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Joan Clos

Alcalde de Barcelona

Barcelona ha assolit el nivell europeu en taxa d’ocupació. Aquest era un dels

principals objectius en matèria d’ocupació que havíem plantejat per al 2003.

També l’ocupació femenina a Barcelona s’ha ampliat i hem assolit un nivell

d’ocupació femenina equiparable a la mitjana europea i gairebé nou punts per

sobre de la mitjana espanyola. 

El nombre de llocs de treball a Barcelona s’ha situat prop del milió de per-

sones afiliades als diferents règims de protecció social. Es tracta d’una fita

molt important tenint en compte que a Barcelona ja existeix una alta densitat

en activitats econòmiques i que es produeix en una conjuntura de ralentització

econòmica. 

El nostre objectiu com a ciutat és seguir avançant per equiparar Barcelo-

na amb les àrees metropolitanes més avançades d’Europa en benestar i qua-

litat de vida, amb més i millors oportunitats per a tothom i més i millor ocupa-

ció de qualitat. Així mateix, també ens proposem continuar treballant perquè

encara més dones millorin les seves oportunitats professionals i per ampliar

les de totes aquelles persones com joves, aturats de llarga durada, majors de

40 anys, persones amb disminucions, persones immigrades i altres col·lectius

que troben dificultats especials d’accés a l’ocupació.

Barcelona Activa ha contribuït decididament a acostar les oportunitats de

desenvolupament professional a tothom i especialment a aquelles persones

amb problemes per assolir nivells més elevats d’inclusió social i laboral. Ho ha

fet treballant perquè la transformació de la ciutat esdevingui un motor genera-

dor de noves oportunitats per a persones i empreses; apostant per l’ocupació

de qualitat, de valor afegit i de futur per transformar el coneixement i la creati-

vitat en el nostre millor actiu.  

Així mateix, Barcelona Activa s’ha consolidat com a referent en el suport

a la iniciativa emprenedora i a la creació d’empreses. Més de 6.000 projectes

empresarials acompanyats en els darrers quatre anys és una bona mostra de

la seva contribució. La iniciativa i el lideratge de Barcelona Activa amb el Dia

de l’Emprenedor, per exemple, han mobilitzat el conjunt d’entitats que a la ciu-

tat donen suport a la iniciativa emprenedora en un esdeveniment singular, que

ha estat incorporat per la Comissió Europea amb la voluntat d’estendre’l a al-

tres ciutats del continent.

Amb dos nous equipaments a l’àrea del Poblenou, a l’illa de Can Jau-

mandreu i a la pròpia illa de Barcelona Activa, s’ha realitzat una contribució

molt important i emblemàtica al desenvolupament de l’àrea d’activitats pro-

ductives avançades del 22@BCN. En aquestes illes es fa una integració singu-

lar de centres d’empreses d’alt valor afegit, equipaments de formació, equipa-

ments tecnològics i serveis per a l’ocupació.

El futur de la ciutat és el futur dels ciutadans i ciutadanes. Un futur amb

més oportunitats per a tothom, amb més ocupació i de més qualitat, amb més

innovació i amb més benestar. Amb Barcelona Activa treballem perquè tots i to-

tes puguem construir el nostre futur.
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s aludo del  alc alde

Joan Clos
Alcalde de Barcelona 

Barcelona ha alcanzado el nivel europeo en tasa de ocupación. Éste era uno

de los principales objetivos en materia de ocupación que habíamos plantea-

do para el 2003. También la ocupación femenina en Barcelona se ha am-

pliado y hemos alcanzado un nivel equiparable al promedio europeo y casi

nueve puntos por encima del promedio español. 

El número de puestos de trabajo en Barcelona se ha situado a un nivel

cercano al millón de personas afiliadas a los diferentes regímenes de la se-

guridad social. Se trata de un hito muy importante, teniendo en cuenta que

en Barcelona ya existe una alta densidad en actividades económicas y que

se produce en una coyuntura de ralentización económica. 

Nuestro objetivo como ciudad es seguir avanzando para equiparar Bar-

celona con las áreas metropolitanas más avanzadas de Europa en bienestar

y calidad de vida, con más y mejores oportunidades para todos y más y me-

jor empleo de calidad. Asimismo, también nos proponemos continuar traba-

jando para que aún más mujeres mejoren sus oportunidades profesionales y

para ampliar las oportunidades de todas aquellas personas como jóvenes,

personas en situación de desempleo de larga duración, mayores de 40 años,

personas con disminuciones, personas inmigradas y otros colectivos que en-

cuentran especiales dificultades de acceso al mundo laboral.

Barcelona Activa ha contribuido decididamente a poner las oportunida-

des de desarrollo profesional al alcance de todos y, especialmente, de aque-

llas personas con dificultades para alcanzar niveles más elevados de inclu-

sión social y laboral. Lo ha hecho trabajando para que la transformación de

la ciudad se convierta en un motor generador de nuevas oportunidades para

personas y empresas, apostando por el empleo de calidad, de valor añadido

y de futuro para transformar el conocimiento y la creatividad en nuestro me-

jor activo.  

Asimismo Barcelona Activa se ha consolidado como referente en el

apoyo a la iniciativa emprendedora y la creación de empresas. Más de 6.000

proyectos empresariales acompañados en los últimos cuatro años es prueba

fehaciente de dicha contribución. La iniciativa y el liderazgo de Barcelona

Activa en el Día del Emprendedor, por ejemplo, han movilizado al conjunto de

entidades que en la ciudad apoyan la iniciativa emprendedora en un aconte-

cimiento singular que ha sido incorporado por la Comisión Europea con la vo-

luntad de extenderlo a otras ciudades del continente.

Con dos nuevos equipamientos en el área de Poblenou, en la manzana

de Can Jaumandreu y en la propia manzana de Barcelona Activa, se ha rea-

lizado una contribución muy importante y emblemática al desarrollo del área

de actividades productivas avanzadas del 22@BCN. En estas zonas se lleva

a cabo una integración singular de centros de empresas de alto valor añadi-

do, equipamientos de formación, equipamientos tecnológicos y servicios

para el empleo.

El futuro de la ciudad es el futuro de los ciudadanos y ciudadanas. Un

futuro con más oportunidades para todo el mundo, con más empleo y de ma-

yor calidad, con más innovación y con más bienestar. Con Barcelona Activa

trabajamos para que todos y todas podamos construir nuestro futuro.
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Maravillas Rojo

Presidenta

En el moment de presentar aquesta memòria ja ha transcorregut bona part de

l’any 2003, cosa que em permet analitzar l’activitat del 2002 en el context i la

perspectiva d’avaluació d’un intens període que marcarà la història i el futur de

Barcelona Activa i ens permetrà formular propostes noves.  

El període 1999-2002 s’ha caracteritzat a Barcelona Activa pel compro-

mís amb la qualitat i la innovació en la promoció de l’ocupació i de la creació

d’empreses. El model d’Agència, un model de política activa integral per al

desenvolupament local, que proposem, així com els resultats obtinguts, han si-

tuat Barcelona Activa com un clar referent de la iniciativa i la gestió d’aquestes

polítiques. L’ONU (programa Habitat) ens ha reconegut com una «bona pràcti-

ca mundial» i Eurocities com a millor iniciativa local per a la creació d’empre-

ses. Hem rebut dos premis a l’Excel·lència com a àrea d’innovació en creació

d’empreses per part de la Unió Europea i durant aquests anys hem compartit

solidàriament les nostres propostes amb gairebé 400 delegacions  locals, na-

cionals i internacionals que amb 3.365 delegats han vingut a conèixer Barce-

lona Activa.

Des de la proximitat i la subsidiarietat, seguint les recomanacions euro-

pees, hem implementat un Pla local d’acció per a l’Ocupació, en el qual la con-

certació, el pacte i la cooperació han estat pilars del seu desenvolupament.

Dels resultats, en podem destacar els 324.227 participants en els 87

programes que hem posat en marxa en aquest període parant un esment es-

pecial a col·lectius amb majors dificultats d’accés i permanència en l’ocupació,

i que l’atenció a les persones emprenedores s’ha multiplicat. 

L’aposta per les ocupacions amb futur i de valor afegit per l’emergència

dels nous jaciments d’ocupació ha conduït a múltiples propostes que han am-

pliat l’ocupació i les empreses en aquests sectors, i que han posat les bases

de «Porta 22, espai de noves ocupacions», el nou equipament per al coneixe-

ment de les noves cultures del treball i les noves oportunitats d’ocupació.

L’any 2002 ha reforçat l’estil i la manera de treballar d’una organització

amb visió global, que treballa per projectes i que està oberta a la innovació per-

manent; una organització que promou canvis per millorar l’atenció als nostres

clients que requereixen nous instruments, continguts i equipaments per ac-
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presentac ión  de  l a  CONCEJALa

Maravillas Rojo

Presidenta

En el momento de presentar esta memoria ha transcurrido ya una bue-

na parte del año 2003, ello me permite analizar la actividad de 2002 en el

contexto y la perspectiva de evaluación de un intenso periodo que marcará

la historia y el futuro de Barcelona Activa y nos permitirá formular nuevas

propuestas.  

El periodo 1999-2002 se ha caracterizado en Barcelona Activa por el

compromiso con la calidad y la innovación en la promoción del empleo y de

la creación de empresas. El modelo de Agencia, un modelo de política acti-

va integral para el desarrollo local, que proponemos, así como los resultados

obtenidos, han situado a Barcelona Activa como un claro referente de la ini-

ciativa y la gestión de estas políticas. La ONU (programa Habitat) nos ha re-

conocido como una «buena práctica mundial» y Eurocities como mejor ini-

ciativa local para la creación de empresas. Hemos recibido dos Premios a la

Excelencia como área de innovación en creación de empresas por parte de

la Unión Europea y durante estos años hemos compartido solidariamente

nuestras propuestas con cerca de 400 delegaciones  locales, nacionales e

internacionales que con 3.365 delegados han venido a conocer Barcelona

Activa.

Desde la proximidad y la subsidiariedad, siguiendo las recomendacio-

nes europeas, hemos implementado un Plan Local de acción para el Empleo,

en el que la concertación, el pacto y la cooperación han sido pilares de su

desarrollo.

De los resultados podemos destacar los 324.227 participantes en los

87 programas que hemos puesto en marcha en este periodo con una atención

especial hacia colectivos con mayores dificultades de acceso y permanencia

en el empleo, y la atención a las personas emprendedoras se ha multiplicado. 

La apuesta por las ocupaciones con futuro y de valor añadido por la

emergencia de los nuevos yacimientos de empleo ha conducido a múltiples

propuestas que han ampliado el empleo y las empresas en estos sectores y

que han puesto las bases de «Porta 22, espacio de nuevas ocupaciones», el

nuevo equipamiento para el conocimiento de las nuevas culturas del trabajo

y las nuevas oportunidades de empleo.

El año 2002  ha reforzado el estilo y la manera de trabajar de una or-

ganización con visión global, que trabaja por proyectos y que está  abierta a

la innovación permanente; una organización que promueve cambios para me-

jorar la atención a nuestros clientes que requieren de nuevos instrumentos,
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tualitzar els seus perfils professionals, accedir a l’ocupació o crear una nova

empresa.

Barcelona Activa és avui un gran referent en el reconeixement i valor de la

iniciativa emprenedora reconegut així per la ciutadania i pel conjunt d’organit-

zacions i agents socials que participen en aquesta tasca. Són diversos els ins-

truments que hem posat a disposició d’aquest objectiu: el Dia de l’Emprene-

dor, el Portal d’Emprenedors, els programes Acció 40 i Emprenedors d’altres

cultures, i els programes Odame Inici i Odame Consolidació.

En aquest període, hem treballat especialment per disposar de nous equi-

paments de qualitat i adequats a les noves demandes dels nostres usuaris.

Així, Barcelona Activa incorpora el Fòrum Nord, el Cibernàrium i el viver d’em-

preses de Glòries, renovats i actualitzats, Can Jaumandreu, equipament per a

la millora de l’ocupació a l’illa 7@ del mateix nom que acollirà la Universitat

Oberta de Catalunya i un centre d’empreses, i Porta 22, espai de noves ocu-

pacions a l’illa 7@ de Barcelona Activa que integra la seva seu corporativa, Lo-

calred, i un centre d’empreses.

Adequar-nos a les necessitats de tots i cada un dels nostres clients, que

són canviants en tot el que fa referència a continguts dels programes, rela-

cions que s’han d’afavorir, atenció o horaris, és un repte permanent que ens

obliga a desenvolupar una alta capacitat creativa i organitzativa per dissenyar

projectes nous i poder ajustar-los als marcs normatius de les convocatòries

que la Unió Europea, l’Estat o la Generalitat disposen.

La innovació ens permet avançar-nos i preparar anticipadament respos-

tes a aquestes noves demandes.

En iniciar una nova etapa municipal és moment de consolidar-se i de re-

novar-se amb visió estratègica i clar sentit del canvi necessari. L’equip de per-

sones que treballen amb Barcelona Activa són la base del valor que aporta. La

marca és un referent en matèria de disseny i aplicació de polítiques actives

d’ocupació, i els equipaments i els continguts dels programes, garantia de qua-

litat de servei.

L’horitzó de l’ocupació és incert i cal prestar-hi no només atenció global,

sinó local. Encara queden aspectes pendents com el reconeixement de l’apor-

tació municipal a les polítiques actives d’ocupació i la corresponent descen-

tralització local de la seva gestió. També s’obriran moltes oportunitats que vol-

dríem contribuir a aproximar a la ciutadania perquè millori la seva ocupació així

com la qualitat d’aquesta ocupació, per tal que passi de la idea a l’empresa

viable amb qualitat i sentit de futur.

Ho farem treballant amb una visió integrada de les polítiques de desen-

volupament local, des del rigor i la transparència, amb qualitat i participació,

oberts a la cooperació solidària, des d’una organització que aprèn del canvi i

amb el canvi i que té la convicció que el talent, el gran valor de la nostra èpo-

ca, es potencia en entorns afavoridors d’autonomia personal, accés tecnolò-

gic, diversitat i relacions en xarxes. Aquesta és la proposta amb la qual Barce-

lona Activa afronta el període que iniciem.
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contenidos y equipamientos para actualizar sus perfiles profesionales, ac-

ceder al empleo o crear una nueva empresa.

Barcelona Activa es hoy un gran referente en el reconocimiento y valor

de la iniciativa emprendedora reconocido así por la ciudadanía y por el con-

junto de organizaciones y agentes sociales que participan en esta tarea.

Son diversos los instrumentos que hemos puesto a disposición de este obje-

tivo: el Día del emprendedor, el Portal de Emprendedores, los programas Ac-

ción 40 y Emprendedores de otras culturas, y los programas Odame Inicio y

Odame Consolidación.

En este periodo, hemos trabajado especialmente para disponer de nue-

vos equipamientos de calidad y adecuados a las nuevas demandas de nues-

tros usuarios. Así Barcelona Activa incorpora al Fòrum Nord, el Cibernàrium

y el vivero de empresas de Glòries renovados y actualizados, Can Jauman-

dreu, equipamiento para la mejora del empleo en el complejo 7@ del mismo

nombre que acogerá la Universitat Oberta de Catalunya y un centro de em-

presas, y Porta 22, espacio de nuevas ocupaciones en el complejo 7@ de

Barcelona Activa que integra su sede corporativa, Localred, y un centro de

empresas.

Adecuarnos a las necesidades de todos y cada uno de nuestros clien-

tes, que son cambiantes en lo que respecta a contenidos de los programas,

relaciones a favorecer, atención u horarios, es un reto permanente que nos

obliga a desarrollar una alta capacidad creativa y organizativa para diseñar

nuevos proyectos y poder ajustarlos a los marcos normativos de las convo-

catorias que la Unión Europea, el Estado o la Generalitat disponen.

La innovación nos permite adelantarnos y preparar anticipadamente

respuestas a estas nuevas demandas.

Al iniciar una nueva etapa municipal es momento de consolidar y de re-

novarse con visión estratégica y claro sentido del cambio necesario. El equi-

po de personas que trabajan con Barcelona Activa son la base del valor que

aporta. La marca es un referente en materia de diseño y aplicación de polí-

ticas activas de empleo y los equipamientos y los contenidos de los progra-

mas, garantía de calidad de servicio.

El horizonte del empleo es incierto y cabe prestar no sólo atención glo-

bal, sino local. Quedan aún aspectos pendientes como el reconocimiento de

la aportación municipal a las políticas  activas de empleo y la correspon-

diente descentralización local de su gestión. También  se abrirán muchas

oportunidades que quisiéramos contribuir a aproximar a la ciudadanía  para

que mejore su empleo y la calidad del mismo, para que pase de la idea a la

empresa viable con calidad y sentido de futuro.

Lo haremos trabajando con una visión integrada de las políticas de des-

arrollo local, desde el rigor y la transparencia, con calidad y participación,

abiertos a la cooperación solidaria, desde una organización que aprende del

cambio y con el cambio y que tiene la convicción de que el talento, el gran

valor de nuestra época, se potencia en entornos favorecedores de autono-

mía personal, acceso tecnológico, diversidad y relaciones en redes.  Esta es

la propuesta con la que Barcelona Activa afronta el periodo que iniciamos.
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Barcelona Activa és l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de

Barcelona que té com a missió promoure ocupació i empreses de qualitat i amb

sentit de futur. 

Barcelona Activa assumeix aquesta missió i, des del compromís amb la

qualitat i la innovació, dissenya diferents propostes per satisfer les necessitats

que detecta a l’entorn i les presenta a les convocatòries de les administracions

i institucions competents en la matèria, com ara la Unió Europea, l’Estat i la Ge-

neralitat de Catalunya, entre d’altres, per a l’obtenció de recursos. Un cop apro-

vats, i amb el cofinançament de l’Ajuntament de Barcelona, els projectes són im-

plementats des dels quatre serveis que han format l’agència l’any 2002: el Ser-

vei d’Atenció a Emprenedors i Emprenedores, el Servei per a l’Ocupació, el

Servei a l’Empresa i el Servei per a la Promoció Econòmica.

L’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona és,

sens dubte, una organització singular. Societat anònima de capital municipal,

Barcelona Activa és una empresa flexible i innovadora, amb una capacitat d’a-

daptació i anticipació que l’ha convertit en un referent a nivell local, nacional i

internacional en polítiques de desenvolupament local.

1 .  Resum d �act iv i tat s  de  
Barcel on a  Act iva



Barcelona Activa es la Agencia de Desarrollo Local del Ajuntament de Barcelo-

na que tiene como misión promover empleo y empresas de calidad y con sentido

de futuro. 

Barcelona Activa asume esta misión y, desde el compromiso con la calidad

y la innovación, diseña diferentes propuestas para satisfacer las necesidades

que detecta en el entorno y las presenta a las convocatorias de las administra-

ciones e instituciones competentes en la materia, como la Unión Europea, el Es-

tado y la Generalitat de Catalunya, entre otros, para la obtención de recursos.

Una vez aprobados, y con la cofinanciación del Ajuntament de Barcelona, los

proyectos son implementados desde los cuatro servicios que han conformado la

agencia el año 2002: el Servicio de Atención a los Emprendedores y Emprende-

doras, el Servicio para el Empleo, el Servicio para la Empresa y el Servicio para

la Promoción Económica.

La Agencia de Desarrollo Local del Ajuntament de Barcelona es, sin duda,

una organización singular. Sociedad anónima de capital municipal, Barcelona Ac-

tiva es una empresa flexible e innovadora, con una capacidad de adaptación y

anticipación que la ha convertido en un referente a nivel local, nacional e inter-

nacional en políticas de desarrollo local.

1 .  Resumen de  act iv id ades  
de  Barcel on a  Act iva



El Pla d’Acció de Barcelona Activa 2000-2003
Compromesa amb la qualitat i la innovació, Barcelona

Activa és un model de política activa integral per al

desenvolupament local que basa la seva actuació en

la concertació, el pacte i la cooperació. 

L’any 2002 ha suposat l’inici del tram final del

Pla d’Acció Plurianual per al període 2000-2003 ela-

borat per a Barcelona Activa el 1999. Aquest Pla d’Ac-

ció s’integra dintre del Pla d’Acció Municipal i focalit-

za la seva actuació en termes de promoció econòmica

i ocupació, d’acord amb l’Estratègia Europea per a

l’Ocupació.

El Pla d’Acció 2000-2003 defineix la missió de

Barcelona Activa i estableix les 6 línies estratègiques,

els 5 eixos transversals i les 76 mesures que s’han

de desenvolupar.

Les 6 línies estratègiques són:

1. Posicionar Barcelona com a entorn atractiu i ama-

ble per a inversions i empreses amb sentit de fu-

tur;

2. Ampliar la iniciativa emprenedora i acompanyar la

creació i el creixement d’empreses de qualitat en

sectors emergents;

3. Potenciar xarxes d’empreses i microempreses

competitives en la societat de la informació com a

factors dinamitzadors de la Barcelona del coneixe-

ment;

4. Millorar l’accés a l’ocupació i a les noves tecnolo-

gies per a tothom;

5. Optimitzar les oportunitats que la transformació de

Barcelona propicia, afavorint el desenvolupament

de noves ocupacions i per fils professionals en sec-

tors estratègics;

6. Ampliar la participació i la col·laboració amb altres

administracions i la cooperació publicoprivada amb

una base de concer tació en el territori amb els

agents socials.

Els 5 eixos transversals són:

1. Personalitzar l’atenció per aprofitar els avantatges

de la proximitat municipal per dissenyar diferents

itineraris per a les diferents tipologies d’usuaris de

l’Agència;

2. Fomentar la igualtat d’oportunitats en línia amb els

objectius europeus d’incrementar l’ocupació feme-

nina;

3. Facilitar l’accés a les tecnologies de la informació i

les comunicacions per obrir les oportunitats profes-

sionals de les noves tecnologies i Internet a tothom;

4. Incentivar la innovació per millorar la competitivitat

de les empreses i els professionals de la ciutat;

5. Accentuar la cooperació publicoprivada per sumar

esforços compartits en la promoció d’ocupació i

empreses de qualitat i amb sentit de futur.

