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Barcelona Activa
present als barris

Fruit de la voluntat d'acostar 
l'activitat de Barcelona Activa al territori 
i a les necessitats de les persones, 
estem presents a tots 
els districtes de la ciutat, amb 
equipaments propis i a través de punts 
d’atenció i informació en 
espais municipals i públics. 

A més, Barcelona Activa impulsa  
plans de desenvolupament 
econòmic adaptats a les necessitats 
de cada territori i en coordinació 
amb els diferents actors clau, 
a sis districtes: Ciutat Vella, 
Nou Barris, Sants-Montjuïc, 
Horta-Guinardó, Sant Martí i 
Sant Andreu.
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Missió Valors Què fem?Línies estratègiques

territori i des de la perspectiva 
de l’economia plural, que inclou, 
entre altres, l’economia social i 
solidària. 
Potenciar l’empoderament de la 
ciutadania i el reequilibri entre 
territoris per assolir un model just 
de desenvolupament econòmic, 
així com de creació, manteniment 
i repartiment de l’ocupació. 

Impulsar la política econòmica 
i el desenvolupament local per 
promoure la millora de la quali-
tat de vida de les ciutadanes i 
ciutadans de Barcelona a través 
del foment de l’ocupació, 
l’impuls de l’emprenedoria i el 
suport a les empreses, respo-
nent a les diferents necessitats 
de les persones en el seu 

Igualtat 
d’oportunitats i 
progrés social

Cooperació, 
dins l’organització 
i amb d’altres

Economia al servei 
de les persones: 
social i sostenible

Esperit de servei públic, 
i ètica professional i 
personal 

Acompanyem a la 
ciutadania durant tot 
el procés de recerca 
de feina

bcn.cat/treball

Donem suport a les 
persones emprenedores 

per fer realitat la seva 
idea de negoci, sigui de 

forma col·lectiva, 
comunitària o individual

bcn.cat/emprenedoria

Ajudem les empreses 
i organitzacions a 
créixer, connectar-se 
amb l'ecosistema i 
consolidar-se amb 
models socialment 
responsables

bcn.cat/empreses

Oferim formació 
tecnològica a les 

persones que cerquen 
feina, emprenedores 

i professionals

bcn.cat/cibernarium

1. Proximitat a les necessi-
tats del territori i de les 
persones, les empreses i 
altres actors econòmics i 
socials amb una mirada 
innovadora i de reequilibri 
territorial.

2. Especialització dels 
serveis i programes per a la 
seva adaptació a la diversi-
tat de la ciutat: col·lectius/
sectors/ territoris.

3. Transversalitat de la 
prioritat de l’ocupació.

4. Facilitació de l’economia 
plural, potenciant l’econo-
mia social i solidària, 
l’emprenedoria col·lectiva i 
la innovació social.

5. Facilitació de projectes 
vitals-professionals 
mitjançant serveis integrats.

6. Facilitació per tal que les 
empreses evolucionin cap a 
models d’alt retorn social i 
ambiental.

7. De�nició, ordenació i 
coordinació de l’ecosistema 
públic-privat-comunitari.

8. Millora del benestar, la 
professionalització de les 
persones treballadores, 
fomentant l’excel·lència, la 
transversalitat, la partici-
pació i el desenvolupament 
del talent.

9. Incorporació de la 
perspectiva de gènere i de 
diversitat a totes les actua-
cions internes i externes.

10. Incorporació de la 
missió, estratègies i 
objectius integralment per 
part de la plantilla i trans-
versalment a les diferents 
àrees i serveis.

I tot això ho fem
en clau de territori,

incloent la perspectiva
de gènere i la diversitat

des d'una visió
d'economia plural
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Missió Valors Què fem?Línies estratègiques

territori i des de la perspectiva 
de l’economia plural, que inclou, 
entre altres l’economia cooperati-
va, social i solidària. 
Potenciar l’empoderament de la 
ciutadania i el reequilibri entre 
territoris per assolir un model just 
de desenvolupament econòmic, 
així com de creació, manteniment i 
repartiment de l’ocupació. 

