ció industrial juntament amb les 
tecnologies emergents de la indús-
tria 4.0: robòtica, màquina-eina, 
manufacturing digital i tecnologies 
que impulsen la desindustrialitza-
ció, la millora de la competitivitat 
industrial i que, en de#nitiva, 
proporcionen costos més baixos i 
nous models de negoci. 

Advanced Factories acull el con-
grés Industry 4.0, una cita amb els 
experts internacionals de la indús-
tria avançada i digital amb més 
de 3.000 assistents i 160 ponents 
internacionals.
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BCN CIRCULAR. PLA D’ACTUACIÓ PER A L’IMPULS 
DE L’ECONOMIA CIRCULAR A LA CIUTAT DE BARCELONA
L’economia circular és una oportunitat per potenciar l’economia del futur. Barcelona ha de 
ser una referència en la transició cap a un nou model econòmic, social i ambiental.

PLA BARCELONA CIRCULAR:  
DE LA SOSTENIBILITAT  
A UNA ECONOMIA  
QUE S’HI FONAMENTA
Barcelona és un clar exemple de com les ciutats te-
nen una posició clau per liderar la transformació cap 
a l’economia circular. Barcelona està compromesa a 
créixer sobre la base d’un model sostenible que sigui 
econòmicament viable, ambientalment respectuós i 
socialment solidari, tot creant riquesa i qualitat de vida 
de manera més justa i distribuïda. Cal treballar com 
fer que aquest desenvolupament sostenible (o #ns i tot 
regeneratiu) sigui econòmicament viable i això passa 
per canviar la forma de produir i consumir els produc-
tes i serveis que fem servir.

La ciutat ofereix una gran concentració de recursos, 
un mercat ampli de consumidors (empreses, residents, 
transeünts i visitants, el mateix Ajuntament i altres 
administracions, etc.) i molt talent (empreses innova-
dores, centres de recerca, universitats, etc.).

Barcelona és una ciutat compromesa a créixer d’acord 
amb un model sostenible i així ho reZecteix el Com-
promís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2020, que 
en el punt 8 diu: «Progrés i desenvolupament: de la 
preocupació per la sostenibilitat a una economia que 
s’hi fonamenti».

El Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat és el marc de refe-
rència per a totes les organitzacions 
ciutadanes que volen contribuir 
a la millora de la sostenibilitat. 
Aquest compromís comporta un 
canvi en les maneres de produir i 
consumir i se centra en els àmbits 
següents:

 aigua i energia

 mobilitat i qualitat de l’aire

 habitatge

 urbanisme

 desenvolupament econòmic local

 comerç i consum responsable

 turisme sostenible

 

Economia circular

Model econòmic i de producció i consum 
on els materials, productes i serveis són 
dissenyats per durar i tornar a entrar a 
la cadena de valor, tot eliminant tòxics i 
utilitzant energies renovables: una economia 
que permet ser regenerativa per disseny, és a 
dir, no només conservar el capital natural de 
què disposem, sinó 0ns i tot regenerar-lo.
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El Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat 2012-2022: 
per una Barcelona més equitativa, 
pròspera i autosuficient.

OPORTUNITATS  
EN EL CANVI CAP A 
L’ECONOMIA CIRCULAR
Barcelona ha identi#cat oportu-
nitats d’economia circular per 
al desenvolupament de la ciutat, 
especialment en sectors estratègics 
prioritaris com el desenvolupa-
ment econòmic local, la mobilitat, 
el consum, l’alimentació, el tèxtil, 
la gestió de residus, la construcció 
i el reciclatge. També ha demostrat 
la capacitat de generar noves pro-
fessions i reforçar per#ls profes-
sionals existents entorn a aquesta 
nova economia, amb la consegüent 
creació de llocs de treball quali#-
cats i la dinamització de l’econo-
mia local i de proximitat. 

Aquests objectius s’estenen des de 
la ciutat als municipis adjacents de 
l’àrea metropolitana.

Per l’Ajuntament de Barcelona 
l’economia circular ha de ser 
l’oportunitat per coordinar depar-
taments i institucions municipals i 
cap a un relat comú que doni visió 
i una estratègia global ampli#cant 
els bene#cis i resultats individuals.

La col·laboració de tots els agents 
implicats esdevé un aspecte clau 
cap a una economia circular: 
Administració, ciutadania, orga-
nitzacions, empreses, tecnologies i 
recursos treballant en una visió del 
sistema urbà. 

En aquest projecte és clau la 
implicació del teixit empresarial i 
l’acompanyament de les empreses 
existents per a l’adaptació a l’eco-
nomia verda i circular. Així mateix 
s’han d’impulsar projectes que 
permetin fer salts d’escala d’àmbit 
metropolità i atreure inversions 
internacionals.

El Districte de Sant Andreu 

El Districte de Sant Andreu 
és un model de referència a la 
ciutat amb la implementació 
d’un projecte d’economia  
circular al polígon del Bon 
Pastor.

Barcelona Activa ha dissenyat 
i executat el Pla de suport a la 
indústria manufacturera, que 
inclou un conjunt de mesures 
i actuacions especí0ques per a 
la millora de la competitivitat 
de les pimes industrials 
ubicades a l’eix Besòs i l’eix 
Llobregat, en el marc del Pla 
de Barris.

Barcelona  
ofereix una gran 
concentració de:

RECURSOS
MERCAT 
TALENT

Per liderar la transició cap 
aquest nou model econòmic, 
social i ambiental.
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PLA BARCELONA CIÈNCIA,  
EL GRAN PACTE DE CIUTAT
El Consistori desplega el Pla Barcelona Ciència amb el consens i la col·laboració de centres 
de recerca, empreses, universitats, administracions i també la ciutadania per fer de Barce-
lona un ecosistema idoni per a la recerca i la innovació, situant-la com una de les capitals 
europees més potents en ciència i coneixement.

El Pla Barcelona Ciència s’articula 
d’acord amb tres eixos fonamen-
tals i deu línies estratègiques.

EIX 1 SUPORT 
MUNICIPAL  
A LA RECERCA

01  Noves línies de finançament 
a projectes de recerca i in-

novació impulsats i desenvolupats 
pels centres de recerca i tecnologia 
de la ciutat i l’àrea metropolitana.

02  Oferta d’habitatges a preus 
accessibles per a personal 

investigador, sobretot al barri de la 
Marina.

03  Impuls de projectes urbans 
que catalitzen les activitats de 

recerca i la innovació a la ciutat, per 
convertir el parc de la Ciutadella en 
la Ciutadella del Coneixement.

EIX 2 CAPITAL EUROPEA  
DE LA CIÈNCIA
04  Creació del Premi Europeu 

de Ciència Hipàtia, de perio-
dicitat anual. 

Aquest guardó, instaurat el 2018, 
té l’objectiu de contribuir a la 
visibilitat de la ciència, així com a 
promoure, reforçar i maximitzar a 
nivell europeu el valor de la recerca 
de l’excel·lència i del seu impacte 
sobre la societat.

La denominació del premi com a 
Hipàtia vol destacar la #gura de la 
#lòsofa i cientí#ca Hipàtia d’Ale-
xandria (c. 355-415), una dona que 
va saber conjugar i transmetre tots 
els camps del saber de la seva època 
i que, precisament per això, va ser 
assassinada per les forces de la igno-
rància i el fanatisme.

Posicionem Barcelona
com a capital europea

de la ciència34



El premi vol esdevenir un reco-
neixement a la millor carrera i 
trajectòria en l’àmbit cientí#c i de 
la investigació desenvolupada al 
més alt nivell internacional, amb 
inZuència sobre diferents camps del 
coneixement i amb impacte positiu 
en el benestar de la humanitat.

Es premien #gures destacades de 
les tres grans àrees del saber amb 
alternança anual: Ciència i Tecno-
logia, Ciències de la Vida i la Salut, i 
Humanitats i Ciències Socials.

EL guardó s’ha gestionat en col·la-
boració amb l’Academia Europaea 
(Academia Europaea-Barcelona 
Knowledge Hub, AE-BKH), una 
associació internacional no gover-
namental, sense ànim de lucre, in-
tegrada per més de 3.500 cientí#cs 
i acadèmics del més alt nivell que 
promouen la recerca i l’educació en 
tots els àmbits del coneixement. 

Barcelona és, des de l’any 2013, 
subseu de l’Academia Europaea i, 
com a tal, centre d’actuacions al sud 
d’Europa i la Mediterrània.

Un comitè avaluador internacional 
és el responsable d’escollir la candi-
datura guanyadora.

05  Impuls i reforç dels progra-
mes STEAM (acrònim anglès 

que signi#ca Ciència, Tecnologia, 
Enginyeria, Arts i Matemàtiques) 
i EscoLab, a través de Barcelona 
Activa. Aquests programes perme-
ten generar vocacions cientí#ques 
en escoles i instituts de la mà dels 
mateixos investigadors i investiga-
dores.

06  Impuls de programes per 
fomentar vocacions cien-

tífiques de nenes i joves i donar 
visibilitat a les dones investigadores, 
a través de Barcelona Activa.

07  Aliança amb el CERN, el La-
boratori Europeu de Física de 

Partícules, per al foment de les arts 
i la ciència, mitjançant el programa 
Collide, que permetrà la residència 
artística combinada al CERN i a 
una fàbrica de creació de Barcelona, 
i desplegarà accions educatives en la 
interrelació entre ciència i art.