L’activitat de l’any 2002: Barcelona Activa mi-
llora la seva capacitat de resposta i el seu
compromís amb la qualitat
Durant l’any 2002, noranta-vuit mil seixanta-nou per-

sones van participar en els diferents programes ela-

borats i posats en marxa per Barcelona Activa per pro-

moure l’ocupació i la creació d’empreses de qualitat i

amb sentit de futur. Quantitativament es va detectar

un increment en el nombre de participants en els pro-

grames de l’Agència com a conseqüència de l’execu-

ció de nous programes vinculats al Fons Social Euro-

peu, com ara la Subvenció Global per al Tram Local de

l’Objectiu 3 que gestiona el Ministerio de Administra-

ciones Públicas, el Programa Experimental del Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales i els Pactes Terri-

torials del Departament de Treball de la Generalitat de

Catalunya.

Un any més es va constatar la igualtat en la dis-

tribució de gènere dels usuaris dels serveis de Barce-

lona Activa, que, amb un 52 % de participació femeni-

na, es posiciona com un dels elements clau que con-

tribueix a fer possible l’estratègia europea de taxes

d’ocupació femenines a la nostra ciutat.
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Principals indicadors d�activitat 2002

Usuaris atesos 98.069

Nous projectes empresarials acompanyats 1.663

Empreses instal·lades als vivers i centres d�empresa 123
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El Plan de Acción de Barcelona Activa 
2000-2003
Comprometida con la calidad y la innovación, Barce-

lona Activa es un modelo de política activa integral

para el desarrollo local que basa su actuación en la

concertación, el pacto y la cooperación. 

El año 2002 ha supuesto el inicio del tramo fi-

nal del Plan de Acción Plurianual para el periodo

2000-2003 elaborado para Barcelona Activa en

1999. Este Plan de Acción se enmarca en el Plan de

Acción Municipal y centra su actuación en la pro-

moción económica y ocupación, de acuerdo con la

Estrategia Europea para el Empleo.

El Plan de Acción  2000-2003 define la misión

de Barcelona Activa y establece las 6 líneas estra-

tégicas, los 5 ejes transversales y las 76 medidas

que se han de desarrollar.

Las 6 líneas estratégicas:

1. Posicionar Barcelona como entorno atractivo y

amable para inversiones y empresas con sentido

de futuro;

2. Ampliar la iniciativa emprendedora y acompañar

en la creación y el crecimiento de empresas de

calidad en sectores emergentes;

3. Potenciar redes de empresas y microempresas

competitivas en la sociedad de la información

como factores dinamizadores de la Barcelona del

conocimiento;

4. Mejorar el acceso al empleo y a las nuevas tec-

nologías para todas las personas;

5. Optimizar las oportunidades que la transforma-

ción de Barcelona propicia, favoreciendo el desa-

rrollo de nuevas ocupaciones y perfiles profesio-

nales en sectores estratégicos;

6. Ampliar la participación y la colaboración con

otras administraciones y la cooperación público-

privada con una base de concertación en el terri-

torio con los agentes sociales.

Los 5 ejes transversales:

1. Personalizar la atención para aprovechar las ven-

tajas de la proximidad municipal con el fin de di-

señar diferentes itinerarios para las diferentes ti-

pologías de usuarios de la Agencia;

2. Fomentar la igualdad de oportunidades en línea

con los objetivos europeos de incrementar el em-

pleo femenino;

3. Facilitar el acceso a las tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones para abrir las opor-

tunidades profesionales de las nuevas tecnologí-

as e internet a todo el mundo;

4. Incentivar la innovación para mejorar la competi-

tividad de las empresas y los profesionales de la

ciudad;

5. Acentuar la cooperación público-privada para su-

mar esfuerzos compartidos en la promoción de

ocupación y empresas de calidad y con sentido

de futuro.

La actividad del año 2002: Barcelona Activa
mejora su capacidad de respuesta y su
compromiso con la calidad
Durante el año 2002, noventa y ocho mil sesenta y

nueve personas participaron en los diferentes pro-

gramas elaborados y puestos en marcha por Barce-

lona Activa para promover el empleo y la creación de

empresas de calidad y con sentido de futuro. Cuan-

titativamente, se detectó un incremento en el nú-

mero de participantes en los programas de la Agen-

cia como consecuencia de la ejecución de nuevos

programas vinculados al Fondo Social Europeo,

como la Subvención Global para el Tramo Local del

Objetivo 3 que gestiona el Ministerio de Administra-

ciones Públicas, el Programa Experimental del Mi-

nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y los Pactos

Territoriales del Departamento de Trabajo de la Ge-

neralitat de Catalunya.

Un año más se constató la igualdad en la dis-

tribución de género de los usuarios de los servicios

de Barcelona Activa, que, con un 52% de participa-

ción femenina, se posiciona como uno de los ele-

mentos clave que contribuye a hacer posibles los ob-

jetivos de la estrategia europea de tasas de empleo

femeninas en nuestra ciudad.

El espíritu emprendedor se mueve en Barcelona.

En 2002, la Agencia acompañó 1.663 proyectos em-

presariales y contó con 123 empresas instaladas en

sus viveros y centros de empresa. Después de más de

15 años acompañando a personas emprendedoras,

adaptando y creando nuevos programas para dar res-

puesta a los diferentes perfiles de usuarios y a sus ne-

cesidades, los emprendedores y las emprendedoras re-

conocen los servicios que Barcelona Activa pone a su

alcance para acompañarlos en la transformación de la

idea de negocio en un proyecto empresarial, y del pro-

yecto en una empresa real con garantías de éxito.

La Agencia somete sus programas y servicios a

una continua revisión para adecuarlos, bajo la pre-



L’esperit emprenedor bull a Barcelona. El 2002

l’Agència va acompanyar 1.663 projectes empresa-

rials i va comptar amb 123 empreses instal·lades als

seus vivers i centres d’empresa. Després de més de

15 anys acompanyant persones emprenedores, adap-

tant i creant nous programes per donar resposta als

diferents perfils d’usuaris i a les seves necessitats,

els emprenedors i les emprenedores reconeixen els

serveis que Barcelona Activa posa al seu abast per

acompanyar-los en la transformació de la idea de ne-

goci al projecte empresarial, i del projecte a l’empre-

sa real amb garanties d’èxit.

L’Agència sotmet els seus programes i serveis

a una contínua revisió per tal d’adequar-los, sota la

premissa de la innovació, a la realitat canviant, i així

n’incrementa l’eficàcia i millora l’atenció i la capaci-

tat de resposta. Entre els nous programes executats

durant el 2002 cal fer esment del programa Idees

Madures i del programa Emprenedors d’Altres Cultu-

res, iniciatives del Servei d’Atenció als Emprenedors

que han estat adreçades a persones majors de 40

anys i a persones vingudes de fora, respectivament,

motivades per transformar en empresa la seva idea

de negoci.

El 2002 ha estat l’any de la posada en marxa

d’un nou espai per a la millora de l’ocupació, Can Jau-

mandreu, una antiga fàbrica tèxtil del Poblenou reha-

bilitada per una Escola Taller i que permet a Barcelo-

na Activa disposar d’un nou equipament per a l’apre-

nentatge d’oficis i la millora dels perfils ocupacionals. 

Durant l’any 2002 es va intensificar el treball de

recerca i preparació de l’espai per a la posada en mar-

xa, ja el 2003, de Porta 22, espai de noves ocupacions.

L’any 2002 també ha suposat la certificació de

la qualitat de Barcelona Activa pel que fa a la gestió

dels seus processos formatius mitjançant la ISO

9001/2000. Amb aquesta certificació, Barcelona Ac-

tiva manté la seva aposta per l’excel·lència en tots els

seus programes. 

El Dia de l’Emprenedor, celebrat el 24 d’abril, va

suposar la confirmació d’una iniciativa de Barcelona

Activa en la qual participen les principals entitats i or-

ganitzacions de la ciutat que donen suport a la inicia-

tiva emprenedora. Més de 2.000 assistents a les ac-

tivitats que durant el matí i la tarda es van organitzar

al Palau de Congressos de Catalunya, i una cerimònia

de lliurament de premis a l’Auditori de Barcelona, van

consolidar una iniciativa que ja és el referent dels em-

prenedors i emprenedores de la ciutat. 

El posicionament de Barcelona Activa com a re-

ferent en matèria de suport a la iniciativa emprene-

dora es resumeix també en les visites ateses i les

ponències que representants de Barcelona Activa

han realitzat en altres entorns nacionals i europeus.

L’any 2002 Barcelona Activa va rebre 135 delega-

cions que van suposar un total de 1.297 delegats

procedents, en la seva majoria, de fora de l’Estat. La

presència de representants de Barcelona Activa en

activitats programades per altres entitats va ser de

92 participacions, 54 de les quals van realitzar-se a

Espanya. Finalment, Barcelona Activa va estar pre-

sent amb el Cibernàrium a la primera edició del Saló

Portal Point. 
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misa de la innovación, a la realidad cambiante, y así

incrementa su eficacia y mejora la atención y la ca-

pacidad de respuesta. Entre los nuevos programas

llevados a cabo durante 2002 es preciso hacer es-

pecial referencia al programa Ideas Maduras y al

programa Emprendedores de Otras Culturas, iniciati-

vas del Servicio de Atención a los Emprendedores

que se han dirigido a personas mayores de 40 años

y a personas procedentes del extranjero, respecti-

vamente, motivadas por transformar en empresa su

idea de negocio.

2002 ha sido el año de la puesta en marcha de

un nuevo espacio para la mejora del empleo, Can

Jaumandreu, una antigua fábrica textil de Poblenou

rehabilitada por una Escuela Taller y que permite a

Barcelona Activa disponer de un nuevo equipamien-

to para el aprendizaje de oficios y la mejora de los

perfiles ocupacionales. 

Durante el año 2002 se intensificó el trabajo

de búsqueda y preparación del espacio para la pues-

ta en marcha, ya en 2003, de Porta 22, espacio de

nuevas ocupaciones. 

El año 2002 también ha supuesto la certifica-

ción de la calidad de Barcelona Activa por lo que

respecta a la gestión de sus procesos formativos

mediante la ISO 9001/2000. Con esta certifica-

ción, Barcelona Activa mantiene su apuesta por la

excelencia en todos sus programas. 

El Día del Emprendedor, celebrado el 24 de

abril, supuso la confirmación de una iniciativa de

Barcelona Activa en la que participan las principales

entidades y organizaciones de la ciudad que dan so-

porte a la iniciativa emprendedora. Más de 2.000

asistentes a las actividades que durante la mañana

y la tarde se organizaron en el Palau de Congressos

de Catalunya, y una ceremonia de entrega de pre-

mios en el Auditori de Barcelona, consolidaron una

iniciativa que ya es el referente de los emprendedo-

res y emprendedoras de la ciudad. 

El posicionamiento de Barcelona Activa como

referente en materia de soporte a la iniciativa em-

prendedora se resume también en las visitas atendi-

das y las ponencias que representantes de Barcelo-

na Activa han realizado en otros entornos naciona-

les y europeos. El año 2002 Barcelona Activa

recibió 135 delegaciones que supusieron un total de

1.297 delegados procedentes, en su mayoría, del

extranjero. La presencia de representantes de Bar-

celona Activa en actividades programadas por otras

entidades fue de 92 participaciones, 54 de las cua-

les se realizaron en España. Finalmente, Barcelona

Activa estuvo presente con el Cibernàrium en la pri-

mera edición del Salón Portal Point. 

La posición de referente en materia de des-

arrollo local y creación de empresas que Barcelona

Activa ha asumido se refleja también en la partici-

pación de la entidad en redes nacionales e interna-

cionales en las que, a menudo, adopta una posición

de liderazgo. En este sentido, Barcelona Activa re-

presenta al Ajuntament de Barcelona en la Comisión

de Desarrollo Económico y Regeneración Urbana de

la red Eurocities y participa en el programa Leed de

Desarrollo Local y Creación de Empresas de la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE). Paralelamente, en 2002 Barcelona

volvió a ser elegida por la Comisión Europea como

una de las regiones galardonadas con el Premio a la

Excelencia en la Innovación y la Creación de Empre-

sas. 

Por otra parte, en el marco de los programas

de cooperación exterior, Barcelona Activa coordinó

un proyecto dentro de la red Urb-Al. El proyecto, li-
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La posició de referent en matèria de desenvolu-

pament local i creació d’empreses que Barcelona Ac-

tiva ha assumit es reflecteix també en la participació

de l’entitat en xarxes nacionals i internacionals en les

quals sovint pren una posició de lideratge. En aquest

sentit, Barcelona Activa representa l’Ajuntament de

Barcelona en la Comissió de Desenvolupament Eco-

nòmic i Regeneració Urbana de la xarxa Eurociutats, i

participa en el programa Leed de Desenvolupament

Local i Creació d’Empreses de l’Organització per a la

Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Paral·lelament, l’any 2002 Barcelona va tornar a ser

escollida per la Comissió Europea com una de les re-

gions guardonades amb el Premi a l’Excel·lència a la

Innovació i la Creació d’Empreses. 

Per altra banda, en el marc dels programes de

cooperació exterior, Barcelona Activa va coordinar un

projecte dins la xarxa Urb-Al. El projecte liderat per

Barcelona, i que conclou a l’any 2003, té per objectiu,

dins de l’àmbit de la societat de la informació, desen-

volupar una metodologia transferible d’acompanya-

ment a emprenedors (Pla d’Empresa On line) mitjan-

çant les noves tecnologies juntament amb La Plata i

Trelew (Argentina), El Bosque (Xile), Huanchaco

(Perú), San Javier (Bolívia), i Bidasoa, Múrcia, Getafe i

Donostia a l’Estat espanyol. 

En el marc de la iniciativa comunitària E-Content,

Barcelona Activa par ticipa en el projecte Ready

4growth conjuntament amb Greater London Enterpri-

se, l’empresa de Desenvolupament Econòmic de Lon-

dres, Gorilla Park, una acceleradora de noves empre-

ses tecnològoques a Europa, i altres entitats de su-

por t a la creació d’empreses d’Alemanya, Grècia i

Holanda. Aquest nou projecte de Barcelona Activa pre-

tén facilitar l’accés al finançament de nous projectes

empresarials del sector dels continguts digitals.

En l’àmbit de la promoció econòmica, Barcelona

Activa, amb el seu servei Barcelona Negocis, ha con-

tribuït que l’European Cities Monitor de Cushman &

Wakefield Healey & Baker reconegui Barcelona com la

ciutat europea que millor es promociona per captar in-

versió internacional. 

A nivell local, Barcelona Activa té signats conve-

nis de col·laboració amb 59 entitats de la ciutat que,

d’acord amb els termes de cada conveni, desenvolu-

pen un intens programa de cooperació publicoprivada.

La cooperació en matèria d’ocupació s’ha incre-

mentat l’any 2002 amb la posada en marxa del pro-

jecte Passarel·les cap a l’Ocupació que, en el marc de

la iniciativa europea Equal, permet desenvolupar un

programa innovador per eliminar les barreres i obsta-

cles que impedeixen a persones amb dificultats espe-

cials l’accés a llocs de treball vacants de sis sectors

productius no estacionaris de la ciutat. La iniciativa

compta amb la participació de 14 entitats de la ciutat

(sector empresarial, sindicats, organitzacions no go-

vernamentals i institucions), a la qual s’han adherit

18 associacions i entitats de diferents barris de Bar-

celona. En aquest sentit, Barcelona va ser la ciutat es-

collida per la Comissió Europea per a celebrar-hi el

mes de maig el seminari de llançament de la iniciativa

Equal a tota Europa, un seminari en el qual van parti-

cipar, a més d’alts representants de la Comissió, l’Es-

tat i la Generalitat, una selecció dels projectes Equal

més innovadors d’Europa, entre els quals es trobava

l’Equal de Barcelona representat per Maravillas Rojo. 
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derado por Barcelona y que concluye en el año

2003, tiene como objeto, dentro del ámbito de la so-

ciedad de la información, desarrollar una metodolo-

gía transferible de acompañamiento a emprendedo-

res (Plan de Empresa On line) mediante las nuevas

tecnologías y se elabora en colaboración con las ciu-

dades de La Plata y Trelew (Argentina), El Bosque

(Chile), Huanchaco (Perú), San Javier (Bolivia), y Bi-

dasoa, Murcia, Getafe y Donostia en el estado espa-

ñol. 

En el marco de la iniciativa comunitaria E-Con-

tent, Barcelona Activa participa en el proyecto Re-

ady 4growth junto con Greater London Enterprise, la

empresa de Desarrollo Económico de Londres, Gori-

lla Park, una aceleradora de nuevas empresas tec-

nológicas en Europa, y otras entidades de apoyo a la

creación de empresas de Alemania, Grecia y Holan-

da. Este nuevo proyecto de Barcelona Activa pre-

tende facilitar el acceso a la financiación de nuevos

proyectos empresariales en el sector de los conteni-

dos digitales.

En el ámbito de la promoción económica, Bar-

celona Activa, con su servicio Barcelona Negocios,

ha contribuido a que el European Cities Monitor de

Cushman & Wakefield Healey & Baker reconozca

Barcelona como la ciudad europea que mejor se pro-

mociona para captar inversión internacional. 

A nivel local, Barcelona Activa ha firmado con-

venios de colaboración con 59 entidades de la ciu-

dad que, en función de los términos de cada conve-

nio, están desarrollando un intenso programa de co-

operación público-privada.

La cooperación en materia de empleo se ha in-

crementado durante el año 2002 con la puesta en

marcha del proyecto Pasarelas hacia el Empleo,

que, en el marco de la iniciativa europea Equal, per-

mite desarrollar un programa innovador para elimi-

nar las barreras y obstáculos que impiden a perso-

nas con dificultades especiales el acceso a puestos

de trabajo vacantes de seis sectores productivos no

estacionarios de la ciudad. La iniciativa cuenta con

la participación de 14 entidades de la ciudad (sec-

tor empresarial, sindicatos, organizaciones no gu-

bernamentales e instituciones), a las que se han

añadido 18 asociaciones y entidades de diferentes

barrios de Barcelona. Barcelona fue, en este senti-

do, la ciudad seleccionada por la Comisión Europea

para celebrar en el mes de mayo el seminario de lan-

zamiento de la iniciativa Equal para toda Europa. Un

seminario en el cual participaron, además de altos

representantes de la Comisión, el Estado y la Gene-

ralitat, una selección de los proyectos Equal más in-

novadores de Europa, entre los cuales se encontra-

ba el Equal de Barcelona representado por Maravi-

llas Rojo.



Barcelona és una ciutat cosmopolita, dinàmica i oberta als canvis, és una

font inesgotable d’idees i iniciatives emprenedores. El talent emprenedor

abunda a la nostra ciutat, i és necessari i oportú proveir les persones amb

idees de negoci amb les eines que els permetin transformar la seva idea en

una empresa de futur capaç de generar ocupació i creixement econòmic.

Les petites i mitjanes empreses són el motor de l’economia i el princi-

pal catalitzador del canvi i la innovació. Gràcies a la seva estructura, són

més flexibles per recollir les noves exigències dels mercats i adaptar-se a si-

tuacions noves, alhora que són la principal font d’ocupació. No obstant això,

el camí cap a la creació d’una empresa no sempre és fàcil, de manera que,

reconeixent les virtuts de disposar d’un teixit d’empreses i petits projectes

empresarials de qualitat, cal estimular l’esperit emprenedor i vetllar perquè

es creïn empreses amb garanties de futur.

2 .  Serve i  d �Atenc ió  a  Emprenedors 
i  emprenedores



Barcelona es una ciudad cosmopolita, dinámica y abierta a los cambios, es una

fuente inagotable de ideas e iniciativas emprendedoras. El talento emprendedor

abunda en nuestra ciudad, y es necesario y oportuno proporcionar a las personas

con ideas de negocio las herramientas que les permitan transformar su idea en una

empresa de futuro capaz de generar empleo y crecimiento económico.

Las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía y el princi-

pal catalizador del cambio y la innovación. Debido a su estructura, son más flexi-

bles para dar respuesta a las nuevas exigencias de los mercados y adaptarse a si-

tuaciones nuevas, y, a su vez, son la principal fuente de empleo. Sin embargo, el ca-

mino hacia la creación de una empresa no siempre es fácil, de manera que,

reconociendo las virtudes de disponer de un tejido de empresas y pequeños pro-

yectos empresariales de calidad, es preciso estimular el espíritu emprendedor y ve-

lar por que se creen empresas con garantías de futuro.

2 .  serv ic io  de  atenc ión  a  emprendedores  
y  emprendedor as



En aquest sentit, Barcelona Activa dissenya i

executa els seus programes amb la finalitat de pro-

moure la cultura emprenedora i la creació d’empre-

ses, en línia amb les Directrius Europees per a l’Ocu-

pació. Barcelona Activa entén que emprendre és un

ofici que es pot aprendre i, en conseqüència, posa a

l’abast de tothom els elements necessaris que han de

permetre a les persones amb idees portar-les enda-

vant, creant més i millors empreses que augmentin

l’ocupació, la innovació, la cohesió social i la qualitat

de vida dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Difusió de la cultura emprenedora: 
el Dia de l’Emprenedor
L’èxit obtingut en la primera edició del Dia de l’Em-

prenedor va convèncer Barcelona Activa que aquesta

fórmula proposada per celebrar i promoure l’esperit

emprenedor és idònia i necessària. D’aquesta mane-

ra, i avalada per la primera edició, l’Agència va orga-

nitzar el 24 d’abril de 2002 al Palau de Congressos de

Catalunya la segona edició del Dia de l’Emprenedor,

una edició que, en línia amb la fórmula inicial, va ofe-

rir una proposta de continguts i activitats més com-

pleta i renovada.

Més de 2.000 persones van assistir a les 42 ac-

tivitats de coneixement, relació i entreteniment orga-

nitzades per Barcelona Activa, en col·laboració amb

13 entitats més de prestigi que a Barcelona donen su-

port a la iniciativa emprenedora i a la creació d’em-

preses, com són: Aijec, Barcelona Emprèn, Esade,

E.U. La Salle, Federació de Cooperatives de Treball de

Catalunya, Federació de Societats Laborals de Cata-

lunya, Fepime, First Tuesday, Iese, Pimec-Sefes, Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barce-

lona - Fundació Bosch i Gimpera, i Universitat Politèc-

nica de Catalunya - Programa Innova.

