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"PORTA 22, ESPAI DE NOVES 0CUPACIONS" UN NOU SERVEI 

L1Ajuntament de Barcelona, mitjan<;ant la seva Agencia de 
Desenvolupament Local Barcelona Activa, posa en marxa un nou 
equipament a la ciutat destinat a acostar les oportunitats d/ocupació amb 
més sentit de futur a ciutadans i ciutadanes. 

"PORTA 22, Espai de noves ocupacions" té com a objectiu crear un 
centre de referencia per detectar, divulgar, orientar i capacitar en 
l'exercici de les noves ocupacions i en el coneixement deis sectors 
d'activitat económica emergent, de les noves competencies 
professionals i de les noves cultures del treball. 

PORTA 22 S
1ha concebut com un espai innovador per donar respostes als 

interrogants i desafiaments que comporten els canvis en els perfils 
professionals i en les noves cultures del treball. Es tracta d/una iniciativa 
pionera al nostre pafs per contribuir a l1adequació deis nostres recursos 
humans als nous reptes de 1/ocupació en la societat del coneixement. I ho 
fem en un espai significatiu en la illa de Barcelona Activa amb un nou 
equipament 7@ que contribueix en el desenvolupament del projecte 
22@bcn. 

PORTA 22 és un nou servei: 

~ que innova en continguts i metodologies, 

~ que integra diferents polítiques actives 
desenvolupament local, 

~ que contribueix a la igualtat d/oportunitats en 
de qualitat i amb sentit de futur. 

d/ocupació de 

1/accés a 1/ocupació 

~ que ofereix un conjunt de recursos que afavoreixen 1/autonomia 
personal, 

~ que multiplica les possibilitats d/elecció i d 1implicació personal en 
el desenvolupament de la carrera professional. 

~ que esta en línia amb !'Estrategia Europea per a 1/0cupació 
especifica la necessitat "d'explorar les noves possibilitats 
d 'ocupació en la societat basada en el coneixement i en e/s 
serveis" 

Aquest nou espai permet avan<;ar en l1objectiu estrategic de l1acció 
municipal en promoció económica i ocupació acostant als ciutadans i 
ciutadanes de Barcelona noves oportunitats per accedir a més i millar 
ocupació de qualitat i amb sentit de futur. 

PORTA 22 esta ubicat en la renovada seu de Barcelona activa al C/ 
Llacuna, 162, un espai obert i de lliure accés en una de les portes 
d/entrada al nou districte del coneixement 22@bcn. 
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QUE DONA RESPOSTES A LES TRANSFORMACIONS EN L'OCUPACIÓ 

El desenvolupament tecnologic, les transformacions en l'organització del 
treball i de !'empresa i el progrés social impliquen canvis molt importants en 
l'ocupació i en les maneres i cultures del treball. Apareixen ocupacions 
noves que no existien fa uns anys, altres ocupacions tradicionals es 
transformen incorporant noves habilitats i competencies que modifiquen 
substancialment el perfil professional. 

Els sectors emergents avancen rapidament posicions en !'estructura 
economica de la ciutat i han suposat el 50% deis !loes de treball creats a 
Barcelona en els darrers deu anys. En aquest context de canvis en els 
sectors emergents i en els perfils professionals, és important fer-los 
accessibles perque aixo facilitara que aquests nous sectors amb 
més projecció de futur es desenvolupin i també contribuiré\ a 
ampliar les oportunitats per a moltes persones i les ajudara a 
desenvolupar-se professionalment en aquelles ocupacions amb més 
possibilitats de futur. 

Barcelona esta immersa en una transformació urbana d'ampli abast amb 
projectes com el Forum Universal de les Cultures Barcelona 2004, 
l'ampliació del Port i de I'Aeroport, el districte del coneixement 22@BCN, el 
Pla Sant Andreu-Sagrera i !'arribada del tren de gran velocitat, les noves 
infrastructures culturals, la regeneració deis rius i del front litoral, els nous 
centres d'I+D i de transferencia tecnológica, l'ampliació de la Fira, les noves 
infrastructures hoteleres, el Centre de Grans Convencions Internacionals, el 
desenvolupament de !'Agenda 21, etc. 

Aquests projectes configuren un escenari de transformació de l'activitat 
economica i l'ocupació de la ciutat i la seva area metropolitana amb la 
creació de nous !loes de treball, molts d'ells de nova generació, que 
comporten noves competencies professionals, amb noves necessitats 
formatives, nous continguts i habilitats. 

e:> PORTA22 s'insereix en aquest context de rapida transformació 
urbana oferint informació sobre aquests elements de canvi en 
clau d'ocupació. 

e:> PORTA 22 esdevé un espai on trobar resposta a les inquietuds 
professionals de les persones que volen ser protagonistes 
d'aquests nous canvis. 

Un servei per a l'anticipació i l'adequació deis recursos humans de la ciutat 
a les noves demandes del mercat de treball. Un entorn que ofereix 
oportunitats de desenvolupament professional per a les persones a la 
vegada que ofereix oportunitats de desenvolupament empresarial a les 
empreses. 
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UN AMBICIÓS PROJECTE DE PROSPECTIVA DE LES OCUPACIONS EMERGENTS 1 

LES NOVES CULTURES DEL TREBALL 

PORTA22 és un espai viu de 2.000m2 on la informació, la formació i 
l'orientació estan basades en experiencies reals. 