08  Impuls a espais de reZexió i 
divulgació de la ciència que 

facilitin la intervenció activa de 
la ciutadania, tant des de projectes 
consolidats (Festival de la Cièn-
cia, Oficina Ciència Ciutadana) 
com des de noves iniciatives com 
la Biennal Ciutat i Ciència (febrer 
de 2019). Barcelona Activa col·la-
bora en el disseny de la Bienal i en 
l’execució de diferents actuacions 
s’hi emmarquen.

En efecte, la Biennal Ciutat i Cièn-
cia, que s’ha engegat per primer cop 
al 2019, proposa un gran espai de 
reZexió, debat i participació entorn 
de la recerca cientí#ca per acostar 
els avenços i els reptes de la física, la 
genètica o la biotecnologia a tota la 
població. 

Amb més de 90 activitats reparti-
des per 60 equipaments arreu de la 
ciutat, la Biennal Ciutat i Ciència 
convida tota la ciutadania a dialo-
gar amb prop de 120 entitats i amb 
138 professionals de la ciència.

Potenciem l’ecosistema de recerca 
i innovació.
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EIX 3 LABORATORI 
URBÀ D’INNOVACIÓ
09  Impuls d’espais d’innovació 

urbana, com el laboratori 
d’experimentació i.Lab, a través de 
la Fundació Bit Habitat, o el re-
forçament del programa Decidim, 
que articulen la col·laboració oberta 
entre la ciutadania, les universitats 
i els centres de recerca, el teixit pro-
ductiu i emprenedor, i la mateixa 
administració, i els connecta amb 
iniciatives semblants d’altres ciutats 
internacionals.

10  Intensi#cació de la conne-
xió entre els equipaments 

de ciència i recerca i les fires i 
congressos que se celebren a Barce-
lona, per tal que esdevinguin un 
tractor de l’ecosistema innovador 
de la ciutat.

 

SUMA DE FORCES
L’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Bancària ”la Caixa” han 
signat una aliança per potenciar el 
Pla Barcelona Ciència i convertir 
la ciutat en la capital europea de la 
recerca i innovació.

L’acord subscriu dues gran línies 
d’actuació: 

 La creació de l’innovador pro-
grama Barcelona-”la Caixa” Living 
Lab, laboratori d’investigació i 
participació ciutadana. 

 La convocatòria municipal de 
subvencions a projectes de recer-
ca per un milió d’euros, aportats 
conjuntament per l’Ajuntament i 
”la Caixa”. 

Aquestes iniciatives volen impulsar 
l’ecosistema d’investigació, acostar 
la ciència a la ciutadania i, alho-
ra, generar coneixement per a la 
millora de la qualitat de vida de les 
persones.

Aquest conveni s’emmarca tant en 
el Pla Barcelona Ciència com en el 
Pla Estratègic de ”la Caixa”, una de 
les línies prioritàries del qual és la 
recerca i la innovació.

 

CONSELL ASSESSOR CIENTÍFIC
El Pla Barcelona Ciència compta amb un Consell Assessor Cientí#c format 
per un grup d’experts del món de l’acadèmia, que presideix Lluís Ferrer i 
Caubet, Catedràtic de Medicina i Cirurgia Animal de la UAB i exrector.

La seva principal funció és proposar, supervisar i desenvolupar el Pla oferint 
consell expert en tots els temes relacionats amb la ciència, la tecnologia i la 
innovació. 

A més a més, la taula d’experts s’ocupa de:

 Proposar a l’Ajuntament de Barcelona actuacions i projectes per fer de la 
ciutat un pol d’atracció cientí#c.

 Col.laborar en el procés de valoració i concessió d’ajuts i subvencions a 
projectes de recerca i tecnologia.

 Participar en el procés de difusió i concessió del Premi Europeu de Cièn-
cia Hipàtia.

 Contribuir a potenciar que la ciutat sigui un centre de primer ordre per 
al debat cientí#c i per a la reZexió i anàlisi sobre la relació entre ciència i 
societat.

 Promoure i facilitar la connexió i interlocució de l’Ajuntament de Barce-
lona amb les universitats i els centres de recerca i impulsar el desenvolupa-
ment d’iniciatives i projectes conjunts.

 Estimular l’elaboració d’estudis cientí#cs per tal de trobar solucions de 
fonament cientí#c a problemes i reptes de la ciutat.

 Col·laborar en la divulgació del coneixement cientí#c a la ciutat i en la 
promoció d’una cultura cientí#ca en la ciutadania de Barcelona.
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APOSTA DE FUTUR AMB EL GRAFÈ I LES 
TECNOLOGIES QUÀNTIQUES
Barcelona reforça les activitats de recerca, desenvolupament, formació, emprenedoria, 
transferència tecnològica i innovació en àrees estratègiques per a la ciutat com ara les 
proves de tecnologies innovadores i les idees smart city basades en el grafè i les tecnologies 
quàntiques.

La fotònica, la ciència de la gene-
ració, transmissió i manipulació 
de la llum, és un camp fascinant 
i dinàmic considerat una de les 
tecnologies clau del nostre temps 
amb aplicacions en gairebé totes 
les àrees de la nostra vida, incloses 
l’energia, la informació, les comu-
nicacions i la seguretat.

L’ICFO promou la ciència i tec-
nologia de la llum per crear una 
nova comprensió de la realitat per 
aportar noves eines i solucions que 
ajudin la indústria i la societat en 
general a abordar els principals 
reptes d’avui en dia.

L’Ajuntament de Barcelona con-
tribueix a la creació d’empreses 
de base tecnològica (spin-o5s) i a 
l’impuls de la innovació i la creació 
de valor en el teixit productiu de 
la ciutat a partir de la fotònica. 
S’incideix especialment a accelerar 
el desenvolupament de tecnologies 
pròpies basades en el grafè i les 
tecnologies quàntiques per a apli-
cacions de mercat. Especí#cament 
contribueix a subvencionar el Pla 
d’activitats 2017-2018 de l’ICFO, 
organitzat en 4 eixos d’aplicació 
directa a la ciutat de Barcelona i el 
seu ecosistema industrial i em-
presarial:

 Reforç de les activitats de 
recerca, desenvolupament, forma-
ció, emprenedoria, transferència 
tecnològica i innovació en àrees 
estratègiques, com són wearables, 
impressió 3D, salut, medi ambient, 
processos industrials, sensòrica i 
smart cities.

 Desplegarment d’aquestes 
accions a les tecnologies 
actualment en incubació a l’ICFO 
spin-o5 LaunchPad.

 Actuacions de promoció tecno-
lògica a la ciutat.

 De#nició estratègica perquè 
Barcelona aculli en el futur empre-
ses d’alta tecnologia que comercia-
litzin productes i serveis derivats o 
inspirats en el grafè i en tecnologi-
es quàntiques.

La fotònica impacta
en moltes de les àrees 
de la nostra vida
quotidiana.
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EQUIPAMENTS UNIVERSITARIS  
QUE TRANSFORMEN EL TERRITORI
El Campus Diagonal-Besòs promou un model universitari basat en l’impuls de la recerca i 
la innovació a través de la creació de nous equipaments que actuïn com a motor de trans-
formació del territori.

UN EIX VERTEBRADOR 
DE L’IMPULS ECONÒMIC 
I PRODUCTIU A TRAVÉS 
DE LA RECERCA  
I LA INNOVACIÓ
La Fundació b_TEC Campus 
Diagonal-Besòs impulsa el 
projecte Campus Diagonal-
Besòs, que promou un model 
universitari basat en l’impuls de 
la recerca i la innovació enfocats 
cap al sector productiu. El seu 
objectiu principal és potenciar 
l’activitat econòmica en les 
àrees de coneixement i sectors 
productius que són estratègics per 
a Barcelona i Catalunya. Des de 
Barcelona Activa s’ha contribuït a 
la conceptualització del Campus, 
especialment pel que fa a la 
introducció de la perspectiva de 
l’emprenedoria com a peça clau per 
al nou projecte. 

Fruit de la col·laboració amb 
l’Ajuntament, es porten a terme 
diverses accions:

 Coordinació institucional per 
a la construcció dels edi#cis de la 
Universitat Politècnica de Cata-
lunya.

 Presentació de candidatura 
amb la UPC per acollir el Solar 
Decathlon Europe 2018 al Campus.

 Desenvolupament d’iniciatives 
interregionals i interterritorials 
amb l’Ajuntament i amb els agents 
locals en el marc dels projectes 
d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT) i l’Estratègia de 
recerca i innovació per a l’especi-
alització intel·ligent de Catalunya 
(RIS3CAT); col·laboració amb 

associacions sectorials i clústers 
territorials, i impuls d’empreses i 
startups.

 Reforç de la relació del Campus 
amb l’entorn industrial del Besòs.

 Impuls estratègic per augmentar 
el retorn industrial de les empreses 
catalanes a Barcelona.

 Desenvolupament de jornades i 
accions de visibilització del Cam-
pus.

 Creació d’ocupació directa o in-
directa del Campus; col·laboració 
amb entitats de l’àmbit de l’econo-
mia social.

 Foment de les relacions entre els 
estudiants, professors i investiga-
dors del Campus.