Els emprenedors i emprenedores de la ciutat van

respondre amb molt entusiasme i interès a aquesta

nova edició del Dia de l’Emprenedor. Durant tot el dia

van poder assistir a tot un seguit de sessions de cur-

ta durada patrocinades per La Caixa i preparades per

donar resposta, d’una manera pràctica i eficaç, a les

seves inquietuds i necessitats. A través de les 18

càpsules de coneixement impartides per les entitats

organitzadores es van tractar qüestions de màxim in-

terès per a la creació d’empreses, com ara del pla

d’empresa a l’empresa real, errors que cal evitar en

crear una empresa, com elaborar una estratègia de

màrqueting a Internet i com negociar amb el venture

capital, i es van organitzar tres sessions temàtiques

sobre ajuts per pimes, beneficis de les telecomunica-

cions i els riscos jurídics a la societat del coneixe-
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Usuaris atesos 16.967

% de participació femenina 52

Usuaris Informació i Assessorament 7.124

Nous projectes empresarials acompanyats 1.663 

Empreses instal·lades als vivers d�empresa 77

Membres de Barcelonanetactiva 3.605

Candidatures als Premis Barcelona d�Ofici Emprenedora 326

Assistents al Dia de l�Emprenedor 2.000



En este sentido, Barcelona Activa diseña y eje-

cuta sus programas con el fin de promover la cultu-

ra emprendedora y la creación de empresas, en línea

con las Directrices Europeas para el Empleo. Barce-

lona Activa entiende que emprender es un oficio que

se puede aprender y, en consecuencia, pone al al-

cance de todos los elementos necesarios que han

de permitir que las personas con ideas las lleven

adelante, creando más y mejores empresas que au-

menten el empleo, la innovación, la cohesión social

y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas

de Barcelona.

Difusión de la cultura emprendedora: el Día del
Emprendedor
El éxito obtenido con la primera edición del Día del

Emprendedor convenció a Barcelona Activa de que

esta fórmula, que se propuso para celebrar y promo-

ver el espíritu emprendedor, resulta idónea y nece-

saria. De este modo, y avalada por la primera edi-

ción, la Agencia organizó el 24 de abril de 2002 en

el Palau de Congressos de Catalunya la segunda edi-

ción del Día del Emprendedor, una edición que, en lí-

nea con la fórmula inicial, ofreció una propuesta de

contenidos y actividades más completa y renovada.

Más de 2.000 personas asistieron a las 42 ac-

tividades de conocimiento, relación y entretenimien-

to organizadas por Barcelona Activa, en colabora-

ción con otras 13 entidades de prestigio que dan so-

porte en Barcelona a la iniciativa emprendedora y a

la creación de empresas, como son: Aijec, Barcelo-

na Emprèn, Esade, E.U. La Salle, Federació de Coo-

peratives de Treball de Catalunya, Federació de So-

cietats Laborals de Catalunya, Fepime, First Tues-

day, Iese, Pimec-Sefes, Universitat Autònoma de

Barcelona, Universitat de Barcelona - Fundació

Bosch i Gimpera, y Universitat Politècnica de Cata-

lunya - Programa Innova.

Los emprendedores y emprendedoras de la ciu-

dad respondieron con mucho entusiasmo e interés

en esta nueva edición del Día del Emprendedor. Du-

rante todo el día pudieron asistir a toda una serie de

sesiones de corta duración patrocinadas por La Cai-

xa y preparadas para dar respuesta, de una forma

práctica y eficaz, a sus inquietudes y necesidades. A

través de las 18 cápsulas de conocimiento imparti-

das por las entidades organizadoras, se trataron

cuestiones de máximo interés para la creación de

empresas, como por ejemplo: del plan de empresa a

la empresa real, errores que se han de evitar al cre-

ar una empresa, cómo elaborar una estrategia de

marketing en Internet, negociar con el venture capi-

tal, y se organizaron tres sesiones temáticas sobre

ayudas para pymes, beneficios de las telecomunica-

ciones, y los riesgos jurídicos en la sociedad del co-

nocimiento. Los emprendedores y emprendedoras

pudieron entrar en contacto con diversos sectores

generadores de actividad económica y empleo en

Barcelona, como los servicios a las personas, las

ciencias de la vida, las nuevas tecnologías, la cultu-

ra y el ocio, los servicios a las empresas, el medio

ambiente, el comercio, y las franquicias, de la mano

de expertos y emprendedores que han creado una

empresa con éxito en cada uno de los sectores.

El Palau de Congressos acogió la celebración

de dos sesiones plenarias en las que, en forma de

debate, se trataron los temas de la innovación y el

talento. Pedro Nueno (IESE), Lluís Llongueras, An-

drés Frontera (Camper), Ginés Alarcón (Colt Tele-

com Barcelona), Lluís Bassat (Bassat Ogilvy) y Ma-

ravillas Rojo dinamizaron estos debates donde los

asistentes participaron activamente. 

Paralelamente, los emprendedores y empren-

dedoras pudieron participar durante todo el día en el

Face to Face, un espacio para el intercambio y la co-

operación que, en esta edición y gracias a la puesta

en marcha de una aplicación web para la ocasión,

resultó todo un éxito, acogiendo la realización de

126 entrevistas de trabajo entre emprendedores,

empresas e inversores. Los asistentes pudieron dis-

poner durante toda la mañana de un punto de ase-
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ment. Els emprenedors i emprenedores van poder en-

trar en contacte amb diversos sectors generadors

d’activitat econòmica i ocupació a Barcelona, com ara

els serveis a les persones, les ciències de la vida, les

noves tecnologies, la cultura i l’oci, els serveis a les

empreses, el medi ambient, el comerç i les franquí-

cies, de la mà d’experts i emprenedors que han por-

tat endavant una empresa de manera reeixida en ca-

dascun dels sectors.

El Palau de Congressos va acollir la realització

de dues sessions plenàries que, en forma de debat,

van tractar els temes de la innovació i el talent. Pedro

Nueno (IESE), Lluís Llongueras, Andrés Frontera (Cam-

per), Ginés Alarcón (Colt Telecom Barcelona), Lluís

Bassat (Bassat Ogilvy) i Maravillas Rojo van dinamit-

zar aquests debats, en què els assistents van partici-

par activament. 

Paral·lelament, els emprenedors i emprenedores

van poder participar durant tot el dia al Face to Face,

un espai per a l’intercanvi i la cooperació que en

aquesta edició, i gràcies a la posada en marxa d’un

aplicatiu web per a l’ocasió, va resultar tot un èxit, ja

que va acollir la realització de 126 entrevistes de tre-

ball entre emprenedors, empreses i inversors. Els as-

sistents van poder disposar durant tot el matí d’un

punt d’assessoria individual, on algunes de les enti-

tats organitzadores van oferir la seva experiència per

resoldre dubtes en matèries com la viabilitat del pla

d’empresa, el màrqueting, el finançament i els ajuts i

subvencions disponibles. 

També durant el matí, i en un plató de televisió

instal·lat al mateix Palau de Congressos, el periodista

Manuel Campo Vidal va entrevistar emprenedors i em-

prenedores, especialistes en creació d’empreses i

creadors d’opinió per tal que, amb el seu testimoni i

el seu impuls, nous emprenedors decidissin tirar en-

davant les seves idees de negoci. 

El Dia de l’Emprenedor també va comptar amb la

participació de diferents ciutats europees que van ve-

nir a Barcelona per veure la viabilitat de traslladar l’ex-

periència de Barcelona Activa a les seves respectives

ciutats.

L’Auditori de Barcelona va ser l’escenari per a

les activitats de la nit. L’Alcalde de Barcelona, la Pre-

sidenta de Barcelona Activa i el Director General de

Colt Telecom van fer el lliurament de la V edició dels

Premis Barcelona d’Ofici Emprenedora, que van donar

pas al tradicional Sopar dels Emprenedors.

La V edició dels Premis Barcelona d’Ofici

Emprenedora

La V edició dels Premis Barcelona d’Ofici Emprenedo-

ra, organitzada per Barcelona Activa i patrocinada per

Colt Telecom, es va caracteritzar per l’alt nivell de les

candidatures presentades a les sis modalitats: Millor

Pla d’Empresa, Empresa TIC, Empresa Innovadora,

Empresa Solidària, Dona Emprenedora i Empresa a

Tota Vela.

E-Sense va ser el projecte escollit com a Millor

Pla d’Empresa. E-Sense, creador d’un nas electrònic

intel·ligent, pretén igualar el comportament de l’olfac-

te biològic i té múltiples aplicacions en sectors com la

indústria química, alimentària i mèdica. Els finalistes

van ser Interpreter On Line i Xlocal. 

El premi a l’Empresa Innovadora va recaure a Ad-

vancell, una empresa que ofereix una gran varietat de
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Resum de dades del Dia de l�Emprenedor 2002

Emprenedors i emprenedores participants al matí 2.000

Activitats organitzades 42

Nombre d�entitats organitzadores 14

Contactes realitzats al Face to Face 126

Assessorament per a emprenedors 61

Entrevistes efectuades al Córner de l�Emprenedor 24

Participants a la Nit dels Emprenedors 909

Participants totals 2.500



soría individual, donde algunas de las entidades or-

ganizadoras ofrecieron su experiencia para resolver

dudas en materias como la viabilidad del plan de em-

presa, el marketing, la financiación y las ayudas y

subvenciones disponibles. 

También durante la mañana, y en un plató de

televisión instalado en el propio Palau de Congres-

sos, el periodista Manuel Campo Vidal entrevistó a

emprendedores y emprendedoras, especialistas en

creación de empresas y creadores de opinión con la

finalidad de que, con su testimonio y su impulso,

nuevos emprendedores decidiesen llevar adelante

sus ideas de negocio. 

El Día del Emprendedor también contó con la

participación de diferentes ciudades europeas que

se desplazaron a Barcelona para examinar las posi-

bilidades de trasladar la experiencia de Barcelona

Activa a sus respectivas ciudades. 

L’Auditori de Barcelona se convirtió en el esce-

nario de las actividades de la noche. El Alcalde de

Barcelona, la Presidenta de Barcelona Activa y el Di-

rector General de Colt Telecom hicieron la entrega

de la V edición de los Premios Barcelona de Oficio

Emprendedora, que dieron paso a la tradicional Cena

de los Emprendedores. 

La V edición de los Premios Barcelona de Oficio

Emprendedora

La V edición de los Premios Barcelona de Oficio Em-

prendedora, organizada por Barcelona Activa y pa-

trocinada por Colt Telecom, se caracterizó por el

alto nivel de las candidaturas presentadas a las seis

modalidades: Mejor Plan de Empresa, Empresa TIC,

Empresa Innovadora, Empresa Solidaria, Mujer Em-

prendedora y Empresa a Toda Vela.

E-Sense fue el proyecto elegido como mejor

Plan de Empresa. E-Sense, creador de una nariz elec-

trónica inteligente, pretende igualar el comporta-

miento del olfato biológico y tiene múltiples aplica-

ciones en sectores como la industria química, ali-

menticia y médica. Los finalistas fueron Interpreter

On Line y Xlocal.

El premio a la Empresa Innovadora recayó en

Advancell, una empresa que ofrece una gran varie-

dad de técnicas innovadoras en el campo de las

tecnologías celulares in vitro. Los finalistas fueron

Oryzon Genomics y SouthWing SL.

Esclatec, un centro especial de trabajo que

ocupa a 12 trabajadores con disminuciones y que

diseña y fabrica productos de tecnología propia,

innovadora y competitiva, recibió el galardón a la

Empresa Solidaria, al que también optaban como

finalistas la Fundació Futur y A.P.T.S.H.D.

Mercedes Jiménez recibió el premio a la Mu-

jer Emprendedora por su trayectoria profesional y

por su empresa Equipo Proservis, una empresa de

rehabilitación y mantenimiento de edificios. Las fi-

nalistas en esta modalidad fueron Glòria Vilalta de

Ikar Engineering y Anna Calvo del Centre Gerontolò-

gic Anna. 

La empresa ganadora del premio a la Empresa

TIC fue Visual Century Research, desarrolladora de

un software pionero a nivel mundial para la clasifi-

cación automática de material audiovisual. Los fina-

listas fueron Maths for More y BCN Media. 

El premio a la Empresa a Toda Vela recayó en

Adhoc Synectic Systems, empresa instalada en el

Fòrum Nord que, con el desarrollo de una tecnología

propia adaptada al cliente, se ha especializado en

inteligencia artificial, sistemas de información geo-

gráfica y digitalización. Los finalistas fueron Facto-

tum y la compañía de teatro Kràmpak.

SERV IC IO  DE  ATENC IÓN  A  EMPRENdedores  Y  EMPRENDEDOR AS   33



tècniques innovadores en el camp de les tecnologies

cel·lulars in vitro. Els finalistes van ser Oryzon Geno-

mics i SouthWing S.L.

Esclatec, un centre especial de treball que ocu-

pa 12 treballadors amb disminucions i que dissenya i

fabrica productes de tecnologia pròpia, innovadora i

competitiva, va rebre el guardó a l’Empresa Solidària

al qual també optaven com a finalistes la Fundació Fu-

tur i A.P.T.S.H.D.

Mercedes Jiménez va rebre el premi a la Dona

Emprenedora per la seva trajectòria professional i per

la seva empresa Equip Proservis, una empresa de re-

habilitació i manteniment d’edificis. Les finalistes en

aquesta modalitat van ser Glòria Vilalta d’Ikar Engine-

ering i Anna Calvo del Centre Gerontològic Anna. 

L’empresa guanyadora del premi a l’Empresa

TIC va ser Visual Century Research, desenvolupadora

d’un software pioner a nivell mundial per a la classifi-

cació automàtica de material audiovisual. Els finalis-

tes van ser Maths for More i BCN Media. 

El premi a l’Empresa a Tota Vela va recaure a Ad-

hoc Synectic Systems, empresa instal·lada al Fòrum

Nord que, desenvolupant una tecnologia pròpia adap-

tada al client, s’ha especialitzat en intel·ligència arti-

ficial, sistemes d’informació geogràfica i digitalització.

Els finalistes van ser Factotum i la companyia de tea-

tre Kràmpak.

Itineraris per a la creació d’empreses
Els emprenedors i emprenedores usuaris del Servei

d’Atenció a Emprenedors, com els usuaris de la resta

dels serveis de l’Agència, formen un col·lectiu molt

plural. Tot i que l’objectiu d’una persona emprenedora

és la transformació de la seva idea de negoci en una

empresa viable i reeixida, cada emprenedor i empre-

nedora pot tenir unes necessitats molt específiques

que s’han de cobrir en el camí cap a la creació de

l’empresa, ja sigui pel sector d’activitat on es vol in-

troduir, ja sigui pels seus coneixements, experiència o

situació personal.

Per aquest motiu, Barcelona Activa ofereix dife-

rents programes per tal d’acompanyar els diferents ti-

pus d’emprenedors i emprenedores en les successi-

ves etapes del procés de creació de la seva empresa.

Programa d’Acompanyament per Emprendre

El Programa d’Acompanyament per Emprendre ofereix

un itinerari personalitzat per a cada emprenedor i em-

prenedora que inclou un conjunt d’accions i serveis

d’informació, formació i assessorament en els dife-

rents àmbits de l’empresa. 

Barcelona Activa posa a disposició tècnics i tèc-

niques especialitzats en qüestions d’empresa per ofe-

rir informació, orientació i assessorament a les perso-

nes emprenedores, des dels tràmits de constitució de

l’empresa fins a la recerca de finançament i l’elabora-

ció i anàlisi del pla d’empresa. Durant l’any 2002, l’A-

gència va acompanyar, des del Programa d’Acompan-

yament per Emprendre, 1.582 projectes empresa-

rials, i el seu equip tècnic va atendre les consultes per
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Itinerarios para la creación de empresas
Los emprendedores y emprendedoras usuarios del

Servicio de Atención a Emprendedores, como los

usuarios del resto de los servicios de la Agencia,

conforman un colectivo muy plural. Aún cuando el

objetivo de una persona emprendedora es la trans-

formación de su idea de negocio en una empresa via-

ble y exitosa, cada emprendedor y emprendedora

puede tener unas necesidades muy específicas a cu-

brir en el camino hacia la creación de la empresa, ya

sea por el sector de actividad donde se quiere intro-

ducir, ya sea por sus conocimientos, experiencia o

situación personal.

Por este motivo, Barcelona Activa ofrece dife-

rentes programas para acompañar a los distintos ti-

pos de emprendedores y emprendedoras en las su-

cesivas etapas del proceso de creación de su em-

presa.

Programa de Acompañamiento para Emprender

El Programa de Acompañamiento para Empren-

der ofrece un itinerario personalizado para cada em-

prendedor y emprendedora que incluye un conjunto

de acciones y servicios de información, formación y

asesoramiento en los diferentes ámbitos de la em-

presa. 

Barcelona Activa facilita técnicos y técnicas

especializados en cuestiones de empresa para ofre-

cer información, orientación y asesoramiento a las

personas emprendedoras, desde los trámites de

constitución de la empresa hasta la búsqueda de fi-

nanciación y la elaboración y análisis del plan de

empresa. Durante el año 2002, la Agencia acompa-

ñó, desde el Programa de Acompañamiento para Em-

prender, 1.582 proyectos empresariales, y su equipo

técnico atendió las consultas para la creación de

empresa de 9.583 emprendedores y emprendedoras

con una idea de negocio. (Ver tabla pag.34)

Durante el año 2002, el porcentaje de hombres

y mujeres que se beneficiaron del Programa se man-

tuvo paridad. El 23% de los emprendedores y em-

prendedoras acompañados eran jóvenes menores de

25 años, un 24% era mayor de 40 años, el colectivo

de inmigrantes representaba el 9% de los usuarios,

un 55% eran personas en situación de paro, el 17%

tenía el graduado escolar y el 45% contaba con es-

tudios universitarios. Como indican los datos de per-

fil, los usuarios del Programa de Acompañamiento

para Emprender conforman un colectivo bien hetero-

géneo, pero encuentran en Barcelona Activa el apo-

yo que necesitan para iniciar su aventura empresa-

rial a través de los diversos programas y servicios in-

novadores de la Agencia. (Ver tabla pag. 36)

La ciudad de Barcelona ofrece infinidad de po-

sibilidades de iniciar negocios en sectores varios y

permite que la diversidad de emprendedores y em-

prendedoras materialicen sus ideas de negocio, tan-

to en sectores tradicionales como en sectores emer-

gentes. Así, la mayor parte de los proyectos acom-

pañados durante 2002 pertenecían a los sectores

del comercio, los servicios a las empresas, los ser-

vicios a las personas y las nuevas tecnologías. (Ver

pag. 36)

Los itinerarios para la creación de empresas

dispusieron durante el año 2002 de dos programas

diseñados a medida de dos colectivos con caracte-

rísticas especiales, como son el de las personas en

situación de desempleo mayores de 40 años y las

personas inmigrantes. Los programas Ideas Madu-
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a la creació d’empresa de 9.583 emprenedors i em-

prenedores amb una idea de negoci.

Durant l’any 2002, el percentatge d’homes i do-

nes usuaris del Programa es va mantenir en paritat. El

23 % dels emprenedors i emprenedores acompanyats

eren joves menors de 25 anys, un 24 % era major de

40 anys, el col·lectiu d’immigrants representava el 9

% dels usuaris, un 55 % eren persones en situació

d’atur, el 17 % tenia el graduat escolar i el 45 % comp-

tava amb estudis universitaris. Com indiquen les da-

des de perfil, els usuaris del Programa d’Acompanya-

ment per Emprendre formen un col·lectiu ben hetero-

geni, però troben a Barcelona Activa el recolzament

que necessiten per iniciar la seva aventura empresa-

rial a través dels diversos programes i serveis innova-

dors de l’Agència.

La ciutat de Barcelona ofereix infinitat de possi-

bilitats d’iniciar negocis en sectors diversos, i permet

així que la pluralitat d’emprenedors i emprenedores

materialitzin les seves idees de negoci, tant en sec-

tors tradicionals com en sectors emergents. Així, la

major par t dels projectes acompanyats durant el

2002 van pertànyer als sectors del comerç, els ser-

veis a les empreses, els serveis a les persones i les

noves tecnologies. 

Els itineraris per a la creació d’empreses van

disposar durant l’any 2002 de dos programes dissen-

yats a mida de dos col·lectius amb característiques

especials: persones aturades majors de 40 anys i per-

sones immigrants. Els programes Idees Madures i

Emprenedors d’altres cultures van donar resposta a

les seves necessitats especials a l’hora de crear una

empresa. 50 majors de 40 anys i 45 immigrants van

participar d’aquests programes desenvolupats amb la

col·laboració de l’Objectiu 3 del Fons Social Europeu. 

Addicionalment a les accions d’informació i as-

sessorament, els usuaris del Programa d’Acompanya-

ment per Emprendre poden participar en accions for-

matives sobre diferents temes de gestió empresarial,

així com també en formació específica per a l’elabo-

ració del pla de negoci de la seva empresa.

En total, durant l’any 2002 es van organitzar i

impartir 11 accions formatives que van comptar amb

la participació de 134 emprenedors i emprenedores.

En el marc del programa Pactes Territorials, Bar-

celona Activa va introduir durant el 2002 la fórmula

dels cicles de coneixement, seminaris de formació

sobre diversos temes d’interès per a la creació i ges-

tió d’una empresa. En aquest període es van organit-

zar dos cicles de seminaris, la Setmana de la Innova-

ció i la Setmana del Màrqueting, als quals van assis-

tir 576 persones.
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Distribució per sectors d�activitat dels projectes 

empresarials acompanyats

Sector %

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 12,5

Altres serveis a les empreses 17,5

Comercialització i distribució 7,5

Millora d�allotjaments i espais urbans 1,5

Tecnologies i serveis mediambientals 1,1

Serveis d�atenció a les persones 14,4

Comerç 27,2

Seguretat 0,1

Serveis d�oci 3,9

Producció i manufactura 5,2

Hostaleria i restauració 9,0

Perfil dels usuaris atesos al Programa 

d�acompanyament per emprendre 

Dones 50 %

Joves menors de 25 anys 23 %

Persones majors de 40 anyS 24 %

Immigrants 9 %

En situació d�atur 55 %

Graduats escolars 17 %

FP, secundària, batxillerat 37 %

Tècnics mitjos i superiors 45 %



ras y Emprendedores de otras culturas dieron res-

puesta a sus especiales necesidades a la hora de

crear una empresa. 50 mayores de 40 años y 45 in-

migrantes participaron en estos programas desarro-

llados con la colaboración del Objetivo 3 del Fondo

Social Europeo.

Además de las acciones de información y ase-

soramiento, los usuarios del Programa de Acompa-

ñamiento para Emprender pueden participar en ac-

ciones formativas sobre diferentes temas de gestión

empresarial, y recibir también formación específica

para elaborar el plan de negocio de su empresa.

En total, durante el año 2002 se organizaron e

impartieron 11 acciones formativas a las que asis-

tieron 134 emprendedores y emprendedoras.