Impulsar la política econòmica 
i el desenvolupament local per 
promoure la millora de la qualitat 
de vida de les ciutadanes i 
ciutadans de Barcelona a través 
del foment de l’ocupació, 
l’impuls de l’emprenedoria i el 
suport a les empreses, respo-
nent a les diferents necessitats 
de les persones en el seu

Igualtat 
d’oportunitats i 
progrés social

Cooperació, 
dins l’organització 
i amb d’altres

Economia al servei 
de les persones: 
social i sostenible

Esperit de servei públic, 
i ètica professional i 
personal 

Acompanyem a la 
ciutadania durant tot 
el procés de recerca 
de feina

bcn.cat/treball

Donem suport a les 
persones emprenedores 

per fer realitat la seva 
idea de negoci, sigui de 

forma col·lectiva, 
comunitària o individual

bcn.cat/emprenedoria

Ajudem les empreses 
i organitzacions a 
créixer, connectar-se 
amb l'ecosistema i 
consolidar-se amb 
models socialment 
responsables

bcn.cat/empreses

Oferim formació 
tecnològica a les 

persones que cerquen 
feina, emprenedores 

i professionals

bcn.cat/cibernarium

1. Proximitat a les necessi-
tats del territori i de les 
persones, les empreses i 
altres actors econòmics i 
socials amb una mirada 
innovadora i de reequilibri 
territorial.

2. Especialització dels 
serveis i programes per a la 
seva adaptació a la diversi-
tat de la ciutat: col·lectius/
sectors/ territoris.

3. Transversalitat de la 
prioritat de l’ocupació.

4. Facilitació de l’economia 
plural, potenciant l’econo-
mia social i solidària, 
l’emprenedoria col·lectiva i 
la innovació social.

5. Facilitació de projectes 
vitals-professionals 
mitjançant serveis integrats.

6. Facilitació per tal que les 
empreses evolucionin cap a 
models d’alt retorn social i 
ambiental.

7. De�nició, ordenació i 
coordinació de l’ecosistema 
públic-privat-comunitari.

8. Millora del benestar, la 
professionalització de les 
persones treballadores, 
fomentant l’excel·lència, la 
transversalitat, la partici-
pació i el desenvolupament 
del talent.

9. Incorporació de la 
perspectiva de gènere i de 
diversitat a totes les actua-
cions internes i externes.

10. Incorporació de la 
missió, estratègies i 
objectius integralment per 
part de la plantilla i trans-
versalment a les diferents 
àrees i serveis.

I tot això ho fem
en clau de territori,

incloent la perspectiva
de gènere i la diversitat

des d'una visió
d'economia plural
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Barcelona Activa
present als barris

Fruit de la voluntat d'acostar 
l'activitat de Barcelona Activa al territori 
i a les necessitats de les persones, 
estem presents a tots 
els districtes de la ciutat, amb 
equipaments propis i a través de punts 
d’atenció i informació en 
espais municipals i públics. 

A més, Barcelona Activa impulsa  
plans de desenvolupament 
econòmic adaptats a les necessitats 
de cada territori i en coordinació 
amb els diferents actors clau, 
a sis districtes: Ciutat Vella, 
Nou Barris, Sants-Montjuïc, 
Horta-Guinardó, Sant Martí i 
Sant Andreu.
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Barcelona Activa
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Fruit de la voluntat d'acostar 
l'activitat de Barcelona Activa al territori 
i a les necessitats de les persones, 
estem presents a tots 
els districtes de la ciutat, amb 
equipaments propis i a través de punts 
d’atenció i informació en 
espais municipals i públics. 

A més, Barcelona Activa impulsa  
plans de desenvolupament 
econòmic adaptats a les necessitats 
de cada territori i en coordinació 
amb els diferents actors clau, 
a sis districtes: Ciutat Vella, 
Nou Barris, Sants-Montjuïc, 
Horta-Guinardó, Sant Martí i 
Sant Andreu.
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