 Explicació del Campus i de les 
seves activitats a les entitats de la 
Mina i de Besòs Mar.

 Visites a les instal·lacions energè-
ticament més e#cients i emblemà-
tiques de la ciutat.

L’edifici L/M del Campus Besòs 
és un exemple d’innovació

 en aspectes energètics i de
 sostenibilitat.

38



RECERCA I INNOVACIÓ  
EN L’ÀMBIT UNIVERSITARI

TECNOLOGIA

CREATIVITAT

MOBILITAT

INNOVACIÓ

SOSTENIBILITAT

CIÈNCIA

FORMACIÓ

INVESTIGACIÓ

CULTURA

IMPULS

OCUPACIÓ

DESENVOLUPAMENT

OPORTUNITATS

TRANSFORMACIÓ

CONEIXEMENT

PARTICIPACIÓ

COL·LABORACIÓ

PROXIMITAT

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

RECERCA

El Centre d’Innovació i Tecnolo-
gia de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (CIT UPC) és una 
fundació sense ànim de lucre que 
té per objecte promoure el desen-
volupament social, econòmic i 
cultural al seu àmbit territorial 
d’actuació i servir als objectius de 
la UPC en el foment de la recerca 
i la innovació –així com l’impuls 
a la seva difusió– i la prestació de 
serveis cientí#cs i tecnològics a 
institucions i empreses públiques i 
privades.

La Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) és una institució 
pública de recerca i d’educació 
superior en els àmbits de l’arqui-
tectura, l’enginyeria, les ciències i 
la tecnologia. És líder en innovació 
i desenvolupament tecnològic a 
Espanya i se situa entre les mi-
llors deu universitats europees 
en enginyeria i informàtica. La 
UPC forma part, com a membre 
fundador, de CARNET, la Xarxa 
Cooperativa de Mobilitat Urbana 
que integra institucions i empreses 
de l’entorn i representa el primer 
centre d’ innovació d’aquest tipus a 
Catalunya.

La recerca és un element clau per 
avançar amb mètodes i procedi-
ments que millorin els programes 
de mobilitat de la ciutat. L’Ajunta-
ment de Barcelona impulsa dife-
rents àmbits com la sostenibilitat i 
la transició energètica o la promo-
ció de la vida saludable i aposta 
per la millora de la qualitat de vida 
dels habitants de la ciutat impul-
sant serveis compromesos amb la 
sostenibilitat i la transició energè-
tica. En aquest sentit, s’ha comptat 
amb la col·laboració del CIT UPC 
per tal de posicionar Barcelona 
com la primera ciutat intel·ligent a 
Europa a partir d’una plataforma 
de col·laboració entre la indústria, 
la universitat i l’Ajuntament, que 
permet que es desenvolupin a la 
nostra ciutat les proves de noves 
solucions tecnològiques.

Dins de CARNET, la participació 
en projectes com el KIC Urban 
Mobility enforteix l’ecosistema de 
startups de la ciutat, un dels més 
dinàmics d’Europa i increïblement 
tecnològic.

La recerca és un element 
clau per avançar en 

mètodes i procediments que 
millorin els programes de 

mobilitat de la ciutat.
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RECERCA, DEBAT I SUPORT 
A LA PRESA DE DECISIONS DE POLÍTICA 
ECONÒMICA
L’Ajuntament de Barcelona forma part de la Fundació IEB, juntament 
amb universitats públiques i empreses privades.

projectes competitius nacionals i 
internacionals, es presenta en con-
gressos i trobades professionals, i 
es publica principalment en revis-
tes acadèmiques especialitzades. 

Amb la #nalitat de fomentar i 
donar a conèixer la recerca, l’IEB 
publica una sèrie pròpia de docu-
ments de treball i organitza semi-
naris, workshops i escoles d’estiu, 
entre altres activitats. Així mateix, 
amb la #nalitat de divulgar la re-
cerca, fomentar el debat i contribu-
eix a la presa de decisions, publica 
periòdicament els IEB Report, l’In-
forme IEB sobre federalisme #scal 
i #nances públiques i les Info IEB. 
Igualment, organitza activitats 
divulgatives com ara conferències, 
jornades i fòrums de debat. 

Finançament, 
ciutat, infraestructures, 

tributs, energia...

EXCEL·LÈNCIA 
INVESTIGADORA EN 
UNA COL·LABORACIÓ 
PUBLICOPRIVADA
L’Institut d’Economia de Barcelo-
na (IEB) és un centre de recerca en 
economia que té com a objectius 
fomentar i divulgar la recerca, així 
com contribuir al debat i a la presa 
de les decisions de política econò-
mica.

Fundat el 2001 a la Universitat 
de Barcelona, l’IEB va rebre un 
important impuls el 2008 amb la 
constitució de la Fundació IEB, un 
excel·lent exemple de la col·labora-
ció publicoprivada i l’acadèmica. 
L’IEB acull la Càtedra de Sos-
tenibilitat Energètica de la UB 
(#nançada per la Fundació per a la 
Sostenibilitat Energètica i Ambi-
ental) i la Càtedra UB de Smart 
Cities.

Les àrees de recerca de l’IEB són: 
el federalisme #scal i l’economia 
pública; l’economia urbana; l’eco-
nomia de les infraestructures i el 
transport; la sostenibilitat energèti-
ca; l’anàlisi de sistemes impositius; 
el capital humà, i la innovació. La 
recerca es du a terme en el marc de 
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AJUDEM LES CIUTATS DEL MÓN A TRANSFORMAR-SE EN 
INTEL·LIGENTS I SOSTENIBLES
L’Ajuntament de Barcelona és el col·laborador principal del Centre Especialitzat en Parte-
nariats Publicoprivats en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (PPP for Cities), que té la seu a 
l’escola de negocis IESE.
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FOMENT D’ALIANCES 
PUBLICOPRIVADES PER 
A UNES CIUTATS MÉS 
SOSTENIBLES 
Les Nacions Unides van escollir 
Barcelona, l’any 2015, com a seu 
del Centre Especialitzat en Parte-
nariats Publicoprivats en Ciutats 
Intel·ligents i Sostenibles (PPP for 
Cities) amb la #nalitat d’impulsar 
la recerca sobre innovació, cohesió 
social i sostenibilitat en les ciutats 
des de l’àmbit publicoprivat i amb 
la voluntat de millorar la vida en 
societat. 

El centre, que depèn d’United 
Nations Comission for Europe 
(UNECE), treballa en tres grans 
eixos: 

 La recerca. S’han publicat casos 
d’estudi que ajuden a analitzar 
la implantació de la col·laboració 
publicoprivada en els processos de 
contractació, mètodes de pagament 
i distribució de riscos, a més d’es-
tudiar els bene#cis dels projectes. 

Entre els estudis realitzats, hi ha 
el manteniment de les rondes de 
Barcelona i de les platges de l’àrea 
metropolitana, el servei del TRAM 
i el de teleassistència.

 Organització i participació en 
activitats: reunions, workshops, 
seminaris, visites i conferènci-
es internacionals. En destaca el 
Fòrum Econòmic Internacional en 
Logística, celebrat durant l’Smart 
City Expo World Congress de Fira 
Barcelona. 

 Comunicació per difondre els 
resultats i afavorir la disseminació 
de projectes i experiències publi-
coprivats d’interès per a ciutats 
d’arreu del món.

© Vicente Zambrano (BIMA).
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DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ  
DE LES NOVES 
TECNOLOGIES
L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona 
Activa, dona suport a les Enginyeries i Tecnolo-
gies de la Informació de la UPF en el seu esforç 
de foment de la creativitat amb l’ús de les noves 
tecnologies.
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CREATIVITAT I VOCACIÓ 
CIENTIFICOTECNOLÒGICA
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és una universitat 
pública, internacional i intensiva en recerca que s’ha 
situat al nivell de les millors universitats europees i ha 
estat distingida pel Ministeri d’Educació com a Cam-
pus d’Excel·lència Internacional. La UPF estructura els 
seus estudis entorn de tres àmbits de coneixement: les 
ciències socials i les humanitats, les ciències de la salut 
i de la vida, i les ciències i tecnologies de la informació 
i la comunicació.

Per tal de dinamitzar les activitats de recerca i de 
transferència engegades al si de la Universitat i do-
tar-les de major visibilitat internacional, la UPF està 
desenvolupant el Parc de Recerca UPF en els àmbits 
de les ciències socials i humanes, la comunicació i les 
tecnologies de la informació, que es coordina amb 

Enginyeries@UPF amb Barcelona Activa 
ofereixen activitats 
per a preuniversitaris 
de foment de la creativitat 
amb l’ús de les noves tecnologies.

el Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona en els àmbits de les 
ciències de la salut i de la vida. El 
projecte també es desenvolupa des 
de les Enginyeries de la Tecnolo-
gia de la Informació (ETIC), un 
departament jove i multidiscipli-
nari que porta a terme accions de 
foment de la creativitat amb l’ús 
de les noves tecnologies i promou 
la vocació cienti#cotecnològica 
amb un enfocament especí#c en la 
gent més jove, sobretot el col·lectiu 
dels adolescents, perquè s’apropin 
a aquests estudis. ETIC també està 
compromès amb la promoció de 
la interacció amb la societat i de la 
diversitat de gènere a les TIC.