En el marco del programa Pactos Territoriales,

Barcelona Activa introdujo durante 2002 la fórmula

de los ciclos de conocimiento, seminarios de forma-

ción sobre diversos temas de interés para la crea-

ción y gestión de una empresa. En este periodo se

organizaron dos ciclos de seminarios, la Semana de

la Innovación y la Semana del Marketing, a los cua-

les asistieron 576 personas.

Programa Mujeres Emprendedoras

En 1987 el Ajuntament de Barcelona puso en

marcha el programa Mujeres Emprendedoras desti-

nado a aquellas mujeres que poseían una idea de ne-

gocio y consideraban el auto-empleo como la mejor

alternativa al empleo asalariado. En aquel momento,

la tasa de ocupación femenina era muy inferior a la

masculina, y la presencia de mujeres al frente de

empresas era meramente anecdótica. Actualmente,

aún cuando la tasa de ocupación femenina se ha in-

crementado y ha acortado distancias respecto a la

tasa masculina, las mujeres promotoras de empre-

sas continúan siendo minoría. 

Con el objetivo de desarrollar el talento em-

prendedor de mujeres con ideas de negocio para que

éstas lleguen a convertirla en una empresa de futu-

ro generadora de empleo, se constituyó el programa

ya hace 15 años, y con este mismo objetivo se lleva

a cabo desde entonces.

La oferta de servicios y acciones de soporte a

la iniciativa emprendedora de las mujeres se ha ido

adaptando durante toda la trayectoria del programa

Mujeres Emprendedoras. Durante 2002, el conjunto

de acciones y servicios que conforman este progra-

ma contó con la participación de 683 mujeres em-

prendedoras, y los técnicos y técnicas del programa

acompañaron 81 proyectos empresariales promovi-

dos por mujeres.

En 2002, Barcelona Activa, a través del Pro-

grama Mujeres Emprendedoras, ofreció tres progra-

mas específicos destinado a mujeres con espíritu
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Programes per a col·lectius específics

Programa Participants

Idees Madures 50

Emprenedors d�altres cultures 45

Formació per a Emprenedors

Àrees formatives Participants

Iniciació a Informàtica i Internet 93

Internet, un nou canal de venda i comunicació 13

L�organització dels temps de l�emprenedor 15

La gestió eficaç del comerç 13



Programa Dones Emprenedores

El 1987 l’Ajuntament de Barcelona va posar en fun-

cionament el programa Dones Emprenedores per

aquelles dones que posseïen una idea de negoci i

consideraven l’autoocupació com la millor alternativa

a l’ocupació assalariada. En aquell moment la taxa

d’ocupació femenina era molt inferior a la masculina,

i la presència de les dones al capdavant d’empreses

era merament anecdòtica. Actualment, tot i que la

taxa d’ocupació femenina s’ha incrementat i s’han es-

curçat distàncies respecte a la taxa masculina, les do-

nes promotores d’empreses continuen sent minoria. 

Amb l’objectiu de desenvolupar el talent empre-

nedor de dones amb idees de negoci per tal que

aquestes arribin a convertir-la en una empresa de fu-

tur generadora d’ocupació, es va constituir el progra-

ma ja fa 15 anys, i amb aquest mateix objectiu es duu

a terme des d’aleshores.

L’oferta de serveis i accions de suport a la ini-

ciativa emprenedora de les dones s’ha anat adaptant

durant tota la trajectòria del programa Dones Empre-

nedores. Durant el 2002 el conjunt d’accions i serveis

que constitueixen aquest programa va comptar amb la

participació de 683 dones emprenedores, i els tèc-

nics i tècniques del programa van acompanyar 81 pro-

jectes empresarials promoguts per dones.

L’any 2002 Barcelona Activa, a través del Pro-

grama Dones Emprenedores, va oferir tres programes

específics per dones amb esperit emprenedor que van

incloure informació, formació i assessorament indivi-

dualitzat, sent especialment sensibles als obstacles

(tant professionals com familiars o socials) que algu-

nes dones han d’afrontar. A més dels programes Inici

i Consolidació, l’any 2002 Barcelona Activa va posar

en funcionament el programa Dones Emprenedores

Proximitat, que va tenir per objectiu la creació d’em-

preses promogudes per dones en el sector dels ser-

veis a les persones i va comptar amb la participació

de 35 emprenedores. El Programa Dones Emprenedo-

res Inici, que té per objectiu la detecció i acompanya-

ment de dones que vulguin crear la seva pròpia em-

presa, va acompanyar durant aquest període 81 pro-

jectes empresarials, mentre que al Programa Dones

Emprenedores Consolidació, adreçat a dones que ja

han creat la seva pròpia empresa i necessiten conso-

lidar la seva activitat, van participar-hi 127 dones em-

presàries.

Tots aquests programes s’han complementat

amb accions formatives proposades per tal d’incre-

mentar els coneixements en determinades habilitats

necessàries per a la gestió d’una empresa: negocia-

ció, comerç exterior, eines informàtiques, etc. L’any

2002, 258 dones van participar en aquestes accions

formatives per a dones emprenedores.

La web del Programa Dones Emprenedores, en

funcionament des de l’any 2000, complementa els

serveis que Barcelona Activa posa a disposició del

col·lectiu d’emprenedores, amb un directori d’empre-

nedores, respostes a les preguntes més freqüents

plantejades per emprenedores, testimonis i un aplica-

tiu que permet a les dones crear la pàgina web de la

seva pròpia empresa.

SERVE I  D �ATENC IÓ  A  EMPRENEDORS  I  EMPRENEDORES   38



emprendedor, que incluyeron información, formación

y asesoramiento individualizado, siendo especial-

mente sensibles a los obstáculos (tanto profesiona-

les como familiares o sociales) que algunas mujeres

han de afrontar. Además de los programas Inicio y

Consolidación, durante el año 2002 Barcelona Acti-

va puso en marcha el programa Mujeres Emprende-

doras Proximidad, cuyo objeto consistía en crear

empresas promovidas por mujeres en el sector de

los servicios a las personas y que contó con la par-

ticipación de 35 emprendedoras. El Programa Muje-

res Emprendedoras Inicio, que tiene por objetivo la

detección y acompañamiento de  mujeres que quie-

ran crear su propia empresa, acompañó durante

este periodo 81 proyectos empresariales, mientras

que en el Programa Mujeres Emprendedoras Conso-

lidación, dirigido a mujeres que ya han creado su

propia empresa y necesitan consolidar su actividad,

participaron 127 mujeres empresarias.

Todos estos programas se han complementado

con acciones formativas que se han propuesto para

incrementar los conocimientos en determinadas ha-

bilidades necesarias para la gestión de una empre-

sa: negociación, comercio exterior, herramientas in-

formáticas, etc. Durante el año 2002, 258 mujeres

participaron en estas acciones formativas destina-

das a mujeres emprendedoras.

La web del Programa Mujeres Emprendedoras,

en funcionamiento desde el año 2000, sirve de com-

plemento a los servicios que Barcelona Activa pone

a disposición del colectivo de emprendedoras, con

un directorio de emprendedoras, respuestas a las

preguntas más frecuentes planteadas por emprende-

doras, testimonios y una aplicación que permite a las

mujeres crear la página web de su propia empresa.

Barcelonanetactiva, el portal para los
emprendedores y emprendedoras

En 1999, Barcelona Activa puso en marcha un

proyecto innovador en toda Europa, el primer vivero

virtual europeo, con el objetivo de aprovechar las

ventajas que ofrecían las nuevas tecnologías para

mejorar y ampliar las herramientas de apoyo a la cre-

ación y consolidación de empresas. Desde sus ini-

cios, Barcelonanetactiva ha ido adaptando y aumen-

tando su oferta destinada a la comunidad emprende-

dora, a la vez que se incrementaba de un modo casi

exponencial el número de emprendedores y empren-

dedoras usuarios on line de la agencia municipal.

Los usuarios de esta comunidad virtual pueden

encontrar en Barcelonanetactiva la información que

necesitan para la creación y gestión de su empresa

en todo momento, y también tienen a su disposición

un tutor/a experto que los informa, orienta y acom-

paña en el análisis de viabilidad de su proyecto, en la

elaboración de su plan de negocio, en el estudio para

la obtención de financiación y en la puesta en mar-

cha del negocio. También pueden disponer de forma-

ción on-line de calidad, organizada desde Barcelona

Activa en colaboración con la Universitat Oberta de

Catalunya, y sacar el máximo partido de las herra-

mientas para la cooperación empresarial que Barce-

lonanetactiva pone a su alcance a través de la web. 

Información, asesoramiento, formación y redes

de cooperación empresarial: los mismos servicios

que han convertido a Barcelona Activa en un modelo

de excelencia en el acompañamiento a la iniciativa

emprendedora, puestos a disposición de los empren-

dedores y emprendedoras de modo virtual, en cual-

quier momento del día y desde cualquier lugar. 
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Resum de dades del Programa Dones Emprenedores

Dones Emprenedores Inici 81 projectes empresarials,  165 emprenedores

Dones Emprenedores Consolidació 127 empreses usuàries 

Formació per a emprenedores 258 alumnes

Serveis a les persones 35 emprenedores

Serveis complementaris 98 emprenedores

Usuàries totals 683



Barcelonanetactiva, el portal per als
emprenedors i emprenedores
L’any 1999 Barcelona Activa va engegar un projecte

innovador a tota Europa, el primer viver vir tual euro-

peu, amb l’objectiu d’aprofitar els avantatges que ofe-

rien les noves tecnologies per millorar i ampliar les ei-

nes de suport a la creació i consolidació d’empreses.

Des dels seus inicis, Barcelonanetactiva ha anat

adaptant i augmentant la seva oferta per a la comuni-

tat emprenedora, a la vegada que s’ha anat incre-

mentant gairebé exponencialment el nombre d’empre-

nedors i emprenedores usuaris on line de l’Agència

municipal.

Els usuaris d’aquesta comunitat vir tual poden

trobar a Barcelonanetactiva la informació que neces-

siten per a la creació i gestió de la seva empresa en

tot moment, així com també tenen a la seva disposi-

ció un tutor/a exper t que els informa, orienta i els

acompanya en l’anàlisi de viabilitat del seu projecte,

en l’elaboració del seu pla de negoci, en l’estudi per a

l’obtenció de finançament i en la posada en marxa del

negoci. També poden gaudir de formació on line de

qualitat, organitzada des de Barcelona Activa en

col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya,

i treure el màxim profit de les eines per a la coopera-

ció empresarial que Barcelonanetactiva posa al seu

abast a través de la web. 

Informació, assessorament, formació i xarxes

de cooperació empresarial, els mateixos serveis que

han conver tit Barcelona Activa en un model

d’excel·lència en l’acompanyament a la iniciativa em-

prenedora, estan posats a disposició dels emprene-

dors i emprenedores de manera vir tual, en qualsevol

moment del dia i des de qualsevol lloc. 

A finals de 2002, la comunitat vir tual de Barce-

lonanetactiva estava integrada per 3.605 membres i

401 empreses registrades per poder accedir a tot el

conjunt de serveis disponibles. La web va rebre una

mitjana mensual de prop de 14.000 usuaris, amb

més d’1.890.000 pàgines vistes en el decurs de
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Àrea d�Informació i Recursos

Dossiers «a mida» 24

Articles «a fons» 54

Persones subscrites a les notícies diàries 2.740

Àrea de Creació d�Empreses

Plans d�empresa acompanyats 114 

Consultes ateses 1.908

Escola Virtual d�Emprenedors

Cursos a l�Escola Virtual d�Emprenedors 7

Àrea de Cooperació Empresarial

Empreses membres de la comunitat virtual 401

Emprenedors i empresaris membres de la comunitat virtual 3.605

Dades generals

Sessions d�usuari mensuals 13.974

Pàgines vistes mensuals 158.159



A finales de 2002, la comunidad virtual de Bar-

celonanetactiva estaba integrada por 3.605 miem-

bros y 401 empresas registradas que podían acce-

der a todo el conjunto de servicios disponibles. La

web fue visitada por unos 14.000 usuarios como me-

dia mensual, con más de 1.890.000 páginas vistas

durante todo el año. Los recursos y contenidos se

actualizaron periódicamente y se generaron otros

nuevos desde el propio servicio, en función de los te-

mas de actualidad y de interés para los emprende-

dores. En este sentido, se elaboraron 24 informes

de contenidos para emprendedores y se procesaron

54 artículos tratados en profundidad; además, se

prestó el  servicio de noticias diarias a 2.740 perso-

nas suscritas y se ofreció respuesta a las 1.908

consultas planteadas por emprendedores sobre el

tema de la creación de empresas. Desde la Escuela

Virtual de Emprendedores se organizaron 7 acciones

formativas on-line, que contaron con la participa-

ción de 181 alumnos. (Ver pag. 40)

Barcelonanetactiva desarrolló durante el año

2002 nuevas aplicaciones de interés para empren-

dedores como la guía de trámites, el diccionario de

financiación empresarial y la aplicación para cono-

cer todos los trámites necesarios para crear una em-

presa en Barcelona. 

El programa de viveros de empresa
Barcelona Activa pone a disposición de los em-

prendedores y emprendedoras que cuentan con un

proyecto de negocio viable los viveros de empresas,

un entorno pedagógico donde dar los primeros pasos

con garantías de éxito y establecer de modo sólido

los fundamentos de una empresa con perspectivas

de futuro. Los viveros de empresa de Barcelona Ac-

tiva cuentan con modernos espacios con las infras-

tructuras más avanzadas que permiten la instala-

ción de empresas en espacios desde 18 m2 hasta

118 m2. Los viveros de empresa de Barcelona Acti-

va ofrecen, en un entorno pedagógico, un conjunto

global de servicios de alto valor añadido con el obje-

tivo de contribuir al desarrollo de empresas con se-

llo de calidad y sentido de futuro, dinamizar la coo-

peración empresarial y difundir la cultura emprende-

dora.

De este modo, las empresas instaladas en el vi-

vero de la Agencia tienen a su disposición todo un

conjunto de servicios logísticos y administrativos,

recursos de información y telemáticos, asesora-

miento y acceso a financiación, formación y espa-

cios y actividades de relación y cooperación empre-

sarial durante los tres años que, como máximo, pue-

den estar instaladas. Todo este conjunto de

servicios de valor añadido suministrados en el en-

torno pedagógico que suponen los viveros da lugar a

una tasa de supervivencia de los proyectos empre-

sariales del 80%, el doble de la media española y eu-

ropea, y permite crear y desarrollar empresas com-

petitivas, de calidad, y con garantías de futuro.

Durante 2002, los viveros de empresa de Bar-

celona Activa albergaron 77 empresas de nueva cre-

ación. La comunidad emprendedora reconoce las
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l’any. Els recursos i continguts es van actualitzar pe-

riòdicament, i se’n van generar de nous des del propi

servei en funció dels temes d’actualitat i d’interès per

emprenedors. Així, es van elaborar 24 dossiers de

continguts per a emprenedors i es van processar 54

articles tractats en profunditat, donant servei de notí-

cies diàries a 2.740 persones subscrites i oferint res-

posta a les 1.908 consultes plantejades per empre-

nedors al voltant de la creació d’empreses. Des de

l’Escola Virtual d’Emprenedors es van organitzar 7 ac-

cions formatives on line, que van comptar amb la par-

ticipació de 181 alumnes.

Barcelonanetactiva va desenvolupar durant l’any

2002 nous aplicatius d’interès per a emprenedors

com la guia de tràmits, el diccionari de finançament

empresarial i l’aplicatiu per conèixer tots els tràmits

necessaris per crear una empresa a Barcelona. 

El programa de vivers d’empresa
Barcelona Activa posa a disposició dels emprenedors

i emprenedores amb un projecte de negoci viable els

vivers d’empreses, un entorn pedagògic on es poden

fer els primers passos amb garanties d’èxit i establir

de manera sòlida els fonaments d’una empresa amb

perspectives de futur. Els vivers d’empresa de Barce-

lona Activa compten amb espais moderns amb les in-

fraestructures més avançades que permeten la ins-

tal·lació d’empreses en espais de des de 18 m2 fins a

118 m2. Els vivers d’empresa de Barcelona Activa ofe-

reixen en un entorn pedagògic un conjunt global de

serveis d’alt valor afegit amb l’objectiu de contribuir al

desenvolupament d’empreses amb segell de qualitat i

sentit de futur, de dinamitzar la cooperació empresa-

rial i  difondre la cultura emprenedora.

D’aquesta manera, les empreses instal·lades al

viver de l’Agència tenen a la seva disposició tot un

conjunt de serveis logístics i administratius; recursos

d’informació i telemàtics; assessorament i accés a fi-

nançament, formació i espais, i activitats de relació i

cooperació empresarial durant els tres anys que, com

a màxim, hi poden estar instal·lades. Tot aquest con-

junt de serveis de valor afegit subministrats en l’en-

torn pedagògic que formen els vivers reporta una taxa

de supervivència dels projectes empresarials del 80

%, el doble de la mitjana espanyola i europea, cosa

que fa possible la creació i el desenvolupament d’em-

preses competitives, de qualitat i amb garanties de fu-

tur.

Durant el 2002 els vivers d’empresa de Barcelo-

na Activa van albergar 77 empreses de nova creació.

La comunitat emprenedora reconeix els avantatges que

suposa per al seu projecte estar instal·lat en aquests

entorns pedagògics, raó per la qual els espais dels vi-

vers gaudeixen constantment de plena ocupació.

L’any 2002, el viver d’empresa de Barcelona Ac-

tiva ha participat com a membre fundador en la nova

xarxa europea de vivers d’empresa en el sector de

l’Aeroespai. 

Serveis de suport a la recerca de finançament
La diversitat de projectes empresarials acompanyats i

la pluralitat d’usuaris fa necessari disposar d’un am-

pli i variat catàleg de serveis financers per als empre-

nedors i les emprenedores. Barcelona Activa els ofe-

reix informació i assessorament per a la recerca de fi-

nançament. Aquest assessorament ha anat des de la

SERVE I  D �ATENC IÓ  A  EMPRENEDORS  I  EMPRENEDORES   42

Resum d�activitat dels Vivers d�Empresa 

de Barcelona Activa

Empreses instal·lades 77

Nombre de treballadors 260

Mitjana de treballadors per empresa 3,3



ventajas que para su proyecto supone estar instala-

do en estos entornos pedagógicos, razón por la que

los espacios de los viveros siempre se encuentran

en plena ocupación. (Ver pag. 42)

En 2002, el vivero de empresa de Barcelona

Activa ha participado, como miembro fundador, en la

nueva red europea de viveros de empresa en el sec-

tor aeroespacial. 

Servicios de apoyo en la búsqueda de
financiación
La diversidad de proyectos empresariales acompa-

ñados y la pluralidad de usuarios hace necesario dis-

poner de un amplio y variado catálogo de servicios

financieros. Barcelona Activa ofrece a los empren-

dedores y emprendedoras información y asesora-

miento en su búsqueda de financiación. Este aseso-

ramiento ha ido desde la tramitación de ayudas y

subvenciones que el Ajuntament de Barcelona ofre-

ce a aquellas personas que inician una actividad

económica en la ciudad, hasta el acceso al capital

riesgo, al microcrédito o a los convenios vigentes

con las entidades financieras. 

Bonificación fiscal para nuevas actividades

económicas

Barcelona Activa facilitó el acceso a la bonificación

fiscal que el Ajuntament de Barcelona concedía a

nuevas actividades económicas durante los tres pri-

meros años de su actividad. El objetivo de esta bo-

nificación consiste en facilitar la instalación de nue-

vas empresas en la ciudad, y, por ello, el Ajuntament

de Barcelona ofreció, durante el 2002, la máxima

bonificación fiscal legalmente posible (50%) en el

Impuesto de Actividades Económicas para nuevas

actividades económicas. 

Incentivos fiscales para mayores de 45 años

Para favorecer la creación de empresas entre un co-

lectivo con más dificultades para crear y consolidar

proyectos empresariales como es el de las personas

mayores de 45 años, el Ajuntament de Barcelona

subvencionó durante el primer año de actividad el

50% del Impuesto de Actividades Económicas a los

proyectos empresariales promovidos por este colec-

tivo. Esta subvención municipal durante el primer

año reducía a cero el coste fiscal de los proyectos

empresariales o profesionales de los mayores de 45

años con la finalidad de facilitar su implantación por

la vía de la reducción de los costes iniciales. 486

emprendedores y emprendedoras se beneficiaron de

este incentivo municipal. 

Iniciativas Locales de Empleo 

Las Iniciativas Locales de Empleo son un programa

del Departament de Treball de la Generalitat de Ca-

talunya que subvenciona la contratación indefinida

de personal por parte de nuevos proyectos empresa-
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Distribució per sectors d�activitat de les empreses instal·lades als Vivers d�Empresa

Sector %

Tecnologies de la informació i les comunicacions 49

Altres serveis a les empreses 18

Comercialització i distribució 19

Millora d�allotjaments i espais urbans 4

Tecnologies i serveis mediambientals 1

Serveis  a les persones 1

Seguretat 1

Serveis d�oci 5



tramitació d’aquells ajuts i subvencions que l’Ajunta-

ment de Barcelona ofereix a aquelles persones que

inicien una activitat econòmica a la ciutat, fins a l’ac-

cés al capital risc, al microcrèdit o als convenis vi-

gents amb les entitats financeres. 

Bonificació fiscal per a noves activitats

econòmiques

Barcelona Activa va facilitar l’accés a la bonificació

fiscal que l’Ajuntament de Barcelona establia per a

noves activitats econòmiques durant els tres primers

anys de la seva activitat. L’objectiu d’aquesta bonifi-

cació és facilitar la instal·lació de noves empreses a

la ciutat, i per això l’Ajuntament de Barcelona va oferir

durant el 2002 la màxima bonificació fiscal legalment

possible (50 %) en l’Impost d’Activitats Econòmiques

per a noves activitats econòmiques. 

Incentius fiscals per a majors de 45 anys

Per tal d’afavorir la creació d’empreses entre un

col·lectiu amb més dificultats per crear i consolidar

projectes empresarials com és el de les persones ma-

jors de 45 anys, l’Ajuntament de Barcelona va sub-

vencionar durant el primer any d’activitat el 50 % de

l’Impost d’Activitats Econòmiques als projectes em-

presarials promoguts per aquest col·lectiu. El primer

any, aquesta subvenció municipal situava a zero el

cost fiscal per als projectes empresarials o professio-

nals dels i les majors de 45 anys per tal de facilitar-ne

la implantació per la via de la reducció dels costos ini-

cials. 486 emprenedors i emprenedores es van bene-

ficiar d’aquest incentiu municipal. 