L'elaboració deis continguts de Porta 22 han implicat una amplíssima 
operació de recerca i prospectiva sobre el potencial deis principals sectors 
emergents a la ciutat i un observatori sobre les dinamiques economiques i 
ocupacionals en les societats més desenvolupades. En aquesta fase de 
recerca i prospectiva, Barcelona Activa ha comptat amb la col·laboració d'un 
ampli nombre d'experts de reconegut prestigi i amb el contrast amb 
empreses de diferents sectors. 

Els usuaris de PORTA 22 podran identificar oportunitats i perfils 
professionals en un amplíssim ventall d'activitats i sectors com la 
logística, els serveis culturals, les indústries de continguts multimedia, els 
serveis a la gent gran els serveis a la infancia, el turisme, els serveis 
avanc;ats a les empreses, activitats relacionades amb el medí ambient, la 
seguretat, la gestió aeroportuaria, la indústria aerospacial, la salut i el 
benestar personal, els serveis informatics, les telecomunicacions, internet, 
les ciencies de la vida, entre altres. 

En el llanc;ament de PORTA 22 l'usuari podra accedir a 500 noves 
ocupacions, plenament identificades, explicades al detall i de manera 
practica, i amb possibilitats reals per al desenvolupament professional. 
PORTA 22 integra un ampli registre de perfils professionals per a 
persones amb capacitats i interessos diferents: des d'ocupacions 
altament tecnologiques i especialitzades fins a ocupacions fonamentalment 
manuals. 

PORTA 22 és un projecte viu i dinamic amb vocació d'anticipació, de 
cooperació i d'implicació amb empreses i institucions líders en els 
diferents sectors economics amb major dimensió de futur. 

El projecte contempla també en el seu desenvolupament la implicació activa 
de les universitats, els centres d'investigació, sindicats, organitzacions 
empresarials, empreses i institucions públiques i privades. 

AMB CONTINGUTS 1 RECURSOS DE VALOR AFEGIT PER A PERSONES 1 
EMPRESES AMB INQUIETUDS PROFESSIONALS 

Un deis objectius clau de I'Espai de Noves Ocupacions és facilitar l'accés a la 
informació disponible i concentrar-la tota en un mateix lloc. Amb aquest 
esperit PORTA 22 compta amb un ampli i divers conjunt de recursos 
d'autoús en suport paper, vídeo o digital, d'assessorament 
personalitzat i d'activitats programades de renovació trimestral: 
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~ Una completa plataforma d'autoconsulta amb 40 punts de 
connexió per accedir autonomament a tota la informació disponible 
a PORTA 22: 500 noves professions tractades al detall, continguts 
digitals, selecció de sites Internet, bases de dades relacionals. 

~ Un espai de divulgació amb 130 productes audiovisuals : vídeos, 
OVO, CO-ROM's. 

~ 10 aplicatius multimedia educatius. 

~ Una area de consulta personalitzada. 

~ Un espai de llibres, premsa i publicacions. 

~ Una zona d'exposicions temporals. 

~ Una area d'espais de formació, intercanvis i activitats de grup 
amb programació d'activitats trimestral. 

~ Entorns Intranet/lnternet/Extranet. 

Els continguts de PORTA 22 s'organitzen al voltant de quatre Arees 
Tematiques pera la reflexió i el debat: 

~ Les noves ocupacions 

~ Els sectors economics emergents 

~ Les noves cultures del treball 

e> Les organitzacions en xarxa 
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I quatre Arees d'Activitat pera l'acció i la presa de decisions: 

~ Orienta el teu futur professional 

~ Troba una formació 

~ Busca una feina 

~ Crea la teva propia feina 

PORTA 22 esta adre~at a un públic molt ampli i divers: 

~ A persones altament qualificades i a persones amb menor nivel! de 
qualificació. 

~ A persones en atur que busquen noves oportunitats d'ocupació i a 
treballadors i treballadores en actiu amb voluntat de millora 
professional 

~ A joves que han d'escollir el seu futur professional i a persones més 
grans que volen reorientar la seva carrera professional. 

~ A persones i organitzacions amb inquietuds i que se sentin partícips 
deis nous canvis. 

UN PROJECTE DE BARCELONA ACTIVA INTEGRAT A LA XARXA 
INTERNACIONAL DE "CITÉS DES MÉTIERS" 

Barcelona Activa ha treballat conjuntament amb la Cité des Sciences et 
de la Industrie de La Villette de París per a la incorporació de 
metodologies de !'exitosa experiencia francesa de les "Cités des Métiers". 
La primera "Cité des Métiers" va néixer a París com a plataforma 
multipartenarial per facilitar l'accés a la informació referent a les ocupacions 
i el mercat de treball. Barcelona Activa mitjan<;ant el projecte Porta 22 ha 
esdevingut membre fundador de la Xarxa Internacional "Cités des 
Métiers" que incorpora experiencies similars a altres ciutats com Mila, 
Genova, Marsella, Nimes, Belfort, Belo Horizonte (Brasil), Oporto o 
Innsbruck. 

PORTA 22 ha adoptat un enfoc diferent i innovador respecte la resta 
d'experiimcies de la xarxa internacional de "Cités deis Métiers" per 
la seva focalització en l'ambit de les noves ocupacions, les activitats 
economiques de futur i les noves cultures del treball. 
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