Projectes com Lab Metadecidim 
(recerca en xarxa per a una de-
mocràcia en xarxa) o Girls Hack 
Day (adreçat a noies d’entre 12 i 17 
anys) són fruit de la col·laboració 
de l’Ajuntament i ETIC.

1a  
universitat 

espanyola 
(rànquing Times 

Higher Education, 

2018)
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CONSOLIDACIÓ D’UNA ÀREA DE RECERCA, 
EDUCACIÓ I INNOVACIÓ AL SUD D’EUROPA
L’Ajuntament de Barcelona és impulsor del Barcelona Knowledge Hub de l’Academia 
Europaea per contribuir a promoure la ciutat com a centre de coneixement al sud 
d’Europa.
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PROMOCIÓ DEL 
CONEIXEMENT EN 
L’ÀMBIT EUROPEU
L’Academia Europaea, creada 
l’any 1988, és una associació no 
governamental, amb seu central 
a Londres, integrada per més de 
3.500 cientí#cs i acadèmics del més 
alt nivell, que promouen l’aprenen-
tatge, l’educació i la recerca en tots 
els àmbits del coneixement.

Actualment l’Academia Europaea 
desenvolupa les seves activitats en 
55 països i s’organitza en quatre 
hubs regionals i un Centre d’In-
formació. El Barcelona Knowledge 
Hub, amb seu a l’Institut d’Es-
tudis Catalans, va ser creat l’any 
2013 i té com a àrea d’actuació 
especí#ca, però no exclusiva, els 
països del sud d’Europa i de la 
Mediterrània. El hub de Barcelona 
ha destacat dins de les activitats 
generals de l’Academia Europaea 

per una actuació conjunta amb 
diverses institucions de Barcelona, 
Catalunya, Espanya i Portugal, que 
li han permès ser conegut arreu. 

El Hub Barcelona promou especialment 
les activitats multidisciplinàries 
que inclouen la perspectiva transversal 
de les ciències naturals 
i socials i de les humanitats. 

ACTIVITATS 2018
 Setmana de la Dona 2018

 Commemoració del Dia Internacional de la Llum 

 Col·laboració en l’organització de diferents congressos

 Materials de difusió i comunicació

  Disputatio of Barcelona 2018 (debat cientí#c inspirat en les 
disputatio escolàstiques de l’edat mitjana) 

 Celebració del Congrés Anual de l’Academia Europaea

 Suport al Premi Europeu de Ciència Hipàtia
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BARCELONA, DESTINACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES  
I DEL MOTOR VINCULADES  
A LA RECERCA
L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, col·labora 
amb la Formula Student per afavorir el desenvolupament tecnològic i 
d’R+D al sector de l’automoció, potenciar la mobilitat sostenible i con-
nectar estudiants i empreses.

UNA COMPETICIÓ ON 
CREIXEN ELS FUTURS 
ENGINYERS 
La Formula Student Spain –on 
estudiants d’Enginyeria d’arreu del 
món competeixen en el disseny, 
desenvolupament, construcció 
i conducció d’un monoplaça de 
competició– és un projecte forma-
tiu en l’àmbit de la mobilitat i les 
noves tecnologies que s’hi apli-
quen. En aquest concurs, els futurs 
enginyers creixen com a professio-
nals especialitzats i poden aportar 
un valor afegit altament reconegut 
a les empreses.

La competició, emparada per la  
FISITA (International Federation of 
Automotive Engineering  
Societies, que agrupa entitats de  
37 països) és promoguda per la 
Societat de Tècnics d’Automoció 
(STA) amb l’objectiu de:

 Afavorir el desenvolupament 
empresarial, tecnològic i industrial 
de l’automoció, un sector de gran 
potencial en la nostra economia.

 Propiciar la col·laboració em-
presa-universitat en una clara 
oportunitat per desenvolupar 
activitats d’R+D en un laboratori 
real de proves.

 Permetre als estudiants viure 
una experiència real i preparar-se 
per la seva carrera professional.

 Millorar la mobilitat sostenible.

Estudiants d’Enginyeria
s’apropen a les empreses,
coneixen les seves 
necessitats i hi adeqüen
els currículums per millorar
la inserció laboral.
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AFAVORIR UN ECOSISTEMA PER A LES EMPRESES 
TECNOLÒGIQUES EN CIÈNCIES  
DE LA SALUT I LA VIDA
A través del suport a Biocat, l’Ajuntament de Barcelona contribueix a la competitivitat del 
sector de les ciències de la salut i de la vida a la ciutat i a Catalunya.

EL CLÚSTER DE LES 
BIOCIÈNCIES
Biocat és l’organització que impul-
sa la BioRegió, el conjunt d’em-
preses, entitats i grups de recerca, 
hospitals, universitats, administra-
cions, investigadors i emprenedors, 
estructures de suport a la inno-
vació i transferència de coneixe-
ment que treballen a Catalunya en 
aquest sector estratègic.

Biocat centra la seva estratègia en 
diferents punts clau:

 Sensibilització i promoció del 
sector sanitari català per incremen-
tar la seva projecció tant en l’àmbit 
nacional com internacional, amb 
l’objectiu de posicionar la BioRegió 
com a referent internacional.

 Brindar capacitació innovado-
ra, desenvolupar talent i impulsar 
l’emprenedoria.

 Accelerar la transferència de 
tecnologia i el creixement em-
presarial, posant èmfasi en el valor 
afegit de la recerca, el coneixement 

i la transferència de tecnologia, 
la internacionalització i l’accés al 
capital.

Amb les seves accions, Biocat:

 Actua com a soci de coneixe-
ment de l’Administració en el 
disseny de polítiques i programes 
per al sector.

 Detecta grans tendències inter-
nacionals per preveure necessitats 
i oportunitats del sector, #ns i tot 
abans que es produeixin.

 Facilita la col·laboració entre els 
agents de la BioRegió i entitats di-
verses de dins i fora de Catalunya, 
en l’àmbit estatal i internacional.

 Facilita l’accés de les empreses i 
les entitats de recerca als agents 
públics.

 Proposa solucions Zexibles i 
innovadores als reptes del sector, 
amb qualitat i e#càcia.

871 empreses,
95 centres de recerca,
50.000 treballadors. 45



PER MILLORAR LA SALUT DE TOTHOM  
A TOT EL MÓN
L’Ajuntament de Barcelona col·labora amb l’ISGlobal per reforçar la ciutat com a referent 
en innovació i salut global i potenciar les accions adreçades a la recerca i la promoció de la 
salut a Barcelona i en l’àmbit mundial.
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CORREGIR LES 
DESIGUALTATS EN 
L’ESTAT DE SALUT DE LES 
DIVERSES POBLACIONS 
DEL MÓN
L’Institut de Salut Global de Bar-
celona (ISGlobal) contribueix a l’es-
forç de la comunitat internacional 
per afrontar els reptes de la salut en 
un món globalitzat. Té el seu origen 
en els àmbits hospitalari (Hospi-
tal Clínic i Parc de Salut MAR) i 
acadèmic (Universitat de Barcelona 
i Universitat Pompeu Fabra), i en el 
camp de la salut global acumula més 
de 30 anys d’experiència. 

Els eixos vertebradors de l’activitat 
que desenvolupa l’ISGlobal són:

 La recerca com a creació de co-
neixement. ISGlobal centra els seus 
esforços en dues àrees de recer-
ca –les malalties infeccioses, i les 
malalties no transmissibles i medi 
ambient–, que aborda des de camps 
cientí#cs diversos, des de la biologia 
mol·lecular #ns la recerca clínica o 
l’epidemiologia.

 La gestió del coneixement per a 
l’anàlisi i el desenvolupament global. 
En aquest sentit, ISGlobal exerceix 
al mateix temps de centre de pensa-
ment i de catalitzador de l’acció amb 
l’objectiu d’estudiar la realitat per a 
la seva posterior transformació. La 
seva metodologia de treball com-
bina l’anàlisi multidisciplinària, a 
partir de l’evidència cientí#ca, amb 
l’impacte a partir de la inZuència en 
l’agenda global i de forma directa 
en projectes de desenvolupament 
internacional.

 La transmissió del coneixement a 
través de la formació. ISGlobal con-
tribueix a la formació dels diversos 
professionals que operen en l’àmbit 
de la salut global amb un programa 
acadèmic d’excel·lència avalat per la 
solidesa de la Universitat de Barce-
lona, la Universitat Pompeu Fabra i 
altres institucions internacionals de 
referència.

Treballem perquè el lloc 
on neix una persona 

no limiti la seva salut 
i qualitat de vida.
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RECERCA I SUPORT SOCIAL PER A LA SALUT 
DEL CERVELL
L’Ajuntament dona suport a la Fundació Barcelonaβeta Brain Rese-
arch Center en la investigació dels canvis patològics associats a l’inici 
de l’alzheimer amb l’objectiu d’intervenir abans que es desenvolupi la 
malaltia.

INVESTIGACIÓ PIONERA 
EN LA PREVENCIÓ DE LA 
MALALTIA D’ALZHEIMER
La Fundació Pasqual Maragall 
impulsa i gestiona la recerca 
del centre Barcelonaßeta Brain 
Research Center, un projecte 
que integra la recerca cientí#ca i 
la neuroimatge del cervell en el 
camp de l’alzheimer i les malalties 
neurodegeneratives.