Iniciatives Locals d’Ocupació 

Les Iniciatives Locals d’Ocupació són un programa del

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

que subvenciona la contractació indefinida de perso-

nal per part de nous projectes empresarials que es

qualifiquin des d’entitats locals com Barcelona Activa

d’innovadors i que contribueixin al desenvolupament

local de l’entorn en què es generen. L’any 2002 des

de Barcelona Activa es va impulsar la qualificació d’un

total de 64 Iniciatives locals d’ocupació.

Accés al microcrèdit

De vegades els emprenedors i emprenedores es troben

en situacions financeres complicades o presenten pro-

jectes especialment sensibles a les necessitats socials

de col·lectius amb carències especials que, malgrat les

bones perspectives que puguin tenir, els fan difícil ac-

cedir al finançament bancari habitual per posar en mar-

xa aquests projectes. Per tal que aquests projectes via-

bles tinguin la possibilitat de convertir-se en empreses

de futur, Barcelona Activa té signats diferents convenis

de col·laboració per finançar mitjançant microcrèdits

aquells projectes empresarials que, assessorats tècni-

cament per Barcelona Activa, compleixen els requisits

fixats per les entitats que ofereixen aquest recurs. Així,

Barcelona Activa col·labora des de fa anys amb Acció

Solidària Contra l’Atur, a la qual l’any 2002 va presentar

10 projectes empresarials. Per altra banda, l’any 2001

Barcelona Activa va signar amb la Fundació un Sol Món,

de Caixa Catalunya, un conveni de col·laboració en l’àm-

bit del microcrèdit que s’ha concretat durant l’any 2002

en 11 projectes aprovats. 

Barcelona Emprèn

Creada el 1999 per iniciativa de l’Ajuntament de Bar-

celona, la societat de capital risc Barcelona Emprèn té

l’objectiu d’inver tir en petits projectes innovadors i

ajudar-los en el seu creixement i desenvolupament,

oferint-los recolzament directiu. Per assolir aquest fi,

les 17 empreses i entitats financeres que formen part

de l’accionariat van dotar la societat amb un capital

social de 6.450.000 ¤. Les empreses i institucions

que participen de l’accionariat de Barcelona Emprèn

són Ajuntament de Barcelona, Amena, Aigües de Bar-

celona, Vodafone, Banc Sabadell, Banco Bilbao Vizca-

ya Argentaria, Santander Central Hispano, Caixa Cata-

lunya, Caixa Penedès, La Caixa, La Salle, Consorci de

la Zona Franca, Editorial Planeta, Gas Natural, Grup

Immobiliari Habitat, Menta i Telefónica.

Barcelona Emprèn és l’única entitat de capital

risc destinada a petits projectes empresarials innova-

dors que ha estat reconeguda a nivell europeu en el

marc del programa de la Comissió Europea de promo-

ció del capital risc CREA i és membre de la EVCA (Eu-

ropean Venture Capital Association).

L’any 2002 Barcelona Emprèn va participar en

els següents 12 projectes: Orbita Max, Imagiam, Net

Translations, Xcellsyz, Isoco, Fractus, Amr Systems,

Non Stop Yacht.com, Advancell, Agents Inspired , Bar-

celona Teatre Musical i Era Plantech.
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riales que las entidades locales, como Barcelona

Activa, califiquen de innovadores y que contribuyan

al desarrollo local del entorno en el que se implan-

tan. Durante el año 2002 desde Barcelona Activa se

impulsó la calificación de un total de 64 iniciativas

locales de empleo.

Acceso al microcrédito

En ocasiones, los emprendedores y emprende-

doras se encuentran en situaciones financieras com-

plicadas o presentan proyectos particularmente

sensibles a las necesidades sociales de colectivos

con especiales carencias que, pese a sus buenas

perspectivas, tienen trabas para acceder a la finan-

ciación bancaria habitual para poner en marcha es-

tos proyectos. Para que estos proyectos viables ten-

gan la posibilidad de convertirse en empresas de fu-

turo, Barcelona Activa tiene firmados diferentes

convenios de colaboración para financiar mediante

microcréditos aquellos proyectos empresariales

que, asesorados técnicamente por Barcelona Acti-

va, cumplen los requisitos fijados por las entidades

que ofrecen este recurso. Así, Barcelona Activa co-

labora desde hace años con Acció Solidària Contra

l’Atur, a la que en 2002 presentó 10 proyectos em-

presariales. Por otra parte, en 2001 Barcelona Acti-

va firmó con la Fundació un Sol Món, de Caixa Cata-

lunya, un convenio de colaboración en el ámbito del

microcrédito que se ha concretado durante el año

2002 en 11 proyectos aprobados. 

Barcelona Emprèn

Creada en 1999 por iniciativa del Ajuntament

de Barcelona, la sociedad de capital riesgo Barcelo-

na Emprèn tiene como objeto el invertir en pequeños

proyectos innovadores y ayudarlos a crecer y a des-

arrollarse, ofreciéndoles apoyo directivo. Para al-

canzar dicho fin, las 17 empresas y entidades finan-

cieras que forman parte del accionariado dotaron la

sociedad con un capital social de 6.450.000 ¤. Las

empresas e instituciones que participan en el accio-

nariado de Barcelona Emprèn son: Ajuntament de

Barcelona, Amena, Aigües de Barcelona, Vodafone,

Banc Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,

Santander Central Hispano, Caixa Catalunya, Caixa

Penedès, La Caixa, la Salle, Consorci de la Zona

Franca, Editorial Planeta, Gas Natural, Grup Immobi-

liari Habitat, Menta y Telefónica.

Barcelona Emprèn es la única entidad de capi-

tal riesgo destinada a pequeños proyectos empresa-

riales innovadores que ha sido reconocida a nivel eu-

ropeo en el marco del programa de la Comisión Eu-

ropea de promoción del capital riesgo CREA y es

miembro de la EVCA (European Venture Capital As-

sociation).

En 2002 Barcelona Emprèn participó en los si-

guientes 12 proyectos: Orbita Max, Imagiam, Net

Translations, Xcellsyz, Isoco, Fractus, Amr Systems,

Non Stop Yacht.com, Advancell, Agents Inspired,

Barcelona Teatre Musical y Era Plantech.
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Barcelona Activa és l’instrument de l’Ajuntament de Barcelona que dissenya i

executa les polítiques actives d’ocupació que, en línia amb les directrius esta-

blertes a l’Estratègia Europea per a l’Ocupació, tenen com a objectiu contribuir

a la millora quantitativa i qualitativa de l’ocupació a la ciutat.

El 2002, el nombre de persones aturades a la ciutat de Barcelona es va si-

tuar en 21.690 homes i 24.739 dones. El 52,5 % de les 46.429 persones inscri-

tes a l’atur tenia més de 40 anys i el 60 % comptava amb un nivell d’estudis ele-

mental.

L’atur pot afectar tots els grups socials, però pot incidir de diferent mane-

ra en funció de les característiques de cada col·lectiu. En aquest sentit, les ei-

nes per lluitar contra l’atur conjuntural, derivat del cicle econòmic, no poden ser

les mateixes que les que s’utilitzin per fer front a aquell atur més de caràcter es-

tructural o de llarga durada.

3 .  Serve i  per  a  l�Ocupac ió



Barcelona Activa es el instrumento del Ajuntament de Barcelona que diseña y

ejecuta las políticas activas de empleo que, en línea con las directrices esta-

blecidas en la Estrategia Europea para el Empleo, tienen por objeto contribuir a

la mejora cuantitativa y cualitativa de el empleo en la ciudad.

En 2002, el número de personas desempleadas en la ciudad de Barcelona

se situó en 21.690 hombres y 24.739 mujeres. El 52,5% de las 46.429 personas

inscritas en el paro tenía más de 40 años y el 60% contaba con un nivel de es-

tudios elemental.

El desempleo puede afectar a todos los grupos sociales, pero puede incidir

de diferente manera en función de las características de cada colectivo. En este

sentido, las herramientas para luchar contra el desempleo coyuntural, derivado

del ciclo económico, no pueden ser las mismas que las que se utilicen para ha-

cer frente al desempleo con un carácter más estructural o de larga duración.

3 .  Serv ic io  par a  EL  EMPLEO



Davant d’aquesta situació esdevenen fonamen-

tals les accions i programes personalitzats que puguin

adaptar-se a les necessitats particulars dels diferents

col·lectius en situació de desocupació per donar una

resposta efectiva a aquesta circumstància. Així, el

Servei per a l’Ocupació de Barcelona Activa ha desen-

volupat activitats i programes amb l’objectiu de facili-

tar el camí cap a l’ocupació als ciutadans i ciutadanes

que estan en procés de recerca activa de feina o que

volen millorar la seva posició al mercat de treball. Les

persones en situació de desocupació poden trobar l’a-

companyament i l’assessorament que necessiten per

incorporar-se al mercat laboral, un mercat en contínua

transformació del qual es deriven constantment nous

requeriments d’habilitats i competències amb què

han de comptar aquells que cerquen feina. 

L’any 2002 es va produir un increment en el

nombre d’usuaris atesos com a conseqüència de la

posada en marxa de nous projectes d’ocupació. En el

context del tram local de l’Objectiu 3 del Fons Social

Europeu gestionat pel Ministerio de Administraciones

Públicas, es van desenvolupar tres tipus diferents d’i-

tineraris: Obrim Vies: itineraris cap a l’ocupació per a

joves, dones i majors de 40; Ocupació Pròxima: ac-

cions de formació i inserció en el sector de serveis a

les persones, i Immigrants i Treball: un programa d’in-

serció sociolaboral per a immigrants extracomunita-

ris. També va destacar el programa Inser ta (en el

marc del Programa Experimental del Ministerio de Tra-

bajo y Asuntos Sociales): Programa integral de forma-

ció-ocupació adreçat a persones aturades amb dificul-

tats especials (immigrants, dones amb dificultats

d’integració laboral, i treballadors/es aturats/des en

situació de risc d’exclusió social) per a la inserció en

els sectors de l’Hostaleria, Serveis a les Empreses i

Transport. 

Per altra part, i tal i com s’ha destacat anterior-

ment, l’any 2002 és l’any en què va arrencar el pro-

jecte Passarel·les cap a l’Ocupació, en el marc de la

iniciativa europea Equal, en el qual participen més de

30 entitats i associacions de la ciutat. 

L’any 2002 va suposar també un salt en l’aten-

ció i el servei mitjançant la pàgina i els recursos web

que incorporen, entre altres, un assessor vir tual per

tots els programes d’ocupació de Barcelona Activa, ar-

ticles i notícies d’interès, i diferents models de currí-

culum i cartes de presentació. 

La inauguració de Can Jaumandreu el desembre

de 2002 va suposar per a Barcelona Activa disposar

del nou equipament per a la millora de l’ocupació. Can

Jaumandreu, rehabilitat i recuperat en el marc del pro-

grama d’Escoles Taller, disposa de tallers per a l’a-

prenentatge d’oficis com la fusteria, la fusteria d’alu-

mini i la forja, aules per a la formació, espais per a l’o-

rientació i informació professional, un espai de

recerca de feina i sales polivalents.
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Resum de dades d�activitat del Servei per a l�Ocupació

Usuaris atesos 27.549

% de participació femenina 55

Usuaris informació i assessorament per a l�ocupació 24.779

Usuaris formació ocupacional 1.580

Contractes a programes experiencials 896



Ante esta situación, se imponen las acciones y

programas personalizados que puedan adaptarse a

las necesidades particulares de los diferentes co-

lectivos en situación de desempleo para dar una res-

puesta efectiva a esta circunstancia. Así, el Servi-

cio para el Empleo de Barcelona Activa ha desarro-

llado actividades y programas con el objetivo de

facilitar el camino hacia el empleo a los ciudadanos

y ciudadanas que están en proceso de búsqueda ac-

tiva de trabajo o que quieren mejorar su posición en

el mercado laboral. Las personas en situación de

desempleo pueden encontrar el acompañamiento y

el asesoramiento que necesitan para incorporarse al

mercado laboral, un mercado en continua transfor-

mación, del que se derivan constantemente nuevos

requerimientos de habilidades y competencias con

los que tienen que contar quienes buscan empleo. 

En 2002 se produjo un incremento en el núme-

ro de usuarios atendidos como consecuencia de la

puesta en marcha de nuevos proyectos de ocupa-

ción. En el contexto del tramo local del Objetivo 3

del Fondo Social Europeo gestionado por el Ministe-

rio de Administraciones Públicas, se desarrollaron 3

tipos diferentes de itinerarios: Abramos Vías: itine-

rarios hacia el empleo para jóvenes, mujeres y ma-

yores de 40, Ocupación Próxima: acciones de for-

mación e inserción en el sector de servicios a las

personas, e Inmigrantes y Trabajo: un programa de

inserción socio-laboral para inmigrantes extracomu-

nitarios. También destacó el programa Inserta (en el

marco del Programa Experimental del Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales): programa integral de

formación-empleo dirigido a personas desempleadas

con especiales dificultades (inmigrantes, mujeres

con dificultades de integración laboral, y trabajado-

res/as parados/das en situación de riesgo de exclu-

sión social) para la inserción en los sectores de la

Hostelería, Servicios a las Empresas y Transporte.

Por otra parte, y tal como se ha destacado an-

teriormente, el año 2002 es el año en el que ha

arrancado el proyecto Pasarelas hacia el Empleo, en

el marco de la iniciativa europea Equal, en el cual

participan más de 30 entidades y asociaciones de la

ciudad. 

El 2002 supuso también un salto en la atención

y el servicio mediante la página y los recursos web,

que incluye, entre otras utilidades, un asesor virtual

para todos los programas de empleo de Barcelona

Activa, artículos y noticias de interés, y diferentes

modelos de currículum y cartas de presentación.

La inauguración de Can Jaumandreu en diciem-

bre de 2002 supuso para Barcelona Activa el dispo-

ner de un nuevo equipamiento para la mejora de la

ocupación. Can Jaumandreu, que se ha rehabilitado

y recuperado en el marco del programa de Escuelas

Taller, dispone de talleres para el aprendizaje de ofi-

cios como la carpintería, la carpintería de aluminio y

la forja, aulas para la formación, espacios para la

orientación e información profesional, un espacio de

búsqueda de trabajo y salas polivalentes.

Información y orientación para el empleo
Para poder elaborar una estrategia eficaz de bús-

queda de trabajo no sólo es importante definir cuál

es la ocupación adecuada, sino que también resulta

imprescindible descubrir cuáles son las herramien-

tas y los recursos que las personas en paro tienen a

su disposición para facilitarles el camino hacia el

empleo.

En el marco de los programas para el empleo,

Barcelona Activa ofrece información y orientación a

través de itinerarios personalizados adaptados a las

necesidades específicas de cada persona. Estos iti-

nerarios permiten a los usuarios analizar su perfil

personal y profesional en relación con el mercado de

trabajo actual, de manera que puedan responder a

cualquiera  de las diferentes situaciones con las que

se pueden encontrar a lo largo de su vida laboral.

De la mano de técnicos y expertos en temas de

ocupación e inserción laboral, los usuarios pueden

descubrir, identificar y analizar sus habilidades,

competencias, características personales e intere-

ses, para desarrollar su proyecto personal de inser-

ción profesional. 

En 2002 el Servicio para el Empleo ofreció in-

formación y asesoramiento para el empleo a 24.779

usuarios a través de los siguientes programas: el
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Informació i orientació per a l’ocupació
Per poder elaborar una estratègia eficaç de recerca de

feina no només és important definir quina és l’ocupa-

ció adequada, sinó que també esdevé fonamental

descobrir quines són les eines i els recursos que les

persones en atur tenen a la seva disposició per facili-

tar-los el camí cap a l’ocupació.

En el marc dels programes per a l’ocupació, Bar-

celona Activa ofereix informació i orientació a través

d’itineraris personalitzats adaptats a les necessitats

específiques de cada persona. Aquests itineraris per-

meten als usuaris analitzar el seu per fil personal i

professional en relació amb el mercat de treball ac-

tual, de manera que puguin respondre a qualsevol de

les diferents situacions amb què es poden trobar al

llarg de la seva vida laboral.

De la mà de tècnics i experts en temes d’ocupa-

ció i inserció laboral, els usuaris poden descobrir,

identificar i analitzar les seves habilitats, competèn-

cies, trets personals i interessos, per tal de desenvo-

lupar el seu projecte personal d’inserció professional. 

L’any 2002 el Servei per a l’Ocupació va oferir in-

formació i assessorament cap a l’ocupació a 24.779

usuaris a través dels següents programes: el programa

Itineraris Personalitzats d’Inserció, el programa d’Inser-

ció Sociolaboral, el Pla Jove, el Programa Obrim Vies, el

Programa Immigrants i Treball  i el Programa Inserta.

Itineraris Personalitzats d’Inserció

Aquest programa, realitzat en col·laboració amb el De-

partament de Treball de la Generalitat de Catalunya,

permet que, mitjançant tutories i seminaris de curta

durada, els usuaris rebin un acompanyament perso-

nalitzat i individual en totes aquelles accions que em-

prenguin en el seu pla personal de recerca d’ocupa-

ció, analitzant els mètodes de potenciació de xarxes

de contactes, la confecció de currículums per ade-

quar-los als diferents tipus d’ofertes laborals, com mi-

llorar les seves competències i com gestionar el

temps, per tal que el pla de recerca de feina sigui una

eina realment efectiva per assolir l’objectiu proposat.

8.144 usuaris van participar durant el 2002 en

aquests itineraris personalitzats d’inserció.

Pla d’Inserció Sociolaboral

El programa d’Inserció Sociolaboral acompanya en el

seu itinerari cap a l’ocupació les persones que per-

tanyen a col·lectius d’exclusió social i que són deriva-

des pels serveis socials de la ciutat. Amb cada per-

sona es dissenya un Pla de Treball, es fixen els objec-

tius per aconseguir incorporar-se al mercat laboral i es

realitza el seguiment dels participants.

L’any 2002 els tècnics i tècniques d’aquest ser-

vei van realitzar 123 entrevistes personals inicials i

254 entrevistes de seguiment d’objectius dels usua-

ris en procés d’inserció sociolaboral.

Pla Jove Formació - Ocupació

El Pla Jove formació-ocupació té com a objectiu afavo-

rir els processos de transició escola-treball dels i de

les joves que, per diferents circumstàncies, han fina-

litzat l’etapa d’educació secundària obligatòria sense

haver acreditat aquest nivell acadèmic. Acompanyat

per un tècnic/a expert que els informa i assessora so-

bre els recursos de què disposen a la ciutat, els joves

tenen la possibilitat de participar en una nova acció

formativa que els permeti adquirir més competències

professionals o bé iniciar una activitat ocupacional. 

El Pla Jove, impulsat per Barcelona Activa, l’Institut

Municipal d’Educació de Barcelona, la Regidoria de Jo-

ventut i els Districtes Municipals, ha creat una connexió

regular entre els Centres de Secundària i la xarxa de re-

cursos ocupacionals de la ciutat, per tal d’afavorir la tran-

sició dels joves amb fracàs escolar al mercat de treball.

Del conjunt de joves atesos l’any 2002, el 35 %

van ser noies i el 65 % nois. Per tant, la presència

masculina és significativament més alta que la feme-

nina donat el major índex de fracàs escolar entre els

nois que entre les noies.

Programa Obrim Vies 

Aquest programa, realitzat en col·laboració amb el Mi-

nisterio de Administraciones Públicas, va estar dirigit

a dones, majors de 40 anys i joves que es trobaven en

procés de recerca de feina o que volien crear la seva

pròpia empresa. 

El programa Obrim Vies va oferir a aquestes per-

sones assessorament i orientació cap a l’ocupació, al

mateix temps que els va permetre participar en ac-

cions formatives d’acord amb les seves necessitats,

especialment en l’àmbit de serveis de proximitat, i els

va proveir d’habilitats, competències i coneixements

per accedir al món empresarial.

Les diferents accions impulsades l’any 2002

des del Servei en el marc del programa Obrim Vies

van comptar amb 2.613 participants.
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programa Itinerarios Personalizados de Inserción, el

programa de Inserción Socio-laboral, el Plan Joven,

el Programa Abramos Vías, el Programa Inmigrantes

y Trabajo  y el Programa Inserta.

Itinerarios Personalizados de Inserción

Este programa, realizado en colaboración con el De-

partament de Treball de la Generalitat de Catalunya,

permite que los usuarios reciban, mediante tutorías

y seminarios de corta duración, un acompañamiento

personalizado e individual en todas aquellas accio-

nes que emprendan en su plan personal de búsqueda

de empleo, analizando los métodos de potenciación

de redes de contactos, la confección de currículums

para adecuarlos a los diferentes tipos de ofertas la-

borales y las habilidades para mejorar sus competen-

cias y para gestionar el tiempo, de modo que el plan

de búsqueda de trabajo sea una herramienta real-

mente efectiva para alcanzar el objetivo propuesto.

8.144 usuarios participaron durante 2002 en

estos itinerarios personalizados de inserción.

Plan de Inserción Socio-laboral

El programa de Inserción Socio-laboral acompaña en

su itinerario hacia el empleo a las personas que per-

tenecen a colectivos de exclusión social y que son de-

rivadas por los servicios sociales de la ciudad. Con

cada persona se diseña un Plan de Trabajo, se fijan los

objetivos para conseguir incorporarse al mercado la-

boral y se realiza el seguimiento de los participantes.

En 2002 los técnicos y técnicas de este servi-

cio realizaron 123 entrevistas personales iniciales y

254 entrevistas de seguimiento de objetivos de los

usuarios en proceso de inserción socio-laboral.

Plan Joven Formación - Empleo

El Plan Joven formación-empleo tiene como objetivo

favorecer los procesos de transición escuela-trabajo

de los jóvenes que, por diferentes circunstancias,

han finalizado la etapa de educación secundaria obli-

gatoria sin haber acreditado este nivel académico.

Acompañado por un técnico/a experto que los infor-

ma y asesora sobre los recursos de que disponen en

la ciudad, los jóvenes tienen la posibilidad de parti-

cipar en una nueva acción formativa que les permita

adquirir más competencias profesionales o bien ini-

ciar una actividad ocupacional. 

El Plan Joven, impulsado por Barcelona Activa,

el Institutut Municipal d’Educació de Barcelona, la

Regidoria de Joventut y los Distritos Municipales, ha

creado una conexión regular entre los Centros de

Secundaria y la red de recursos ocupacionales de la

ciudad, para favorecer la transición de los jóvenes

con fracaso escolar hacia el mercado de trabajo.

De todos los jóvenes atendidos durante el año

2002, el 35% fueron chicas y el 65% chicos. Por lo

tanto, la presencia masculina es significativamente
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Resum de les accions d�informació i orientació per a l�ocupació

Tipus d�acció Nombre d�accions Participants

Informació per a l�ocupació 476 6.809

Orientació per a l�ocupació 553 2.594

Màrqueting ocupacional 409 3.063

Pla personal de recerca de feina 12.313 12.313

Total 13.751 24.779



Programa Immigrants i Treball

Aquest programa va estar destinat a aquelles perso-

nes immigrants en situació d’atur, procedents de paï-

sos no comunitaris. Barcelona Activa, en col·laboració

amb el Ministerio de Administraciones Públicas, va fa-

cilitar als usuaris del Programa Immigrants i Treball

accedir a una formació adequada a les seves neces-

sitats, tant en l’aspecte idiomàtic i cultural com en

l’aspecte d’orientació i inserció laboral. D’aquesta

manera, els usuaris van participar, per una banda, en

cursos de llengua, coneixement de l’entorn i orienta-

ció professional i, per l’altra, van accedir a cursos on

van poder adquirir la preparació necessària per exercir

ocupacions dintre dels sectors de l’hostaleria (cam-

breres de pisos, cambrer i auxiliar de cuina i restaura-

ció) i els serveis a les empreses (mosso de magatzem

i neteja industrial), i també oficis, com instal·lador

elèctric, soldador, paleta i pintor.

Així mateix, les persones interessades en

aquest programa també van poder participar en les

accions formatives especialitzades en els serveis a

les persones (Ocupació Pròxima) i a la resta de cursos

per persones en situació d’atur organitzats per Barce-

lona Activa.

Durant el 2002, el programa Immigrants i Treball

va comptar amb 2.122 participants.

Programa Inserta

Mitjançant el programa Inserta, el Servei per a l’Ocu-

pació de Barcelona Activa va treballar el Pla integral

d’orientació, formació i treball dels participants per

aconseguir-ne la integració laboral en els sectors pro-

ductius d’hostaleria, serveis a les empreses i trans-

port. 

Adreçat a persones en situació d’atur (sobretot a

aquelles persones amb major risc de convertir-se en

aturats de llarga durada), el programa es va dur a ter-

me amb la col·laboració del Instituto Nacional de Em-

pleo (INEM) i l’Ajuntament de Barcelona, i va treballar

ocupacions com ara cambreres de pisos, auxiliars de

cuina i restauració i cuina de col·lectivitats, dintre del

sector de l’hostaleria; expert/a en neteja industrial,

dintre dels serveis a les empreses, i capacitació pro-

fessional del taxi, en el sector del transport.

L’any 2002 van participar al programa Inserta

234 persones, el 65 % de les quals eren dones i el 64

% pertanyia al col·lectiu d’aturats i aturades majors

de 40 anys.

Formació Ocupacional
Impulsada per la idea que la formació és una eina útil

per millorar la inserció de les persones en situació

d’atur, Barcelona Activa, com a centre col·laborador,

dissenya i presenta al Departament de Treball de la

Generalitat de Catalunya la seva proposta de formació

ocupacional adreçada a persones aturades.

Aquesta proposta de formació persegueix un do-

ble objectiu: per una banda, la formació ha de possi-

bilitar un increment en els coneixements de les per-

sones en atur que millori la seva ocupabilitat i les se-

ves perspectives d’inserció laboral i, per l’altra, ha de

ser una resposta efectiva a les necessitats de perso-

nal qualificat detectades al teixit empresarial de l’à-

rea econòmica de Barcelona. 

L’oferta que l’any 2002 Barcelona Activa va pre-

sentar en matèria de formació ocupacional al Depar-

tament de Treball va ser valorada favorablement de

manera unànime pel Consell de la Formació Profes-

sional i Ocupacional de l’Ajuntament de Barcelona

que agrupa els principals agents que planifiquen i exe-

cuten la formació a Barcelona (centres col·laboradors,

sindicats, organitzacions empresarials, i més de 300

empreses de 14 sectors productius de la ciutat).

Durant l’any 2002 Barcelona Activa va organitzar

97 cursos de formació ocupacional, una oferta supe-

rior a l’any anterior com a conseqüència del fet que, a

més dels programes vinculats al Departament de Tre-

ball de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Activa

en va executar d’altres vinculats al Fons Social Euro-

peu. Aquests cursos van comptar amb la participació

de 1.580 persones en situació d’atur, amb un 58 % de

par ticipació femenina. Quant a l’edat dels par tici-

pants, el 38 % era major de 40 anys i el 15 % era me-

nor de 25 anys. Pel que fa al nivell d’estudis, el 38 %

tenia estudis elementals, el 39 % havia finalitzat el

batxillerat i el 22 % tenia estudis universitaris.

L’oferta de formació ocupacional de Barcelona

Activa es complementa amb un programa de pràcti-

ques en empreses que permet experimentar en un en-

torn laboral real la posada en pràctica dels coneixe-

ments adquirits i dotar els participants d’una xarxa de

contactes que els facilitin la seva futura inserció. Els

nivells d’inserció dels participants a les accions de

formació ocupacional van ser, un any més, superiors

al 60 %.
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más alta que la femenina, dado el mayor índice de

fracaso escolar entre los chicos que entre las chi-

cas.

Programa Abramos Vías

Este programa, realizado en colaboración con el Mi-

nisterio de Administraciones Públicas, ha estado di-

rigido a mujeres, mayores de 40 años y jóvenes que

se hallaban en proceso de búsqueda de trabajo o

que querían crear su propia empresa. 

El programa Abramos Vías ofreció a estas per-

sonas asesoramiento y orientación para el empleo,

al mismo tiempo que les permitió participar en ac-

ciones formativas de acuerdo con sus necesidades,

especialmente en el ámbito de los servicios de pro-

ximidad, y les proporcionó habilidades, competen-

cias y conocimientos para acceder al mundo empre-

sarial.

Las diferentes acciones impulsadas en 2002

desde el Servicio en el marco del programa Abramos

Vías contaron con 2.613 participantes.

Programa Inmigrantes y Trabajo

Este programa estuvo destinado a aquellas perso-

nas inmigrantes en situación de desempleo, proce-

dentes de países no comunitarios. Barcelona Activa,

en colaboración con el Ministerio de Administracio-

nes Públicas, facilitó a los usuarios del Programa In-

migrantes y Trabajo el acceso a una formación ade-

cuada a sus necesidades, tanto en el aspecto idio-

mático y cultural como en el aspecto de orientación

e inserción laboral. De este modo, los usuarios par-

ticiparon, por una parte, en cursos de lengua, cono-

cimiento del entorno y orientación profesional y, por

otra parte, accedieron a cursos donde pudieron ad-

quirir la preparación necesaria para ejercer empleos

en los sectores de la hostelería (camareras de pi-

sos, camarero y auxiliar de cocina y restauración) y

los servicios a las empresas (mozo de almacén y lim-

pieza industrial), y también oficios, como instalador

eléctrico, soldador, albañil y pintor.

Asimismo, las personas interesadas en este

programa también pudieron participar en las accio-

nes formativas especializadas en los servicios a las

personas (Ocupación Próxima) y en los demás cur-

sos destinados a personas en paro organizados por

Barcelona Activa.

Durante 2002, el programa Inmigrantes y Tra-

bajo contó con 2.122 participantes.

Programa Inserta

Mediante el Programa Inserta, el Servicio para el

Empleo de Barcelona Activa trabajó el plan integral

de orientación, formación y trabajo de los partici-

pantes para conseguir su integración laboral en los

sectores productivos de la hostelería, los servicios

a las empresas y el transporte. 

Dirigido a personas en situación de desempleo

(sobre todo a aquellas personas con mayor riesgo de

convertirse en parados de larga duración), el pro-

grama se llevó a cabo con la colaboración del Insti-

tuto Nacional de Empleo (INEM) y el Ajuntament de

Barcelona, y se basó en ocupaciones tales como ca-

mareras de pisos, auxiliares de cocina y restaura-

ción y cocina de colectividades, en el  sector de la

hostelería; experto/a en limpieza industrial, en los

servicios a las empresas, y capacitación profesional

del taxi, en el sector del transporte.

En 2002 participaron en el programa Inserta

234 personas, el 65% de las cuales eran mujeres y

un 64% pertenecía al colectivo de parados mayores

de 40 años.

Formación Ocupacional
Impulsada por la idea de que la formación es una he-

rramienta útil para mejorar la inserción de las perso-

nas en situación de desempleo, Barcelona Activa,

en tanto que centro colaborador, diseña y presenta

al Departament de Treball de la Generalitat de Cata-

lunya su propuesta de formación ocupacional dirigi-

da a personas paradas.

Esta propuesta de formación persigue un doble

objetivo: por una parte, la formación tiene que faci-

litar una ampliación de los conocimientos de las per-

sonas en paro que mejore su ocupabilidad y sus

perspectivas de inserción laboral y, por otra parte,

debe ser una respuesta efectiva a las necesidades

de personal cualificado detectadas en el tejido em-

presarial del área económica de Barcelona. 

La oferta que en 2002 Barcelona Activa pre-

sentó en materia de formación ocupacional al De-

partament de Treball fue valorada favorablemente

de forma unánime por el Consejo de la Formación

Profesional y Ocupacional del Ajuntament de Barce-

lona que agrupa a los principales agentes que plani-

fican y ejecutan la formación en Barcelona (centros

colaboradores, sindicatos, organizaciones empresa-

riales, y más de 300 empresas de 14 sectores pro-

ductivos de la ciudad).
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Els programes experiencials
Aquests programes fan possible la contractació de per-

sones en situació d’atur que, després d’un període de

formació i experiència laboral que oscil·la entre els 3

mesos i els 2 anys, adquireixen els coneixements, les

habilitats i les competències que els permetran rein-

corporar-se al mercat laboral amb millors perspectives.

Barcelona Activa entén que els programes expe-

riencials són polítiques actives d’ocupació de gran uti-

litat per a la millora de la inserció professional dels di-

ferents col·lectius en situació d’atur, raó per la qual

elabora i presenta diferents projectes al Departament

de Treball de la Generalitat de Catalunya. Un cop apro-

vats, Barcelona Activa posa en marxa aquests progra-

mes de durada i intensitat diferents en funció del

col·lectiu al qual s’adrecen i dels àmbits d’ocupació

on actuen, ja siguin oficis tradicionals o activitats

emergents.

Les Escoles Taller/Cases d’Oficis, els Tallers

Ocupacionals i els Nous Filons d’ocupació són pro-

grames experiencials desenvolupats per Barcelona

Activa que combinen la formació amb un contracte la-

boral per a la realització d’obres o serveis d’interès

col·lectiu.

L’any 2002 van participar al conjunt de progra-

mes experiencials de Barcelona Activa un total de 896

usuaris, el 51 % dels quals van ser joves menors de

25 anys i el 24 % majors de 40 anys. La participació

femenina en el conjunt dels programes experiencials

va ser del 38 % i el nombre d’immigrants participants

al programa va ser de 154, el 17 % del total. Per nivell

d’estudis, el 65 % dels participants tenia nivell de gra-

duat escolar, el 21 % eren tècnics mitjos i universita-

ris i el 14 % tenien estudis equivalents al batxillerat.

294 persones de programes experiencials van partici-

par en 24 accions de formació contínua. 

Programa d’Escoles Taller i Cases d’Oficis

El Programa Escoles Taller - Cases d’Oficis de Barce-

lona Activa és un referent d’acció positiva per pro-

moure la inserció laboral dels joves menors de 25

anys amb especials carències formatives. Durant dos

anys en el cas de les Escoles Taller i un en les Cases

d’Oficis, els joves participants en el programa adqui-

reixen els coneixements, les destreses i les actituds

necessàries per a l’aprenentatge d’un ofici i, alhora,

apliquen el que han après treballant en espais i ser-

veis d’interès col·lectiu. L’aprenentatge de l’ofici en

un context productiu i la metodologia del programa

d’Escoles Taller i Cases d’Oficis fan que els nivells

d’inserció dels seus usuaris siguin elevats.

Al llarg del 2002 es van dur a terme 4 Escoles

Taller (Construcció sostenible, Jardí Botànic, Can Déu

i Can Jaumandreu) i una Casa d’Oficis (Casa d’Oficis

per a la Ciutat del Coneixement).
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Àrees formatives de l�oferta de formació ocupacional 2002

Àrea formativa Participants Accions Hores

Administració i oficines 86 5 1.425

Comerç 123 8 2.060

Hostaleria 205 13 3.545

Noves ocupacions 103 6 1.730

Edificació, instal·lacions i manteniment industrial 116 7 1.465

Informàtica i noves tecnologies 467 29 4.181

Serveis a les persones 187 11 2.830

Tallers prelaborals (llengua i coneixement de l�entorn) 229 16 1.320

Tallers de recerca de feina 64 2 376

Total 1.580 97 18.932



Durante el año 2002, Barcelona Activa organi-

zó 97 cursos de formación ocupacional, una oferta

superior al año anterior, dado que, además de los

programas vinculados al Departament de Treball de

la Generalitat de Catalunya, Barcelona Activa aplicó

otros vinculados al Fondo Social Europeo. Estos cur-

sos contaron con la participación de 1.580 perso-

nas en situación de desempleo, con un 58% de par-

ticipación femenina. En cuanto a la edad de los par-

ticipantes, el 38% era mayor de 40 años y el 15% era

menor de 25 años. Por lo que respecta al nivel de es-

tudios, el 38% tenía estudios elementales, el 39%

había finalizado el bachillerato y el 22% tenía estu-

dios universitarios.

La oferta de formación ocupacional de Barcelo-

na Activa se complementa con un programa de prác-

ticas en empresas que permite experimentar en un

entorno laboral real la puesta en práctica de los co-

nocimientos adquiridos y dotar a los participantes

de una red de contactos que les faciliten su futura

inserción. Los niveles de inserción de los participan-

tes en las acciones de formación ocupacional fue-

ron, un año más, superiores al 60%.

Los programas experienciales
Estos programas permiten la contratación de perso-

nas en situación de desempleo que, después de un

periodo de formación y experiencia laboral que osci-

la entre los 3 meses y los 2 años, adquieren los co-

nocimientos, las habilidades y las competencias que

les permitirán reincorporarse al mercado laboral con

mejores perspectivas.

Barcelona Activa entiende que los programas

experienciales son políticas activas de empleo de

gran utilidad para la mejora de la inserción profesio-

nal de los diferentes colectivos en situación de des-

empleo, razón por la que elabora y presenta diferen-

tes proyectos al Departament de Treball de la Gene-

ralitat de Catalunya. Una vez aprobados, Barcelona

Activa pone en marcha estos programas de diferen-

te duración e intensidad, en función del colectivo al

cual se dirigen y los ámbitos de ocupación donde se

aplican, ya sean oficios tradicionales o actividades

emergentes.

Las Escuelas Taller/Casas de Oficios, los Talle-

res Ocupacionales y los Nuevos Filones de empleo

son programas experienciales desarrollados por Bar-

celona Activa que combinan la formación con un

contrato laboral para la realización de obras o servi-

cios de interés colectivo.

En 2002, participaron en los programas expe-

rienciales de Barcelona Activa un total de 896 usua-

rios, el 51% de los cuales eran jóvenes menores de

25 años y el 24% mayores de 40 años. La participa-

ción femenina en el conjunto de los programas ex-

perienciales fue del 38% y el número de inmigrantes

participantes en el programa fue de 154, el 17% del

total. Por nivel de estudios, el 65% de los partici-

pantes tenía nivel de graduado escolar, el 21% eran

técnicos medios y universitarios, y el 14% tenía es-

tudios equivalentes al bachillerato. 294 personas

procedentes de los programas experienciales parti-

ciparon en 24 acciones de formación continua. 

Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio

El Programa Escuelas Taller-Casas de Oficios de Bar-

celona Activa es un referente de acción positiva

para promover la inserción laboral de los jóvenes

menores de 25 años con especiales carencias for-

mativas. Durante dos años en el caso de las Escue-

serv ic io  par a  e l  empleo   55



Escola Taller Can Jaumandreu

L’Escola Taller de Can Jaumandreu, que va concloure

el desembre de 2002, va rehabilitar i adequar una an-

tiga fàbrica d’arquitectura industrial per convertir-la en

un equipament d’ús col·lectiu on es desenvolupen

programes de formació i experiència per facilitar la in-

serció a persones en atur. S’hi van desenvolupar els ofi-

cis de paleta, fuster, serraller, instal·lador d’energia

solar i lampista. L’Escola Taller va finalitzar el desem-

bre de 2002, i va dotar Barcelona Activa d’un nou

equipament per a l’aprenentatge d’oficis i la millora

dels perfils ocupacionals. 

Escola Taller per a la Construcció Sostenible 

Amb aquesta Escola Taller es rehabilita l’antiga fàbri-

ca del gas amb paràmetres de sostenibilitat i d’ús d’e-

nergies netes i renovables per convertir-la en un equi-

pament per a la sensibilització, divulgació i formació

de temes relacionats amb el medi ambient i la soste-

nibilitat. Paleta, pintor i restaurador de façanes, fus-

ter, instal·lador d’energia solar, instal·lador d’aigua i

llum i instal·lador de climatització, són els oficis que

els participants aprenen en aquest projecte. Aquesta

Escola Taller, posada en marxa l’any 2001, finalitzarà

el juny de 2003.

Escola Taller Jardí Botànic

Aquesta Escola Taller recupera l’històric Jardí Botànic

com a espai públic dedicat a la difusió, formació i ex-

perimentació botànica que complementarà l’activitat

de l’actual Jardí Botànic de Barcelona. Els oficis que

els joves par ticipants aprenen treballant en aquest

projecte, iniciat l’any 2001 i amb finalització el juny de

2003, són els següents: jardiner, paleta, pintor, res-

taurador de façanes i lampista. 

Escola Taller Can Déu

Aquesta Escola Taller té per objectiu la rehabilitació i

adequació del Centre Cívic de Can Déu al districte de

les Corts que, com a equipament d’ús col·lectiu, ofe-

rirà als veïns d’aquest districte un nou i més ampli

ventall d’activitats alhora que millorarà els serveis

que ja s’oferien fins ara. Els oficis que s’hi desenvo-

lupen són paleta, pintor i restaurador de façanes, se-

rraller, fuster, instal·lador d’aigua i instal·lador de

llum. Aquesta Escola Taller va començar l’any 2001 i

conclourà el juny de 2003.

Cases d’Oficis per a la Ciutat del Coneixement

Els alumnes treballadors d’aquesta Casa d’Oficis van

dissenyar, elaborar i divulgar eines i serveis telemà-

tics amb l’objectiu d’apropar als ciutadans i ciutada-

nes de Barcelona la societat del coneixement. Els ofi-

cis que s’hi van desenvolupar durant el seu any de du-

rada van ser disseny gràfic, administració de webs,

divulgació de la cultura telemàtica, infonomia i anima-

ció 3D. 

Programa Tallers d’Ocupació 

Els Tallers d’Ocupació són un programa que parteix de

la metodologia d’èxit demostrat de les Escoles Taller i

les Cases d’Oficis. En aquest programa, gestionat en
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Resum de dades d�activitat dels projectes Escoles

Taller i Cases d�Oficis

Projecte Participants

Escola Taller Can Jaumandreu 85

Escola Taller Construcció Sostenible 97

Escola Taller Jardí Botànic 101

Escola Taller Can Déu 105

Cases d�Oficis per a la Ciutat del Coneixement 59

Total 447

Resum de dades de participació als programes

experiencials 2002

Programa Nombre d�usuaris

Escoles Taller i Cases d�OficiS 447

Tallers Ocupacionals 88

Nous Filons 28

Plans d�Ocupació 333

Total 896



las Taller y uno en las Casas de Oficios, los jóvenes

que participan en el programa adquieren los conoci-

mientos, las destrezas y las actitudes necesarias

para el aprendizaje de un oficio y, a la vez, aplican lo

que han aprendido trabajando en espacios y servi-

cios de interés colectivo. El aprendizaje del oficio en

un contexto productivo y la metodología del progra-

ma de Escuelas Taller y Casas de Oficios hacen que

los niveles de inserción de sus usuarios sean eleva-

dos.

A lo largo de 2002 se han llevado a cabo 4 Es-

cuelas Taller (Construcción Sostenible, Jardín Botá-

nico, Can Déu y Can Jaumandreu) y una Casa de Ofi-

cios (Casa de Oficios para la Ciudad del Conoci-

miento).

Escuela Taller Can Jaumandreu

La Escuela Taller de Can Jaumandreu, que concluyó

en diciembre de 2002, rehabilitó y adecuó una anti-

gua fábrica de arquitectura industrial para convertir-

la en un equipamiento de uso colectivo donde se

desarrollan programas de formación y experiencia

para facilitar la inserción de personas en paro. Se

desarrollaron los oficios de albañil, carpintero, ce-

rrajero, instalador de energía solar y fontanero. La

Escuela Taller finalizó en diciembre de 2002, dotan-

do a Barcelona Activa de un nuevo equipamiento

para el aprendizaje de oficios y la mejora de los per-

files ocupacionales. 

Escuela Taller para la Construcción Sostenible 

Con esta Escuela Taller se rehabilita la antigua fá-

brica del gas con parámetros de sostenibilidad y de

uso de energías limpias y renovables para convertir-

la en un equipamiento para la sensibilización, divul-

gación y formación de temas relacionados con el

medio ambiente y la sostenibilidad. Albañil, pintor y

restaurador de fachadas, carpintero, instalador de

energía solar, instalador de agua y luz e instalador

de climatización son los oficios que los participan-

tes aprenden en este proyecto. Esta Escuela Taller,

puesta en marcha en 2001, finalizará en junio de

2003.

Escuela Taller Jardín Botánico

Esta Escuela Taller recupera el histórico Jardín Bo-

tánico como espacio público dedicado a la difusión,

formación y experimentación botánica que comple-

mentará la actividad del actual Jardín Botánico de

Barcelona. Los oficios que los jóvenes participantes

aprenden trabajando en este proyecto, iniciado en

2001 y de conclusión prevista en junio de 2003, son

los siguientes: jardinero, albañil, pintor, restaurador

de fachadas y fontanero. 