El programa de recerca cientí#-
ca se centra en la investigació de 
la dinàmica cerebral de APOE4 
(principal factor de risc d’alzhei-
mer) en subjectes cognitivament 
saludables, especialment en les 
edats en què es produeixen els 
canvis patològics associats a l’inici 
de l’alzheimer, amb l’objectiu 
d’intervenir abans que la malaltia 
es manifesti. 

Barcelonaβeta Brain Research 
Center té entre les seves funcions 
les de prestar suport tècnic i d’as-
sessoria, transferir els seus conei-

Barcelona avança en el coneixement 
de l’alzheimer i la prevenció 
de la malaltia.

xements, desplegar programes de 
formació cientí#ca i tècnica –ja 
sigui directament o en col·labora-
ció amb altres organismes i ins-
titucions–, difondre els resultats 
de les seves activitats cientí#ques, 
implicar la societat en relació amb 
els coneixements obtinguts i ser un 
centre de transferència de tecnolo-
gia per a la indústria biomèdica i 
sanitària.

A més de la investigació sobre la 
memòria i les funcions executives, 
el centre coordina grups terapèu-
tics per a cuidadors de persones 
afectades per l’alzheimer per tal de 
millorar-los el benestar i la quali-
tat de vida. 

L’alzheimer 
afecta  

1 de cada 10 
persones majors 

de 65 anys.

47



INNOVACIÓ I TECNOLOGIA  
AL SERVEI DE L’EMPRENEDORIA DELS 
PROFESSIONALS DE LA SALUT
L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, dona suport a Meditecnologia per 
promoure la innovació tecnològica entre el col·lectiu sanitari.
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DESENVOLUPAMENT 
TECNOLÒGIC I DE NEGOCI 
EN EL SECTOR SALUT
Grup Med és el grup d’empreses 
especialitzades en els sectors assegu-
rador, #nancer, tecnològic i d’asses-
sorament creat pel Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona (COMB), 
amb la #nalitat d’oferir serveis i 
donar suport als professionals i als 
seus familiars en els àmbits perso-
nal, familiar i professional.

Dins del Grup Med, Meditecno-
logia desenvolupa la seva activitat 
amb els objectius de:

 Crear instruments i sinergies per 
a la presentació, foment i promoció 
de projectes innovadors vinculats a 
l’àmbit sanitari.

 Fomentar la cultura emprenedora 
entre els professionals de la sanitat 
organitzant fòrums i seminaris di-
rigits a proporcionar una formació 
adequada per donar a conèixer els 
instruments per innovar i empren-
dre.

 Detectar idees innovadores i 
oportunitats entre els professionals 
sanitaris.

Meditecnologia està especialitzada 
en la programació, disseny i estratè-
gia de continguts digitals. És l’única 
empresa que disposa d’un programa 
d’innovació en l’àmbit de la salut 
com el de Metge Emprenedor, que 
acompanya les idees dels professio-
nals sanitaris perquè es concretin en 
nous productes, serveis i empreses 
en bene#ci dels pacients.

Entre el pla d’activitats de Meditecnologia 
destaquen els diversos Fòrums
d’Inversió Healthcare Barcelona 2018 coorganitzats amb Barcelona Activa.48



ALTAVEU MUNDIAL DE MÚSICA ELECTRÒNICA  
I EXPERIMENTAL 
Amb el seu suport al Sònar, l’Ajuntament de Barcelona contribueix a l’impacte arreu de la 
ciutat en visitants, atracció turística, repercussió econòmica directa i indirecta i projecció 
internacional.
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El Sònar és el festival de música 
electrònica i experimental de
Barcelona; creat el 1994, ha guanyat 
diversos guardons al llarg de la seva 
trajectòria, entre els quals hi ha el 
Premi Ciutat de Barcelona en dues 
ocasions i el Premi Nacional de 
Cultura l’any 2014.

Advanced Music SL és el Promotor 
del festival a Barcelona i les seves 
activitats associades com Sònar+D 
són un referent internacional de pri-
mer ordre que combina la dimensió 
lúdica amb l’artística, l’avantguarda 
i l’experimentació amb els nous 
corrents musicals de l’electrònica de 
ball.

S’han organitzat més de 50 festi-
vals sota la denominació Sònar a 
diferents llocs del món, adaptant 
la #loso#a del festival barceloní a 
espais i entorns singulars, donant 
a conèixer el més interessant del 
talent internacional i de l’escena del 
país on té lloc. 

L’Ajuntament impulsa el desen-
volupament econòmic, cultural i 
d’innovació en TIC de la ciutat, i 
dona suport al festival Sònar que fa 
de Barcelona una ciutat de cultura 
i coneixement, creativitat i ciència, 
generant un entorn favorable per 
atreure i retenir talent. 

En el marc de la col·laboració amb el 
Sònar, Barcelona Activa ha portat 
a terme diferents actuacions vincu-
lades amb la promoció de l’empre-
nedoria, el foment de l’ocupació de 
qualitat i el creixement empresarial 
en el marc del sector de les indústri-
es creatives i culturals.

126.000
assistents 

119
països

150
actuacions 
musicals 

10
escenaris 

25
edicions 

La gran difusió del Sònar permet 
promocionar Barcelona i posicio-
nar-la en el món com a referent de 
les indústries creatives. 

 Afavoreix la creació d’un entorn 
d’innovació i promou vincles entre 
els àmbits universitaris, la innova-
ció, els creadors, els emprenedors, 
la indústria i el consumidor.

 Impulsa sectors emergents d’alt 
valor afegit i reforça els sectors 
econòmics consolidats. Esta-
bleix Barcelona com a referent de 
qualitat i permet potenciar sectors 
econòmics de la ciutat com són les 
indústries creatives, el mobile, el 
TIC o el mèdia.

 Potencia l’aportació internacio-
nal a l’economia barcelonina, per 
l’impacte ecomòmic del volum 
d’assistents que atreu.

Sònar, festival internacional 
de música avançada 
i art multimèdia de Barcelona.
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PROMOCIÓ DEL DOCUMENTAL, LES ARTS I ELS 
EFECTES AUDIOVISUALS. ESPAI DE TROBADA
L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, fa costat als creadors col·laborant 
amb festivals com DocsBarcelona i el b’Ars, per tal que la ciutat es mantingui com a refe-
rent internacional del món dels efectes audiovisuals i el gènere documental.

TECNOLOGIA

CREATIVITAT

MOBILITAT

INNOVACIÓ

SOSTENIBILITAT

CIÈNCIA

FORMACIÓ

INVESTIGACIÓ

CULTURA

IMPULS

OCUPACIÓ

DESENVOLUPAMENT

OPORTUNITATS

TRANSFORMACIÓ

CONEIXEMENT

PARTICIPACIÓ

COL·LABORACIÓ

PROXIMITAT

PROMOCIÓPROMOCIÓ
ECONÒMICA

RECERCA

Amb més de 20 edicions, Docs 
Barcelona és un festival especia-
litzat en el gènere documental que 
es compon de tres seccions o#cials 
competitives: Panorama, Latitud 
DocsBarcelona i What The Doc! 
així com d’altres seccions dins i 
fora de competició i master classes.

Totes les pel·lícules que conformen 
les diferents seccions són seleccio-
nades per un comitè de programa-
ció internacional. DocsBarcelona 
posiciona Barcelona com a capital 
del documental a Catalunya i a Es-
panya, així com al Sud d’Europa, 
i esdevé un referent dels docu-
mentals en l’àmbit internacional. 
És la trobada més important de 
la indústria documental a l’Estat: 
500 professionals i els 30 principals 
#nançadors del món.

Les activitats del Festival Docs 
Barcelona adreçades al públic 
inclouen la projecció de pel·lícules, 
seccions competititves, conferèn-
cies, master classes i taules rodo-
nes i altres activitats paral·leles 
com Mobil Doc, Docs&Wine, 
Docs&Poems i 20 anys de curts ca-
talans. Per als professionals, Docs 
Barcelona ofereix: Speed Meetings, 
Rough Cut Screenings, InterDocs-
Barcelona, Latin Pitch, tallers de 
formació i networking.

Catalan Films & TV (CF&TV) és 
un motor per a la internacionalit-
zació de les empreses audiovisuals 
catalanes. Estableix lligams locals, 
nacionals i internacionals i promou 
la presència de productes i empreses 
catalanes en mercats i festivals, com 
ara el Festival b’Ars.

b’Ars, Barcelona Arts & VFX és una #ra internacio-
nal de les arts, els efectes especials i l’animació per al 
cinema, la televisió i els videojocs. b’Ars dona un nou 
enfocament a la indústria dels efectes visuals i aglutina 
el millor talent creatiu de la indústria en un ambient 
lúdic i divertit.

L’esdeveniment és un punt de trobada internacional 
per a professionals i estudiants del sector on poden 
intercanviar idees i compartir coneixement, alhora que 
fa de pont entre el talent local i les empreses més grans 
i exitoses del món.

A banda d’una completa i variada programació pro-
fessional, amb conferències, tallers amb els millors 
professionals de la indústria i trobades amb grans 
personalitats del món dels efectes visuals, b’Ars inclou 
una jornada oberta, en què ofereix activitats infantils i 
per al públic general i familiar.