Escuela Taller Can Déu

Esta Escuela Taller tiene por objetivo rehabilitar y

adecuar el Centro Cívico de Can Déu en el  distrito

de Les Corts, que, como equipamiento de uso colec-

tivo, ofrecerá a los vecinos de este distrito un nuevo

y más amplio abanico de actividades a la vez que

mejorará los servicios que ya se venían ofreciendo

hasta ahora. Los oficios que se desarrollan son: al-

bañil, pintor y restaurador de fachadas, cerrajero,

carpintero, instalador de agua e instalador de luz.

Esta Escuela Taller comenzó en 2001 y concluirá en

junio de 2003.

Casas de Oficios para la Ciudad del Conocimiento

Los alumnos trabajadores de esta Casa de Oficios

diseñaron, elaboraron y divulgaron herramientas y

servicios telemáticos con el objetivo de acercar a

los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona la socie-

dad del conocimiento. Los oficios que aquí se des-

arrollaron durante el año de duración fueron: diseño
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col·laboració amb el Departament de Treball de la Ge-

neralitat de Catalunya i destinat als majors de 25

anys, els participants treballen i es formen durant un

any en una activitat d’interès col·lectiu. 

L’any 2002 el Programa Tallers d’Ocupació de

Barcelona Activa es va iniciar a finals de desembre

per tal de formar i donar experiència a 88 persones

als Tallers d’Ocupació en Sectors Emergents (infono-

mistes, dissenyadors i divulgadors telemàtics), Casa

de les Aigües i Sostenibilitat Segura. En aquests úl-

tims, els oficis desenvolupats estaven relacionats

amb l’àmbit de la construcció i rehabilitació d’edificis:

paleta, pintor, restaurador de façanes, fuster, serra-

ller, tècnic de mediambient i tècnic de prevenció de

riscos laborals.

Programa Nous Filons d’Ocupació

Mitjançant aquest programa del Departament de Tre-

ball de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Activa

té per objectiu posar en marxa projectes intensius

d’ocupació en sectors emergents oferint formació i ex-

periència a persones aturades. L’any 2002 Barcelona

Activa va posar en funcionament dos projectes de

Nous Filons d’Ocupació en el marc dels serveis me-

diambientals i els serveis a les persones.

Programa Plans d’Ocupació

El programa Plans d’Ocupació de Barcelona Activa,

gestionat en col·laboració amb el Departament de Tre-

ball de la Generalitat de Catalunya, va comptar durant

l’any 2002 amb la participació de 333 persones, amb

una par ticipació majoritàriament femenina (58 %).

Quant al nivell d’estudis dels participants, el 34 % te-

nia estudis primaris finalitzats i el 44 % eren tècnics

mitjos i universitaris. El programa Plans d’Ocupació va

prestar una especial atenció al col·lectiu que, dintre

dels aturats de llarga durada, presenta més dificultats

d’inserció, com són les persones aturades majors de

40 anys, que van representar el 47 % del total de par-

ticipants en el programa.
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Àmbit Nombre

Serveis d�atenció a les persones 53

Serveis d�oci i cultura 59

Informació i coneixements 68

Serveis mediambientals 67

Serveis de millora de la qualitat de vida 86

Total 333



gráfico, administración de webs, divulgación de la

cultura telemática, infonomía y animación 3D.

Programa Talleres de Empleo

Los Talleres de Empleo son un programa que parte

de la metodología de éxito demostrado de las Es-

cuelas Taller y las Casas de Oficios. En este progra-

ma, gestionado en colaboración con el Departament

de Treball de la Generalitat de Catalunya y destina-

do a los mayores de 25 años, los participantes tra-

bajan y se forman durante un año en una actividad

de interés colectivo. 

En 2002 el Programa Talleres de Empleo de

Barcelona Activa se inició a finales de diciembre

para formar y servir de experiencia a 88 personas de

los Talleres de Empleo en Sectores Emergentes (in-

fonomistes, diseñadores y divulgadores telemáti-

cos), Casa de les Aigües y Sostenibilidad Segura. En

estos últimos, los oficios desarrollados estaban re-

lacionados con el ámbito de la construcción y reha-

bilitación de edificios: albañil, pintor, restaurador de

fachadas, carpintero, cerrajero, técnico de medio

ambiente y técnico de prevención de riesgos labora-

les.

Programa Nuevos Filones de Empleo

Mediante este programa del Departament de Tre-

ball de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Acti-

va desea poner en marcha proyectos intensivos de

empleo en sectores emergentes ofreciendo forma-

ción y experiencia a personas desempleadas. En

2002 Barcelona Activa puso en marcha dos proyec-

tos de Nuevos Filones de Empleo en el marco de los

servicios medioambientales y los servicios a las

personas.

Programa Planes de Empleo

El programa Planes de Empleo de Barcelona Activa,

gestionado en colaboración con el Departament de

Treball de la Generalitat de Catalunya, contó duran-

te 2002 con la participación de 333 personas, con

una asistencia mayoritariamente femenina (58%).

En cuanto al nivel de estudios de los participantes,

el 34% tenía estudios primarios finalizados y el 44%

eran técnicos medios y universitarios. El programa

Planes de Empleo prestó una atención especial al

colectivo que, en el caso de los parados de larga du-

ración, presenta más dificultades de inserción,

como son las personas en situación de desempleo

mayores de 40 años, que representaron el 47% del

total de participantes en el programa. 
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Les diferents polítiques de recolzament a la pime són essencials per a l’enforti-

ment i la competitivitat d’un teixit empresarial com el de la ciutat de Barcelona,

integrat majoritàriament per petites i mitjanes empreses. Aquestes polítiques es

poden traduir en ajuts financers, reducció d’impostos, però també es poden tra-

duir en recolzament, informació, assessorament específic, formació per als tre-

balladors, xarxes de cooperació empresarial. Tot això és el que les pimes de

base tecnològica poden trobar al Fòrum Nord.

Amb la seva missió de promoure l’ocupació i la creació d’empreses de qua-

litat i amb sentit de futur, Barcelona Activa entén que és important poder oferir

a empreses que ja han iniciat la seva activitat un espai i uns serveis que els per-

metin desenvolupar-se i consolidar-se, perquè d’aquesta manera aquestes inicia-

tives empresarials esdevinguin empreses de futur generadores d’ocupació, crei-

xement econòmic i cohesió social.
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Las diferentes políticas de apoyo a la pyme son esenciales para el fortaleci-

miento y la competitividad de un tejido empresarial como el de la ciudad de Bar-

celona, integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Estas

políticas se pueden traducir en ayudas financieras, reducción de impuestos,

pero también se pueden traducir en apoyo, información, asesoramiento específi-

co, formación para los trabajadores y redes de cooperación empresarial. Son es-

tos precisamente los servicios que las pymes de base tecnológica pueden en-

contrar en el Fòrum Nord.

Con su misión de promover el empleo y la creación de empresas de calidad

y con sentido de futuro, Barcelona Activa entiende que es importante poder ofre-

cer a empresas que ya han iniciado su actividad un espacio y unos servicios que

les permitan desarrollarse y consolidarse, para que, de este modo, estas inicia-

tivas empresariales se conviertan en empresas de futuro generadoras de em-

pleo, crecimiento económico y cohesión social.
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El Centre de Desenvolupament Empresarial i Di-

vulgació Telemàtica Fòrum Nord és un edifici singular

ubicat al Parc Central de Nou Barris. En un mateix edi-

fici de 10.000 m2, el Fòrum Nord acull un Centre

d’Empreses d’Innovació, la Plataforma de Relacions

Empresarials, un Centre de Formació Contínua, el

multiespai d’Internet Cibernàrium i el servei d’infor-

mació empresarial Infopime.

Centre d’Empreses d’Innovació Fòrum Nord 
El Centre d’Empreses Fòrum Nord té l’objectiu de con-

tribuir al desenvolupament i consolidació d’empreses

innovadores i de base tecnològica que ja han comen-

çat a fer els primers passos de manera reeixida.

Aquest objectiu s’assoleix posant a disposició de les

empreses instal·lades els serveis i les infraestructu-

res necessàries per a la seva activitat i promovent un

clima de cooperació propici per a l’excel·lència em-

presarial.

Així, a més de les més avançades infraestructu-

res, les empreses instal·lades al Centre d’Empreses

d’Innovació tenen a la seva disposició serveis logístics

i administratius, així com equipaments i prestacions

amb què compta la Plataforma de Relacions Empresa-

rials per al foment de la cooperació empresarial.

El 2002, el Centre d’Empreses d’Innovació va

comptar amb 46 empreses instal·lades que van ocu-

par 404 treballadors. Aquestes empreses, que tenen

en la innovació el seu factor diferencial, van desenvo-

lupar la seva activitat en sectors relacionats amb les

noves tecnologies, com ara el desenvolupament de

software, enginyeries i la creació de continguts. Així

doncs, el Centre d’Empreses Fòrum Nord ha esdevin-

gut un element clau en la dinamització de l’activitat

econòmica en sectors capdavanters i d’alt valor afegit

en una zona que partia d’una realitat socioeconòmica

ben diferent.

Les accions per a la cooperació empresarial en-

tre les empreses instal·lades van donar com a resul-

tat un índex de cooperació del 63 %, i van posar de

manifest la importància de les sinergies que es des-

prenen d’aquesta aglomeració empresarial.

Plataforma de Relacions Empresarials
La cooperació interempresarial és un dels elements

clau per a la viabilitat i competitivitat de les empreses

en la societat del coneixement. 

Amb l’objectiu de promoure les interrelacions

empresarials, des del Fòrum Nord Barcelona Activa fa-

cilita a la petita i mitjana empresa de la ciutat la rea-

lització d’activitats de cooperació i promoció en in-

fraestructures equiparables a les que disposen les

grans empreses.

D’aquesta manera es pretén eliminar les limita-

cions que pot generar per aquest tipus d’estructura

empresarial la seva reduïda dimensió, i es contribueix

així a millorar-ne la competitivitat i es fomenta el crei-

xement i la consolidació d’empreses de qualitat.

La Plataforma de Relacions Empresarials dispo-

sa d’un auditori complet amb capacitat per a 250 per-

sones i de cinc sales de reunions amb mobiliari i ser-

veis de tot tipus que permeten la realització des de

reunions empresarials i sessions de treball fins a con-

ferències i congressos.

Els diferents espais que formen la Plataforma de

Relacions Empresarials van albergar durant l’any

2002 la celebració de 608 accions de relació i coope-

ració empresarials, amb la participació de 8.842 per-

sones.

Centre de Formació Contínua
Barcelona Activa promou la formació contínua per a

treballadors conscient que la millora i l’adaptació del

perfil professional dels treballadors i treballadores a

les exigències del mercat laboral fomenten la innova-
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El Centro de Desarrollo Empresarial y Divulga-

ción Telemática Fòrum Nord es un edificio singular

ubicado en el Parque Central de Nou Barris. En un

mismo edificio de 10.000 m2, el Fòrum Nord acoge un

Centro de Empresas de Innovación, la Plataforma de

Relaciones Empresariales, un Centro de Formación

Continua, el multiespacio de Internet Cibernàrium y el

servicio de información empresarial Infopime.

Centro de Empresas de Innovación Fòrum Nord 
El Centro de Empresas Fòrum Nord tiene como obje-

to contribuir al desarrollo y consolidación de empre-

sas innovadoras y de base tecnológica que ya han

empezado a dar sus primeros pasos con éxito. Este

objetivo se alcanza poniendo a disposición de las

empresas instaladas los servicios y las infraestruc-

turas necesarias para su actividad y favoreciendo un

clima de cooperación propicio para la excelencia

empresarial.

Así, además de las más avanzadas infraestruc-

turas, las empresas instaladas en el Centro de Em-

presas de Innovación tienen a su disposición servi-

cios logísticos y administrativos, así como los equi-

pamientos y prestaciones con los que cuenta la

Plataforma de Relaciones Empresariales para fo-

mentar la cooperación empresarial.

En 2002, el Centro de Empresas de Innovación

albergó a 46 empresas instaladas que dieron traba-

jo a 404 personas. Estas empresas, cuyo factor di-

ferencial es la innovación, desarrollan su actividad

en sectores relacionados con las nuevas tecnologí-

as, como el desarrollo de software, ingenierías y la

creación de contenidos. Así pues, el Centro de Em-

presas Fòrum Nord se ha convertido en un elemento

clave para la dinamización de la actividad económi-

ca en sectores pioneros y de gran valor añadido en

una zona que partía de una realidad socioeconómica

bien distinta.

Las acciones para la cooperación empresarial

entre las empresas instaladas dieron como resulta-

do un índice de cooperación del 63%, poniendo de

manifiesto la importancia de las sinergias que se

desprenden de esta aglomeración empresarial.

Plataforma de relaciones empresariales
La cooperación interempresarial es uno de los ele-

mentos clave para la viabilidad y competitividad de

las empresas en la sociedad del conocimiento. 

Con el objetivo de promover las interrelaciones

empresariales, desde el Fòrum Nord, Barcelona Acti-

va facilita a la pequeña y mediana empresa de la ciu-

dad la realización de actividades de cooperación y

promoción en infraestructuras equiparables a aque-

llas de las que disponen las grandes empresas.

De este modo, se pretende salvar las limitacio-

nes de las que puede adolecer este tipo de estruc-
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Resum de dades d�activitat del Fòrum Nord

Usuaris atesos 50.122

Empreses participants 347

Empreses instal·lades al Centre d�Empreses 46

Participants a les accions de formació continuada 283

Participants al Cibernàrium 40.273

Usuaris Plataforma de Relacions Empresarials 8.642

Sessions usuari Infopime 122.011



ció i contribueixen a incrementar la competitivitat de

les pimes de la ciutat, a través de la incorporació de

nous coneixements. 

Per això, el Centre de Formació Contínua de Bar-

celona Activa, ubicat al Fòrum Nord, impulsa un pro-

grama de formació per a gestors i treballadors de pe-

tites i mitjanes empreses de la ciutat on s’incideix es-

pecialment a proveir d’instruments que facilitin a les

pimes l’adaptació a les noves circumstàncies del seu

entorn, als nous requeriments tecnològics i a les no-

ves exigències de qualitat i gestió empresarial.

Durant el 2002, el Centre de Formació Contínua

va executar 16 accions formatives dintre del programa

presentat i aprovat pel Departament de Treball de la

Generalitat de Catalunya que, recollint les exigències

detectades al mercat de treball i a la realitat empre-

sarial, va incloure accions formatives al voltant de les

noves tecnologies i les noves eines de gestió empre-

sarial, necessàries actualment per assegurar la com-

petitivitat de les empreses. En aquestes accions de

formació van participar 283 treballadors. 

Aula Cisco

Barcelona Activa va signar el 2001 un acord de col·la-

boració en matèria de formació per actuar com a Local

Academy del programa Networking Academy de Cisco

Systems, que té per objectiu formar especialistes en

interconnexió d’equips informàtics i control de xarxes.

Amb aquesta col·laboració, Barcelona Activa va

voler sumar esforços per pal·liar la creixent mancança

de professionals qualificats detectada en el sector de

les tecnologies de la informació, i va establir la seu

d’aquest programa formatiu al Fòrum Nord, per tal

d’aprofitar de manera òptima les sinergies que es de-

riven de la pròpia activitat realitzada a l’edifici ja que

aquest és un centre d’empreses de noves tecnologies

i acull el centre de divulgació telemàtica Cibernàrium.

La metodologia formativa de la Cisco Local Aca-

demy del Fòrum Nord combina la formació presencial,

la utilització d’Internet com a fons de coneixement i

un laboratori Cisco d’assajos i proves.

L’any 2002 es van realitzar 6 cursos CISCO als

quals van assistir 97 persones. D’aquests cursos, 2

es van adreçar a persones aturades i van comptar

amb 33 participants. Els 4 cursos restants es van di-

rigir a treballadors en actiu i hi van participar 64 per-

sones. Els usuaris no tenien com a requisit disposar

de titulació universitària i van participar en unes ac-

cions formatives de durada no superior a les 250 ho-

res que els van permetre optar al títol d’instal·lador

oficial Cisco, un títol que, per les seves característi-

ques, garanteix una inserció laboral plena.

Cibernàrium
El Cibernàrium és el principal instrument de Barcelo-

na Activa per facilitar l’alfabetització digital dels ciu-

tadans de Barcelona. Creat el 1999 amb el suport de

la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette

(París), el Cibernàrium vol apropar el món d’Internet a

estudiants, empreses, professionals i ciutadans, en

general, per tal que identifiquin les oportunitats que

els ofereix, descobreixin les seves aplicacions en

l’àmbit professional i empresarial i aprenguin a utilit-

zar-les.
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tura por sus reducidas dimensiones y se contribuye

así a mejorar su competitividad y se fomenta el cre-

cimiento y la consolidación de empresas de calidad.

La Plataforma de Relaciones Empresariales

dispone de un auditorio con capacidad para 250 per-

sonas y de cinco salas de reuniones con mobiliario y

servicios de todo tipo que permiten realizar desde

reuniones empresariales y sesiones de trabajo hasta

conferencias y congresos.

Los diferentes espacios que conforman la Pla-

taforma de Relaciones Empresariales albergaron du-

rante 2002 la celebración de 608 acciones de rela-

ciones y cooperación empresariales, con la partici-

pación de 8.842 personas.

Centro de Formación Continua
Barcelona Activa promueve la formación continua

para trabajadores con la certeza de que la mejora y

la adaptación del perfil profesional de los trabajado-

res y trabajadoras a las exigencias del mercado la-

boral fomentan la innovación y contribuyen a incre-

mentar la competitividad de las pymes de la ciudad,

a través de la incorporación de conocimientos nove-

dosos. 

Por ello, el Centro de Formación Continua de

Barcelona Activa, ubicado en el Fòrum Nord, impul-

sa un programa de formación para gestores y traba-

jadores de pequeñas y medianas empresas de la ciu-

dad. En este programa, se hace especial hincapié en

proporcionar instrumentos que faciliten a las pymes

la adaptación a las nuevas circunstancias de su en-

torno, a los nuevos requerimientos tecnológicos y a

las nuevas exigencias de calidad y gestión empre-

sarial.

Durante 2002, el Centro de Formación Conti-

nua llevó a cabo 16 acciones formativas dentro del

programa presentado y aprobado por el Departa-

ment de Treball de la Generalitat de Catalunya que,

recogiendo las exigencias detectadas en el merca-

do de trabajo y en la realidad empresarial, incluyó

acciones formativas alrededor de las nuevas tecno-

logías y las nuevas herramientas de gestión empre-

sarial, necesarias actualmente para asegurar la

competitividad de las empresas. En estas acciones

de formación participaron 283 trabajadores. 

Aula Cisco

Barcelona Activa firmó en 2001 un acuerdo de cola-

boración en materia de formación para actuar como

Local Academy del programa Networking Academy

de Cisco Systems, cuya actividad consiste en for-

mar especialistas en interconexión de equipos infor-

máticos y control de redes.

Con esta colaboración, Barcelona Activa quiso

sumar esfuerzos para paliar la creciente carencia de

profesionales cualificados detectada en el sector de

las tecnologías de la información, estableciendo la

sede de este programa formativo en el Fòrum Nord,

para aprovechar de modo óptimo las sinergias que

se derivan de la propia actividad realizada en el edi-

ficio al ser éste un centro de empresas de nuevas

tecnologías y acoger el centro de divulgación tele-

mática Cibernàrium.

La metodología formativa de la Cisco Local

Academy del Fòrum Nord combina la formación pre-

sencial, la utilización de Internet como fondo de co-

nocimiento y un laboratorio Cisco de ensayos y prue-

bas.

Durante el año 2002 se realizaron 6 cursos

CISCO a los cuales asistieron 97 personas. De estos

cursos, 2 se dirigieron a personas en situación de

desempleo y contaron con 33 participantes. Los 4

cursos restantes se dirigieron a trabajadores en ac-

tivo y en ellos participaron 64 personas. Los usua-

rios, para los que no existía la necesidad de contar

con titulación universitaria como requisito, partici-

paron en unas acciones formativas de duración no

superior a las 250 horas que les permitieron optar al

título de instalador oficial Cisco, un título que, por

sus características, garantiza una inserción laboral

completa.

Cibernàrium
El Cibernàrium es el principal instrumento de Barce-

lona Activa para facilitar la alfabetización digital de

los ciudadanos de Barcelona. Creado en 1999 con el
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El Cibernàrium compta amb diferents espais per

a la realització de les seves activitats de difusió tele-

màtica, que són:

Espai Formació, on s’inicia els participants en el

món d’Internet a partir de sessions pedagògiques de

molt curta durada sobre el funcionament del correu

electrònic, els navegadors, els buscadors, la utilitza-

ció de xats, fòrums, etc.

Espai Empresa, on es realitzen activitats per

aprofundir en els coneixements d’Internet aplicats al

món empresarial i on es presenten diferents novetats

informàtiques. 

Espai de les Idees, on s’organitzen seminaris

per potenciar la creativitat i generar noves oportuni-

tats de negoci en les noves tecnologies.

Sala de Navegació Off-Line, on, amb sis grans

pantalles connectades en xarxa amb més de 120 ele-

ments multimèdia, els visitants són introduïts en les

implicacions professionals d’Internet i les noves tec-

nologies.

Sala de Navegació On-Line, on es pot experimen-

tar amb la navegació per Internet a través del

cable de fibra òptica per poder posar en pràctica els co-

neixements adquirits als espais i a la sala off line. 

Durant el 2002, les instal·lacions del Cibernà-

rium van rebre la visita de 40.273 persones. Els es-

pais més visitats van ser les sales de navegació On i

Off Line, on els usuaris participen en itineraris d’alfa-

betització digital, seguits dels seminaris formatius im-

partits als diferents Espais. El Cibernàrium va organit-

zar 1.604 seminaris que van comptar amb 13.640 as-

sistents, el 27,8 % dels quals tenia menys de 25

anys, el 49,5 % tenia entre 25 i 45 anys i el 22,7 %

era major de 45 anys. Aquesta iniciativa de divulgació

telemàtica impulsada per Barcelona Activa aconse-

gueix la paritat entre homes i dones usuaris, i contri-

bueix a reduir el risc d’infoexclusió entre gèneres.

Els usuaris poden accedir a les activitats del Ci-

bernàrium de manera lliure o amb reserva prèvia. Du-

rant el 2002 es van atendre 339 visites concertades

de grups, com ara escoles, col·legis professionals, as-

sociacions de comerciants, etc., que van seguir itine-

raris adaptats a les seves necessitats específiques.