Barcelona aposta pels creadors 
i les noves generacions 

d’artistes audiovisuals i multimèdia.50



El 2018, el Pitching ha reunit estudiants 
d’una vintena d’universitats catalanes, 
espanyoles i europees. 

PROMOCIÓ DEL TALENT AUDIOVISUAL 
I OPORTUNITATS PER A JOVES
L’Ajuntament, a través de Barcelona Activa, i el Clúster Audiovisual de Catalunya s’uneixen 
per facilitar el contacte entre empreses del sector audiovisual i joves talents.
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UN ESPAI DE 
CONNEXIÓ ENTRE 
LA INDÚSTRIA 
AUDIOVISUAL I 
EL TALENT 
EMERGENT FORMAT 
A LES UNIVERSITATS 
CATALANES 
El Clúster Audiovisual de Catalu-
nya és una associació que integra tot 
l’àmbit d’empreses del sector audio-
visual: productores, distribuïdores, 
exhibició, operadors de TV, tecno-
logia, serveis, publicitat, continguts 
digitals... Els principals projectes 
desenvolupats pel Clúster Audiovi-
sual de Catalunya es focalitzen en 
la dinamització de les empreses del 
sector, connectant-les entre elles, 
amb empreses de sectors propers 
de la resta d’indústries culturals i 
creatives, i amb altres sectors econò-
mics, acadèmics i institucionals.

El Clúster Audiovisual de Catalunya 
porta a terme un projecte de promo-
ció del talent audiovisual vinculat a 
la resta de disciplines relacionades 
amb l’audiovisual que rep el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona. El 
Pitching Audiovisual Universitat 
Indústria és un projecte que dura 
tot l’any, amb tallers i sessions 
preparatòries, i que culmina a #nal 
de novembre i principi de desem-
bre amb les sessions públiques de 
presentació de projectes i de trobada 
entre estudiants de cursos de grau i 
màster de Comunicació Audiovisual 
i cinema amb productors, televisi-
ons i distribuïdors.

En la darrera edició es van prese-
leccionar 17 treballs, que es van 
presentar davant d’uns 70 represen-
tants d’empreses, i es van mantenir 
110 reunions posteriors de contacte 
individual (speed meetings). En total, 
hi van assistir més de sis-centes 
persones. 
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OCI I NEGOCI DES DELS ENTORNS 
INTERACTIUS DIGITALS
L’Ajuntament col·labora amb el Gamelab 2018 XIV Congrés Interna-
cional dels videojocs i l’oci interactiu perquè Barcelona esdevingui 
referent en aquest sector, atraient capital i coneixement i connectant-lo 
amb noves oportunitats de negoci a la ciutat.

GAMELAB 
L’ESDEVENIMENT  
QUE CONNECTA  
L’OCI DIGITAL AMB 
NOVES OPORTUNITATS 
DE NEGOCI
Gamelab és una organització sense 
ànim de lucre dedicada a crear 
esdeveniments de qualitat on se 
citen professionals, investigadors, 
acadèmics, empresaris i inversors 
del món de l’entreteniment digital 
per compartir projectes i idees.

Els esdeveniments de Gamelab 
connecten i inspiren la propera 
generació de creadors digitals 
que donaran forma al futur de les 
experiències i entorns interactius 
digitals. Entre els participants 
hi ha alguns dels creadors més 
llegendaris de tot el món, executius 
destacats, pioners en el canvi de joc 
i líders d’opinió inZuents.

Principals accions

 Conferències, amb noves idees 
per entendre l’evolució i revolució 
de l’oci digital interactiu.

 Workshops de continguts tècnics 
pensats per millorar les capacitats i 
potenciar la carrera professional.

 Networking, amb connexions 
úniques amb per#ls que poden 
ajudar en el desenvolupament dels 
negocis.

 Expo, una selecció dels projec-
tes més innovadors de l’escena de 
desenvolupament independent.

Un esdeveniment 
internacional 

estratègic en el sector 
dels videojocs.
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INNOVACIÓ TECNOLÒGICA,  
MEDI AMBIENT I ESPORTS DEL MOTOR
El conveni de l’Ajuntament de Barcelona amb Circuits de Catalunya SL contribueix 
a la projecció internacional de la ciutat i a la seva promoció econòmica, d’ocupació 
i d’innovació tecnològica alhora que s’apropa el circuit al territori i es reforça el seu 
compromís social i mediambiental.

LES COMPETICIONS 
DE MOTOR MÉS 
IMPORTANTS DEL MÓN
Situat a Montmeló, el Circuit 
de Barcelona-Catalunya acull 
el Gran Premi d’Espanya d’F1 i 
el Gran Premi de Catalunya de 
MotoGP, dos dels campionats més 
prestigiosos del món del motor, als 
quals s’afegeixen altres campionats 
internacionals, curses de clàssics, 
proves de resistència i certàmens 
locals que promouen l’esport 
de base com els Campionats de 
Catalunya d’Automobilisme i de 
Motociclisme. 

A banda de l’activitat de competi-
ció, al Circuit de Barcelona-Cata-
lunya s’hi duen a terme entrena-
ments privats i col·lectius, cursos 
de conducció, jornades d’incentius 
i de formació, presentacions mun-
dials i molts altres esdeveniments. 
A la resta d’espais també es pot de-
senvolupar qualsevol tipus d’activi-
tat comercial, social o de relacions 
públiques. Així mateix, el Circuit 
ofereix una gran oferta d’experi-

Al circuit s’impulsen 
altres activitats esportives 
(ciclisme, atletisme), 
educatives, solidàries 
i socials.

ències, com les tandes amb cotxe, 
moto o bicicleta o visites guiades. 

Entre les activitats i compromisos 
que es fomenten a partir de l’acord 
amb l’Ajuntament hi ha:

 Activitats relacionades amb la 
bicicleta: competició, educació, ús 
de carril bici i aparcaments.

 Activitats solidàries i socials.

 Educació en seguretat viària.

 Promoció del vehicle elèctric i la 
mobilitat sostenible.

 Foment d’empreses innovadores 
dels esports del motor i la tecno-
logia.

 Compromís amb la sostenibilitat 
i el reciclatge de residus.

 Integració amb els espais verds i 
ampliació del circuit.
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desenvolupar nous models 
productius aprofitant 
la competitivitat 
com a ciutat marítima
i referent del sector.

EL FRONT MARÍTIM I EL PORT, REFERENTS  
DE LA NÀUTICA
Amb l’estímul del Barcelona Clúster Nàutic, l’Ajuntament pretén enfortir les opcions del 
sector nàutic i marítim de la ciutat i contribuir a la projecció d’aquestes activitats com a 
motor de l’economia.

ALIANÇA 
PUBLICOPRIVADA  
PER ENFORTIR  
EL SECTOR NÀUTIC
L’Associació Barcelona Clúster 
Nàutic es va constituir l’octubre 
del 2013 amb la vocació de con-
vertir l’activitat nàutica en un dels 
motors de l’economia de la ciutat, 
la seva àrea metropolitana i el país, 
apro#tant l’existència d’un ecosis-
tema on convergeixen indústria, 
empreses, entitats i centres de 
recerca amb un alt potencial per 
generar riquesa i valor afegit. 

El Barcelona Clúster Nàutic 
fomenta l’anàlisi de les principals 
tendències del sector l’adaptació 
del teixit econòmic i l’impuls de les 
activitats emergents. Des de la seva 
creació i amb el suport de noranta 
socis, el Clúster ha esdevingut un 
agent actiu del teixit socioeconò-
mic, estimulant un model produc-
tiu basat en la reindustrialització 

i que genera un retorn, des de la 
Barceloneta a la ciutat i a tot Cata-
lunya.

La col·laboració amb Barcelona 
permet el desenvolupament i la 
generació d’ocupació amb noves 
oportunitats laborals (Projecte Eu-
ropeu Blues) i la col·laboració amb 
entitats socials (Barceloneta Proa 
al mar, Fundació Èxit, etc.).

També facilita la creació de siner-
gies amb altres clústers (Clúster de 
l’Energia E#cient, Clúster Digital i 
Clúster de Materials Avançats), les 
universitats i els centres de recerca 
per fomentar les oportunitats de 
negoci i la transferència de conei-
xement apostant per la formació 
professional superior i contínua. És 
per això que el Clúster Nàutic tre-
balla de la mà de la Fundació BCN 
Formació Professional, la Nautical 
Academy, el Consorci El Far i la 
Facultat de Nàutica, entre altres, en 
una borsa de treball que connecta 
empreses amb estudiants i treba-
lladors en formació continuada.
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BPE FLEDGE BARCELONA  
«THE CONSCIOUS COMPANY ACCELERATOR»
Des de Barcelona Plataforma Empresarial (BPE) es gestiona 
el projecte BPE Fledge Barcelona, que forma part d’una 
xarxa global internacional d’acceleradores de caire social.
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Barcelona Plataforma Empresarial 
(BPE) facilita i acompanya la inter-
nacionalització d’empreses i institu-
cions que requereixen una presència 
permanent en mercats exteriors i 
també aquelles que escullen Barce-
lona com a plataforma estratègica i 
operativa del seu projecte de desen-
volupament a Espanya o Europa. 

El principal objectiu d’aquest 
projecte és mobilitzar la nova 
economia, consolidant projectes 
d’impacte social en les localitats 
d’origen i demostrant les capacitats 
de les pimes com a instrument de 
canvi social. Es treballa amb petites 
empreses de països emergents que 
tenen voluntat de créixer amb una 
sensibilitat social, que actuen com 
a agents de canvi real i que estan 
liderades per talent jove. Es tracta de 
startups de continuïtat social amb 
objectius que no només se centren 
en la rendibilitat econòmica. 

La promoció econòmica i la inno-
vació persegueixen potenciar el 
desenvolupament econòmic mitjan-
çant aquest programa d’acceleració 
empresarial especialitzat en startups 
que cerquen la sostenibilitat en tres 
eixos:

 social

 ambiental

 econòmic

Aquest projecte aporta una nova 
manera d’enfocar l’acceleració de 
startups a partir d’una metodologia 
innovadora i de la incorporació d’un 
nou angle d’emprenedoria social 
a l’ecosistema actual de startups. 
També contribueix a fer les star-
tups socials més atractives per a la 
inversió. 

El caràcter global de la iniciativa la 
converteix en un vehicle per cons-
truir ponts empresarials i relacions 
institucionals entre Barcelona i 
altres ciutats de països emergents 
(especialment a l’Àfrica i l’Índia) 
davant la consolidació i el creixe-
ment d’emprenedoria social a nivell 
internacional.

Des de Barcelona Activa s’ha donat 
suport a aquesta iniciativa establint 
vincles de col·laboració amb les 
iniciatives emprenedores vinculades 
amb aquesta acceleradora, amb l’ob-
jectiu d’enfortir i internacionalitzar 
l’ecosistema de l’emprenedoria amb 
impacte social.

Treballar conjuntament pel 
desenvolupament sostenible.
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SUMA D’ESFORÇOS PER L’ECOSISTEMA 
EMPRESARIAL I LA COHESIÓ SOCIAL
Com a soci de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, l’Ajun-
tament suma esforços amb altres administracions públiques, organitzacions empresarials i 
sindicats per donar suport a la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupa-
ció i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori català. 
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Barcelona aprofundeix en el canvi
del model productiu vinculat

a l’economia circular.

laboral; adaptar la indústria en ter-
mes de digitalització i robotització, 
i afavorir la inclusió de la dona en 
aquest sector.

L’associació ha publicat estudis d’in-
vestigació, com ara Què és l’econo-
mia circular i per què és important 
pel territori, Guia d’iniciatives locals 
cap a la transició energètica als po-
lígons industrials o Iniciatives locals 
per a l’adaptació dels polígons a les 
tendències de la reindustrialització. 

INNOVACIÓ PER A UNA 
REINDUSTRIALITZACIÓ 
SOSTENIBLE I RESILIENT
El Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana està format per prop 
de 50 ajuntaments, entre els quals hi 
ha els de l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Sabadell, Terrassa i Santa 
Coloma de Gramenet. A més, també 
formen part d’aquest acord l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona.

En els 20 anys d’existència, aquest 
clúster ha generat coneixement, ha 
fomentat el diàleg i en el seu si s’han 
compartit propostes innovadores 
sobre indústria, territori i sostenibi-
litat. La prioritat econòmica del Pac-
te és la reindustralització sostenible 
i resilient, a partir de tres pilars 
bàsics: economia circular, indústria 
4.0 i digitalització.

En l’exercici de 2018 s’ha aprofundit 
en el canvi del model productiu per 
enfortir l’economia, en el sentit de 
generar llocs de treball industrials 
vinculats a l’economia circular; 
potenciar la formació de les perso-
nes per facilitar-los l’accés al mercat 
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FEM TEIXIT ECONÒMIC AMB LA PETITA  
I MITJANA EMPRESA
L’Ajuntament dona suport i acompanyament al col·lectiu empresarial de micro, petites i 
mitjanes empreses i als autònoms per ajudar al seu creixement i consolidació.
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AMB LES MICRO, PETITES 
I MITJANES EMPRESES 
I AUTÒNOMS DE 
CATALUNYA
PIMEC és una confederació em-
presarial multisectorial, inde-
pendent i autònoma de qualsevol 
organisme, poder o entitat tercera, i 
està integrada per socis individuals 
(empreses i autònoms) i col·lectius 
(gremis i associacions d’empreses 
d’àmbit sectorial o territorial). 
Fundada el 1975 i ampliada el 1997 
amb la fusió entre PIMEC i SEFES, 
PIMEC és avui dia la confedera-
ció patronal més representativa de 
Catalunya. 

PIMEC és un dels agents socials 
més representatiu a Catalunya, que 
participa en més de 300 taules i co-

missions de treball amb les adminis-
tracions públiques i els altres agents 
socials més representatius, a més 
d’opinar de manera regular sobre 
iniciatives legislatives i polítiques 
públiques i fer propostes per defen-
sar i representar els interessos de les 
pimes i autònoms. Aquesta tasca es 
desenvolupa tant a Catalunya en tots 
els àmbits (local, comarcal i auto-
nòmic), com al conjunt de l’Estat i a 
Europa.

La voluntat de PIMEC és sensibi-
litzar i treballar perquè la política 
econòmica afavoreixi el desenvo-
lupament de les pimes i autònoms, 
el principal teixit empresarial de 
Catalunya, ja que representen més 
del 99,8% del total d’empreses.

En el marc de la col·laboració amb 
PIMEC, Barcelona Activa dona su-
port a diferents programes d’impuls 
a les pimes, com ara el programa de 
relleu generacional, amb l’objectiu 
d’assegurar una major continuïtat 
de les pimes a l’àrea metropolitana.

Les pimes són un motor del país
amb el 70% de l’ocupació

 i el 65% del PIB.
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DIRIGIM LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Barcelona disposa d’importants actius per impulsar el benestar dels seus ciutadans i el 
desenvolupament econòmic. Cal que aquests actius siguin ben coneguts, tant a la ciutat 
com a l’exterior, per poder apro#tar totes les oportunitats que es presenten per a la ciutat, 
convertir els projectes en realitats i impulsar noves activitats.

El 2018, la Direcció de Promoció 
de Ciutat ha mantingut els mer-
cats madurs de la UE i els Estats 
Units com a principals actors 
d’inversió estrangera i ha treballat 
també en mercats emergents. 
Així, els mercats estratègics han 
estat: Àsia, Estats Units i Cana-
dà, Amèrica Llatina i Europa. En 
aquest darrer s’han desenvolupat 
accions especials al Regne Unit, 
França, Alemanya i el Benelux, així 
com la projecció de Barcelona com 
a capital econòmica de l’Eurome-
diterrània.

Les accions de promoció de ciutat 
s’adrecen a:

 Petites i mitjanes empreses de 
sectors capdavanters i de futur.

 Emprenedors estrangers que 
creen empreses i ocupació.

 Grans empreses, ja siguin seus 
centrals o centres de serveis com-
partits, tant de sectors industrials 
com de serveis.

 Estudiants, investigadors i 
professionals amb talent i capacitat 
d’innovar.

 Institucions econòmiques, or-
ganismes i entitats internacionals 
d’interès.

 Companyies aèries que puguin 
establir vols internacionals amb 
origen i destinació a l’aeroport de 
Barcelona.

 Multiplicadors, prescriptors i 
agents que poden ser còmplices en 
l’estratègia de millorar la reputació 
de Barcelona.

Totes les activitats de promoció de 
la Ciutat s’adrecen a atreure i cap-
tar projectes d’inversió estrangera 
que generin prosperitat i ocupació 
de qualitat. Quan es detecta un 
projecte singular d’inversió, com 
a resultat de les accions de pro-
moció desenvolupades, se’ls dóna 
una orientació estratègica per tal 
d’alinear-lo amb l’estratègia global 
de ciutat, es busquen els interlocu-
tors (interns i externs) més adients 
i, si cal, se’l canalitza al servei 
d’aterratge empresarial de Barce-
lona Activa. 

El 2018 s’ha de destacar la creació 
del Consell Assessor de Promoció 
de Ciutat, un grup de consulta i 
assessorament per orientar es-
tratègies i accions de millora per 
projectar la imatge internacional 
de Barcelona amb tot el seu poten-
cial. El Consell està format per 
una quarantena de representants 
municipals, d’institucions econò-
miques i socials, d’empreses, del 
món universitari i de recerca, de 
l’emprenedoria i les noves formes 
d’economia i de les indústries crea-
tives. Aquest Consell complementa 
la feina de la Taula de Coordina-
ció Econòmica a l’Exterior per 
millorar l’e#ciència i l’impacte de 
les accions de promoció.
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PROMOCIÓ A L’EXTERIOR
S’han fet accions en mercats estrangers amb el principal objectiu de 
captar inversió i de millorar el posicionament de Barcelona com a 
ciutat de negocis.

Les accions de promoció exterior 
s’emmarquen en tres àmbits:

Posicionament de ciutat

 Missions econòmiques-em-
presarials-institucionals: acci-
ons de promoció liderades per la 
tinença d’alcaldia d’Economia i 
Treball, Ciutat Digital i Relacions 
Internacionals, amb la participació 
d’altres institucions i d’empreses 
del sector.

 Xarxes de Ciutats: reforçant 
les aliances amb altres ciutats via 
Eurocities. Al 2018, Barcelona ha 
ocupat la vicepresidència del grup 
de treball City Branding i Relaci-
ons Econòmiques Internacionals.

Accions d’àmbits sectorials

 S’actua en sectors estratègics 
amb capacitat de creixement, com 
ara: mobile-TIC, participant entre 
d’altres a l’Smart Cities New York, 
el Congrés Mundial d’Intel·ligència 
Arti#cial a Shanghai o l’Smart City 
Expo India; l’àmbit del disseny i 
les indústries creatives, amb pre-
sència a la Mexico Design Week; 
o també, entre d’altres, urbanístic, 
amb presència al Saló Immobiliari 
lnternacional Barcelona Meeting 
Point.

Barcelona,  aeri intercon-
tinental 

 La creació l’any 2005 del Comi-
tè de Desenvolupament de Rutes 
Aèries (CDRA) de Barcelona per 
part de la Cambra de Comerç, la 
Generalitat, AENA i l’Ajuntament 
de Barcelona va ser una iniciativa 
pionera a l’Estat espanyol. Des de 
llavors, el CDRA posiciona la ciutat 
en el mapa mundial de rutes aèries 
de llarg recorregut. L’any 2018 s’ha 
renovat el conveni de col·laboració.

Durant el 2018 el CDRA ha aconseguit captar 6 noves rutes 
intercontinentals*, l’increment de freqüències setmanals de 15 
dels vols ja existents i l’increment de capacitat de les aeronaus 
que donen servei a 3 vols.

(*) Amb destinació a Boston, Seül, Abu Dhabi, Nova York, Santiago de Xile i Toronto
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IN-CITY PROMOTION
La promoció econòmica internacional de Barce-
lona per captar inversions i activitat econòmica 
també es realitza des de la pròpia ciutat.

Els àmbits d’actuació són:

 Dinamitzar l’activitat econòmica de la comuni-
tat estrangera. Accions per impulsar, #delitzar i fer 
créixer al territori l’activitat econòmica dels membres 
de la comunitat estrangera de Barcelona (empreses 
estrangeres, associacions d’empresaris, cambres i con-
solats estrangers, professionals i directius, estudiants 
de postgrau, etc.). S’organitzen nombroses activitats i 
actes al llarg de l’any recollits en el Pla CIB 360º (Pla 
de la Comunitat International de Barcelona 360 graus), 
amb un punt culminant com és el Barcelona Interna-
tional Community Day (BICD).

La 5a edició del BICD, celebrat el 20 d’octubre de 2018 
al Museu Marítim de Barcelona, va reunir prop de 
5.000 visitants de 135 països, revalidant un altre any 
el seu èxit de participació. L’objectiu del Barcelona In-
ternational Community Day, que compta amb una #ra 
d’expositors i un programa d’activitats per a tots els 
públics, és mostrar a la comunitat internacional l’oferta 
d’informació, recursos i serveis de què disposa la ciutat 
per a qui arriba a Barcelona per viure-hi i treballar-hi, 
amb especial esment als serveis públics municipals.

 Acollir, informar i donar suport 
al talent internacional. Barcelona 
International Welcome serà el 
nou servei d’acollida, informació 
i suport per als estrangers que 
arriben a la ciutat. En procés de 
creació, s’està ultimant la primera 
fase amb una plataforma digital 
(web) en anglès on s’inclou tot el 
que necessiten els internacionals 
que arriben a Barcelona:

– Informació i recursos compartits 
(guies, mapes, etc.) per facilitar-los 
establir-se a la ciutat.

– Suport en tràmits i permisos.

– Agenda d’activitats per a la inte-
gració i l’arrelament.

 Atendre a delegacions em-
presarials i econòmiques estran-
geres. L’equip de Promoció de 
Ciutat atén les visites d’empresa-
ris, delegats d’entitats o institu-
cions econòmiques amb l’objectiu 
de promocionar Barcelona en clau 
econòmica i identi#car projectes 
d’inversió, oportunitats de negoci 
o projectes d’interès per a l’eco-
nomia local. Algunes delegacions 
venen en viatge d’estudi i prospec-
ció o en viatge de negoci. També 
hi ha moltes delegacions que venen 
per assistir a #res, congressos o 
convencions organitzats a la ciutat.
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IMPULSAR EL SECTOR DISSENY 

Barcelona és avui dia el centre d’operacions de dissenyadors de més de 
55 països, disposa de grans professionals de renom internacional que 
afavoreixen la creació d’una marca d’imatge potent i diferencial, gaudeix 
d’una indústria del coneixement i la formació està representada per prop 
de 50 centres de formació i institucions motor com Barcelona Centre de 
Disseny (BCD), Foment de les Arts i del Disseny (FAD) i les associacions 
professionals del sector.

Aquesta situació es veu reforçada amb nous projectes de difusió i integra-
ció del sector a la cultura i l’empresariat català, com ara el Design Hub 
Barcelona (DHUB), porta d’entrada al 22@Barcelona –el districte de la 
innovació de la ciutat– o projectes que es reinventen com Palo Alto.

Les principals actuacions promo-
gudes per l’Ajuntament de Barce-
lona per impulsar el sector disseny 
són:

 Barcelona Design Week. De 
periodicitat anual, la Setmana 
del Disseny de Barcelona te com 
a objectiu principal difondre el 
disseny a la ciutat i que els barce-
lonins i barcelonines visquin de 
primera mà les millors propostes 
en arquitectura, moda, disseny 
grà#c, hàbitat, publicitat, moda, 
disseny industrial, etc. En l’edició 
de 2018, aquesta aposta conjunta 
de Barcelona Centre de Disseny 
(BCD) i l’associació Foment de les 
Arts i del Disseny (FAD), amb el 
suport del Museu del Disseny, va 
tenir com a lema “Revalorem” per 
mostrar la vessant de ‘reciclar’ i 
com consumir per construir un 
futur sostenible en tots els àmbits, 
a partir del disseny, la creativitat i 
la innovació.

 Promoció internacional del 
disseny de Barcelona. S’ha de des-
tacar la missió internacional a Mè-
xic, en el marc del Design Week 
Mexico 2018, amb el programa 
Inspired in Barcelona, que inclou 
diversos esdeveniments amb la 

participació d’empreses i disse-
nyadors de la ciutat. Barcelona ha 
estat la ciutat convidada, en una 
edició que celebra el desè aniver-
sari coincidint amb la capitalitat 
mundial del disseny de la ciutat de 
Mèxic. Així mateix, durant l’any 
s’ha iniciat la col·laboració amb 
Shenzen (Guangdong, Xina) per 
treballar una presència destacada a 
la Shenzen Design Week 2019, on 
Barcelona serà la ciutat convidada. 
També s’ha participat a la London 
Design Fair, al setembre, amb un 
stand per promoure el jove talent 
del disseny. 

Pel que fa al Pla d’acció Moda, es 
vol dotar la ciutat d’un nou posi-
cionament que promogui l’empre-
nedoria creativa i fomenti sobretot 
el sector del disseny independent 
de la ciutat, les seves iniciatives i 
els nous projectes. El projecte se 
sustenta en 4 eixos: moda, sosteni-
bilitat-ecofriendly, emprenedoria 
i cultura. S’han encetat diversos 
projectes de suport a l’empresa jove 
que s’executaran al llarg del 2019: 
Barcelona Fashion Forward, una 
Summit Internacional de Moda 
Sostenible i el projecte de suport 
a l’emprenedoria del sector bridal 
(Bridal Week 2019).
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ESTRUCTURES POLÍTICA I EXECUTIVA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Alcaldessa
Ada Colau

Alcaldessa
Ada Colau

Gerència Municipal
Jordi Martí

Gerències sectorials

Gerència de 
Presidència   
i Economia
Jordi Ayala

Barcelona Activa

Gerència de Política 
Econòmica i 

Desenvolupament Local
Sara Berbel

Gerència Àrea 
de Recursos

Gerència 
de Turisme, 

Comerç i 
Mercats

Gerència de 
Drets Socials

Gerència de 
Drets de la 
Ciutadania i 

Transparència

Gerència 
d’Ecologia 

Urbana

Gerència de 
Seguretat i 
Prevenció

1ª tinència d’alcaldia
Àrea d’Economia i Treball, Ciutat 
Digital i Relacions Internacionals

Gerardo Pisarello

2ª tinència 
d’alcaldia

Àrea de Drets 
Socials

3ª tinència d’alcaldia
Àrea de Drets de Ciutadania, 

Cultura, Participació i 
Transparència

4ª tinència d’alcaldia
Àrea d’Ecologia, 

Urbanisme I Mobilitat

Comissionat de Promoció  
Econòmica, Empresa i Innovació

Lluís Gómez

Regidoria de Presidència

Regidoria de Turisme, 
Comerç i Mercats

Regidoria de Relacions 
Internacionals

Comissionat d’Economia Social i 
Desenvolupament Local

Comissionat de Programes de 
Memòria

Comissionat de Tecnologia i 
Innovació Digital

Estructura executiva

Estructura política
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Crèdits fotogrà#cs

123rf (pàgines 10, 16, 17, 32, 42, 
47, 48, 49, 50, 55, 58, 59 i 61)

Ajuntament de Barcelona:  
Vicente Zambrano González  
(pàgines 6, 10, 15, 23 i 41);  
Antonio Lajusticia Bueno  
(pàgina 44)