L’any 2002 va suposar l’inici de la renovació de

l’oferta audiovisual del Cibernàrium, amb l’acord de

col·laboració per a la producció de la col·lecció audio-

visual de més de 100 vídeos Com Internet ens canvia

la nostra vida, amb Manuel Campo Vidal, Conseller

Delegat de Lua Multimedia; la Fundació per a la So-

cietat de la Informació del Govern de la Rioja Fundar-

co, i l’Ajuntament de San Sebastián.

Infopime
Infopime és el servei telemàtic d’informació, relació i

tramitació econòmica per a les empreses i professio-

nals de la ciutat que permet consultar el directori

d’empreses i professionals de la ciutat, fer petits es-

tudis de mercat i realitzar diferents tràmits adminis-

tratius. Infopime concentra les dades socioeconòmi-

ques de què disposa l’Ajuntament de Barcelona i les

tracta i posa a disposició de les empreses i profes-

sionals de la ciutat amb el valor afegit de poder ser

utilitzades per augmentar el coneixement del seu en-

torn de negoci.

L’any 2002 va ser l’any del redisseny d’Infopime

que, amb una nova imatge, permet una navegació

més fàcil i ràpida entre els seus diferents serveis.

122.011 persones van visitar aquest servei d’infor-

mació municipal que, amb 376.243 pàgines vistes, va

atendre 606 consultes procedents en un 43,4 % de la

ciutat de Barcelona i en un 32,8 % de l’estranger. Les

consultes ateses feien referència, la majoria, als ser-

veis d’Infopime, però també a diferents temes d’em-

presa, ocupació i turisme.
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apoyo de la Cité des Sciences et de l’Industrie de la

Villette (Paris), el Cibernàrium quiere acercar el

mundo de Internet a estudiantes, empresas, profe-

sionales y ciudadanos, en general, para que identifi-

quen las oportunidades que este campo les ofrece,

descubran sus aplicaciones en el ámbito profesional

y empresarial y aprendan a utilizarlas.

El Cibernàrium cuenta con diferentes espacios

para la realización de sus actividades de difusión te-

lemática, como son:

Espacio Formación, donde se inicia a los par-

ticipantes en el mundo de Internet a partir de sesio-

nes pedagógicas de muy corta duración sobre el fun-

cionamiento del correo electrónico, los navegadores,

los buscadores, la utilización de chats, foros, etc.

Espacio Empresa, donde se realizan activida-

des para profundizar en los conocimientos de Inter-

net aplicados al mundo empresarial y donde se pre-

sentan diferentes novedades informáticas. 

Espacio de las Ideas, donde se organizan semi-

narios para potenciar la creatividad y generar nuevas

oportunidades de negocio con las nuevas tecnologías.

Sala de Navegación Off-Line, donde, con seis

grandes pantallas conectadas en red con más de

120 elementos multimedia, los visitantes son intro-

ducidos en las implicaciones profesionales de Inter-

net y las nuevas tecnologías.

Sala de Navegación On-Line, donde se puede

experimentar con la navegación por Internet a tra-

vés del cable de fibra óptica para poder poner en

práctica los conocimientos adquiridos en los espa-

cios y en la sala off-line. 

Durante 2002, las instalaciones del Cibernà-

rium recibieron la visita de 40.273 personas. Los

espacios más visitados fueron las salas de navega-

ción On y Off Line, donde los usuarios participan en

itinerarios de alfabetización digital, seguidos de los

seminarios formativos impartidos en los diferentes

Espacios. El Cibernàrium organizó 1.604 seminarios

que contaron con 13.640 asistentes, de los que el

27,8% tenía menos de 25 años, el 49,5% tenía entre

25 y 45 años y el 22,7% era mayor de 45 años. Esta

iniciativa de divulgación telemática impulsada por

Barcelona Activa consigue la paridad entre hombres

y mujeres usuarios, y contribuye a reducir el riesgo

de infoexclusión entre géneros.

Los usuarios pueden acceder a las actividades

del Cibernàrium de modo libre o previa reserva. Du-

rante 2002 se atendieron 339 visitas concertadas

de grupos, como por ejemplo escuelas, colegios pro-

fesionales, asociaciones de comerciantes, etc., que

siguieron itinerarios adaptados a sus necesidades

específicas.

El año 2002 supuso el inicio de la renovación

de la oferta audiovisual del Cibernàrium, con el

acuerdo de colaboración para producir la colección

audiovisual de más de 100 vídeos Cómo Internet

nos cambia la vida con Manuel Campo Vidal, Conse-

jero delegado de Lua Multimedia, la Fundación para

la Sociedad de la Información del Gobierno de la Rio-

ja Fundarco y el Ayuntamiento de San Sebastián.

Infopime
Infopime es el servicio telemático de información,

relación y tramitación económica para las empresas

y profesionales de la ciudad que permite consultar el

directorio de empresas y profesionales de la ciudad,

hacer pequeños estudios de mercado y realizar dife-

rentes trámites administrativos. Infopime concentra

los datos socioeconómicos de que dispone el Ajun-

tament de Barcelona y los trata y pone a disposición

de las empresas y profesionales de la ciudad con el

valor añadido de poder ser utilizados para aumentar

el conocimiento de su entorno de negocio.

El año 2002 fue el año del rediseño de Infopime

que, con una nueva imagen, permite una navegación

más fácil y rápida entre sus diferentes servicios.

122.011 personas visitaron este servicio de infor-

mación municipal que, con 376.243 páginas vistas,

atendió 606 consultas procedentes en uno 43,4% de

la ciudad de Barcelona y en un 32,8% del extranjero.

Las consultas atendidas hacían referencia en su ma-

yoría a los servicios de Infopime, pero también a di-

ferentes temas de empresa, empleo y turismo.
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Sessions d�usuari 122.011

Consultes rebudes 606



Barcelona és una ciutat que destaca per la quantitat i qualitat dels nous projec-

tes de desenvolupament econòmic. La ciutat està plenament immersa en un nou

procés de transformació que es concreta en molts dels que avui encara són pro-

jectes en fase de disseny o execució: l’arribada del tren d’alta velocitat, l’am-

pliació de l’aeroport, el 2004, el 22@, l’ampliació del port, la nova línia de me-

tro, l’estació de la Sagrera... Tots aquests són projectes d’una ciutat que ha

apostat per ser competitiva, per estar a primera línia, on sigui possible viure, tre-

ballar, fer negocis i també gaudir de l’oci. 

Barcelona està situada al mapa del món i competeix intensament amb al-

tres territoris amb l’objectiu d’atraure més inversió per tal de crear més ocupa-

ció i millor. La qualitat de vida, la formació dels recursos humans, l’esperit em-

prenedor, la xarxa de recerca i d’universitats, la densitat del teixit urbà, la vo-

cació europea i cosmopolita de la ciutadania, el domini d’idiomes, l’oferta

educativa, l’accessibilitat a les xarxes internacionals, el desenvolupament tec-

nològic o el grau de cooperació publicoprivada són alguns dels aspectes, tots

ells intangibles, que prenen especial importància a l’hora d’establir un nou ne-

goci en una ciutat determinada, i són aspectes en els quals Barcelona es posi-

ciona com a líder al mateix nivell que altres grans ciutats europees.
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Barcelona es una ciudad que destaca por la cantidad y calidad de los nuevos pro-

yectos de desarrollo económico. La ciudad está plenamente inmersa en un nue-

vo proceso de transformación que se concreta en muchos de los que todavía hoy

son proyectos en fase de diseño o ejecución: la llegada del tren de alta veloci-

dad, la ampliación del aeropuerto, el 2004, el 22@, la ampliación del puerto, la

nueva línea de metro, la estación de Sagrera, ... Todos éstos son proyectos de

una ciudad que ha apostado por ser competitiva, por estar en primera línea, don-

de sea posible vivir, trabajar, hacer negocios y disfrutar también del ocio. 

Barcelona está situada en el mapa del mundo y compite intensamente con otros

territorios con el objetivo de atraer más inversión para crear más y mejor em-

pleo. La calidad de vida, la formación de los recursos humanos, el espíritu em-

prendedor, la red de investigación y de universidades, la densidad del tejido ur-

bano, la vocación europea y cosmopolita de la ciudadanía, el dominio de idio-

mas, la oferta educativa, la accesibilidad a las redes internacionales, el

desarrollo tecnológico o el grado de cooperación público-privada son algunos de

los aspectos, todos ellos intangibles, que adquieren especial relevancia a la

hora de establecer un nuevo negocio en una ciudad determinada, y son aspectos

en los cuales Barcelona se posiciona como líder al mismo nivel que otras gran-

des ciudades europeas.
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A través del Servei per a la Promoció Econòmica

adscrit a Barcelona Activa, l’Ajuntament de Barcelona

ha treballat per posicionar la ciutat com a entorn

atractiu i amable per a inversions i empreses amb

sentit de futur, i ho ha fet des de la cooperació publi-

coprivada, les associacions sectorials i la coordinació

entre les diferents institucions.

Per assolir i mantenir el posicionament interna-

cional de la ciutat, el Servei per a la Promoció Econò-

mica va desenvolupar la seva activitat en quatre àm-

bits, com són la promoció de l’entorn de Barcelona a

l’exterior per captar més activitat econòmica; la gestió

de projectes d’inversió i iniciatives de negocis mitjan-

çant accions d’assessorament, seguiment i suport;

l’estudi, anàlisi i promoció de la realitat econòmica de

Barcelona; i l’impuls i seguiment de plataformes de

col·laboració publicoprivades de sectors estratègics.

Barcelona Negocis
Posat en marxa el març de 2001, el servei Barcelona

Negocis és un entorn de serveis presencials (on site)

i vir tuals (on line) d’informació i suport a empreses,

professionals i institucions que vulguin instal·lar-se o

fer negocis a la ciutat. Barcelona Negocis té per ob-

jectiu oferir informació rellevant sobre la ciutat a la co-

munitat econòmica i empresarial, a la vegada que els

proporciona suport logístic i tecnològic per facilitar la

implantació i l’expansió de negocis a Barcelona. Bar-

celona Negocis ofereix informació d’alt valor afegit,

accés a bases de dades, tramitacions on line, rela-

cions i contactes, suport logístic i tecnològic, i els Se-

minaris Barcelona Negocis. 

Web Barcelona Negocis

A finals de 2002 la web del servei Barcelona Negocis

(www.bcn.es/barcelonanegocis), posada en funciona-

ment el març de 2001 i disponible en castellà, català

i anglès, comptava amb 318 documents d’informació

per a la inversió, gestionava 5 bases de dades, pre-

sentava 76 fitxes de contingut i rebia una mitjana

mensual de 4.320 sessions d’usuari i 44.361 pàgi-

nes vistes.

Durant l’any 2002, els tècnics i tècniques del

servei van atendre més de 1.900 consultes rebudes a

través de la web. D’aquestes, 390 consultes es van

dirigir al servei immobiliari de Barcelona Negocis, un

servei que, en connexió directa amb els principals

consultors immobiliaris de la ciutat, canalitza les de-

mandes d’oficines, locals, naus i sòl industrial i que

l’any 2002 va rebre sol·licituds d’informació immobi-

liària per un total de 117.500 m2.

El 72 % de les consultes rebudes al servei va te-

nir un origen internacional (fonamentalment de l’Unió

Europea i d’Amèrica Llatina) i el 65 % va provenir

d’empreses i professionals. El 20 % de les consultes

es va centrar en aspectes relacionats amb la creació

i instal·lació d’empreses a Barcelona, mentre que un

12 % tenia per objectiu la petició d’organització d’a-

gendes per part d’empreses, inversors privats o ins-

titucions amb intenció de fer negocis a la nostra ciu-

tat. 

Seminaris d’inversió estrangera
El Servei per a la Promoció Econòmica va portar a ter-

me una sèrie d’accions emmarcades en una vessant

de city marketing, entre les quals es troben els semi-

naris i presentacions que el Servei realitza a l’exterior

davant de possibles inversors i prescriptors per tal

que coneguin l’oportunitat que representa invertir a

Barcelona. En aquests seminaris es va presentar la

ciutat i el seu entorn, es va analitzar tècnicament com

s’hi podia invertir i un o diversos testimonis locals van

presentar els resultats i les experiències d’haver in-

vertit a Barcelona.
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Usuaris atesos 3.431
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A través del Servicio para la Promoción Econó-

mica adscrito a Barcelona Activa, el Ajuntament de

Barcelona ha trabajado para posicionar la ciudad

como entorno atractivo y amable para inversiones y

empresas con sentido de futuro, y lo ha hecho des-

de la cooperación público-privada, las asociaciones

sectoriales y la coordinación entre las diferentes

instituciones.

Para alcanzar y mantener el posicionamiento

internacional de la ciudad, el Servicio para la Pro-

moción Económica desarrolló su actividad en cuatro

ámbitos, como son la promoción del entorno de Bar-

celona en el exterior para captar más actividad eco-

nómica; la gestión de proyectos de inversión e ini-

ciativas de negocios mediante acciones de asesora-

miento, seguimiento y soporte; el estudio, análisis y

promoción de la realidad económica de Barcelona; y

el impulso y seguimiento de plataformas de colabo-

ración público-privadas de sectores estratégicos.

Barcelona Negocios
Puesto en marcha en marzo de 2001, el servicio

Barcelona Negocios es un entorno de servicios pre-

senciales (on site) y virtuales (on line) de informa-

ción y soporte a empresas, profesionales e institu-

ciones que quieran instalarse o hacer negocios en la

ciudad. Barcelona Negocios tiene como cometido

ofrecer información relevante sobre la ciudad a la

comunidad económica y empresarial, a la vez que

les proporciona soporte logístico y tecnológico para

facilitar la implantación y la expansión de negocios

en Barcelona. Barcelona Negocios ofrece informa-

ción de alto valor añadido, acceso a bases de datos,

tramitaciones on line, relaciones y contactos, so-

porte logístico y tecnológico, y los Seminarios Bar-

celona Negocios. 

Web Barcelona Negocios

A finales de 2002 la web del servicio Barcelona Ne-

gocios (www.bcn.es/barcelonanegocios), puesta en

funcionamiento en marzo de 2001 y disponible en

castellano, catalán e inglés, contaba con 318 docu-

mentos de información para la inversión, gestionaba

5 bases de datos, presentaba 76 fichas de conteni-

do y recibía un promedio mensual de 4.320 sesiones

de usuario y 44.361 páginas vistas.

Durante el año 2002, los técnicos del servicio

atendieron más de 1.900 consultas recibidas a tra-

vés de la web. De éstas, 390 consultas se dirigieron

al servicio inmobiliario de Barcelona Negocios, un

servicio que, en conexión directa con los principales

consultores inmobiliarios de la ciudad, canaliza las

demandas de oficinas, locales, naves y suelo indus-

trial y que en 2002 recibió solicitudes de informa-

ción inmobiliaria por un total de 117.500 m2.

El 72% de las consultas recibidas en el servicio

tuvo un origen internacional (fundamentalmente de

la Unión Europea y de América Latina) y el 65% pro-

vino de empresas y profesionales. El 20% de las con-

sultas se centró en aspectos relacionados con la

creación e instalación de empresas en Barcelona,

mientras que un 12% tenía por objeto la petición de

organizar agendas por parte de empresas, inverso-

res privados o instituciones con intención de hacer

negocios en nuestra ciudad. 

Seminarios de inversión extranjera
El Servicio para la Promoción Económica llevó a

cabo una serie de acciones enmarcadas en una ver-

tiente de city marketing, entre las que se encuen-

tran los seminarios y presentaciones que el Servicio

realiza en el exterior ante posibles inversores y pres-

criptores para que conozcan la oportunidad que re-

presenta invertir en Barcelona. En estos seminarios

se presentó la ciudad y su entorno, se analizó técni-

camente como invertir en ella, y uno o varios inter-

locutores locales presentaron los resultados y las

experiencias de haber invertido en Barcelona.

En 2002 se realizaron diferentes modalidades

de seminarios de inversión extranjera en Frankfurt,

Londres y Dublín, donde participaron un total de 235

posibles inversores. 

La Marca Barcelona
Las plataformas sectoriales

Barcelona quiere avanzar posiciones en los sectores

económicos con más oportunidades de futuro, pro-

fundizando nuevamente en su arraigada tradición de

cooperación público-privada. Con este objetivo, Bar-

celona dispone de diez plataformas de cooperación

público-privadas para la promoción internacional de

sectores con futuro en las cuales Barcelona Activa

colaboró mediante el Servicio para la Promoción

Económica.

Se trata de plataformas orientadas a la promo-

ción específica de determinados sectores económi-

cos y de actividad en los cuales Barcelona cuenta

con un diferencial positivo con respecto a otras ciu-

dades y en los cuales la promoción exterior puede
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L’any 2002 es van realitzar diferents modalitats

de seminaris d’inversió estrangera a Frankfurt, Lon-

dres i Dublín, on van participar un total de 235 possi-

bles inversors. 

La Marca Barcelona
Les plataformes sectorials

Barcelona vol avançar posicions en els sectors eco-

nòmics amb més oportunitats de futur aprofundint no-

vament en la seva arrelada tradició de cooperació pu-

blicoprivada. Amb aquest objectiu Barcelona disposa

de deu plataformes de cooperació publicoprivades per

a la promoció internacional de sectors amb futur, en

les quals Barcelona Activa va col·laborar mitjançant el

Servei per a la Promoció Econòmica.

Es tracta de plataformes orientades a la promo-

ció específica de determinats sectors econòmics i

d’activitat en els quals Barcelona té un diferencial po-

sitiu respecte a altres ciutats i en els quals la promo-

ció exterior pot ser par ticularment útil per aquelles

empreses que hi estiguin interessades.

Aquests sectors econòmics estan agrupats al

voltant de la marca paraigua Barcelona, una marca de

qualitat, de prestigi i d’innovació que els identifica i

potencia. Són 10 les plataformes sectorials que van

estar en funcionament l’any 2002: Barcelona Centre

Financer, Barcelona Centre Logístic, Barcelona Centre

Mèdic, Barcelona Centre Universitari, Fundació per al

Desenvolupament de la Dieta Mediterrània, Barcelona

Centre de Disseny, Fundació Fòrum Ambiental, Turis-

me de Barcelona, Barcelona Aeronàutica i de l’Espai,

i Fundació Barcelona Digital, aquesta última incorpo-

rada durant el 2002.

Barcelona Activa també va participar activament

a la European Call Center Alliance, una associació que

promou l’activitat econòmica dels Call Centers de di-

mensió europea i d’alta intensitat en ocupació. 

Màrqueting de ciutat

Des del Servei per a la Promoció Econòmica s’editen

publicacions en diferents idiomes per donar a conèi-

xer la situació de l’activitat economicoempresarial i

els projectes de futur de Barcelona, la porta d’entrada

al sud d’Europa i la capital econòmica d’una de les re-

gions europees amb més dinamisme. Aquests mate-

rials de suport i comunicació recolzen les accions de

màrqueting i promoció de la ciutat de Barcelona que

el Servei per a la Promoció Econòmica duu a terme

com una de les seves tasques essencials.

Entre els diferents materials editats destaquen:

– la revista trimestral Barcelona Bones Notícies, que,

redactada en català, castellà i anglès, reuneix els

fets més destacats relacionats amb la inversió a la

ciutat i es repar teix entre prescriptors, represen-

tants d’institucions locals i internacionals i direc-

tius d’empreses multinacionals.

– la publicació Barcelona, una ciutat oberta a la nova

economia, que presenta la ciutat i els seus princi-

pals projectes i indicadors d’interès per a l’inversor. 

– l’estudi de la Inversió estrangera a l’àrea de Barce-

lona, un estudi bianual realitzat en col·laboració

amb el CIDEM amb l’objectiu de conèixer les carac-

terístiques, valoracions i perspectives de les em-

preses de fora que inverteixen a l’àrea de la ciutat.

– la publicació Sectors estratègics amb marca Barce-

lona, que presenta les plataformes de col·laboració

publicoprivades en sectors econòmics de futur.

– Barcelona Facts and Figures, recull d’estadístiques,

dades i indicadors econòmics de la ciutat.

– l’Observatori de Barcelona, una publicació anual re-

alitzada amb la Fundació Barcelona Promoció que

compara ciutats mitjançant diferents indicadors ela-

borats per consultories i/o entitats internacionals

independents i de prestigi.

– Col·lecció de Documents de Treball del servei Bar-

celona Negocis, textos pràctics amb consells i in-

formació útil per fer negocis a Barcelona.

L’any 2002 va suposar la renovació del material

audiovisual amb què comptava el Servei per a la Pro-

moció Econòmica per atreure empreses i inversions a

Barcelona. El nou audiovisual Simfonia de futur retra-

ta la transformació i l’aposta de futur de la ciutat que

es realitza de forma harmònica amb qualitat i sense

pausa.
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ser particularmente útil para aquellas empresas que

estén interesadas.

Estos sectores económicos están agrupados

alrededor de la marca paraguas Barcelona, una mar-

ca de calidad, de prestigio y de innovación que los

identifica y potencia. Son 10 las plataformas secto-

riales que estuvieron activas durante el año 2002:

Barcelona Centre Financer, Barcelona Centre Logís-

tic, Barcelona Centre Mèdic, Barcelona Centre Uni-

versitari, Fundació per al Desenvolupament de la

Dieta Mediterrània, Barcelona Centre de Disseny,

Fundació Fòrum Ambiental, Turisme de Barcelona,

Barcelona Aeronàutica y de l’Espai y Fundació Bar-

celona Digital, esta última incorporada durante

2002.

Barcelona Activa también participó activamen-

te en la European Call Center Alliance, una asocia-

ción que promueve la actividad económica de los

Call Centers de dimensión europea y de alta intensi-

dad en empleo. 

Marketing de ciudad

Desde el Servicio para la Promoción Económica se

editan publicaciones en diferentes idiomas para dar

a conocer la situación de la actividad económico-

empresarial y los proyectos de futuro de Barcelona,

la puerta de entrada al sur de Europa y la capital

económica de una de las regiones europeas con ma-

yor dinamismo. Estos materiales de apoyo y comuni-

cación vienen a apoyar las acciones de marketing y

promoción de la ciudad de Barcelona que el Servicio

para la Promoción Económica lleva a cabo como una

de sus tareas esenciales.

Entre los diferentes materiales editados des-

tacan:

– la revista trimestral Barcelona Buenas Noticias,

que, redactada en catalán, castellano e inglés,

reúne los hechos más destacados relacionados

con la inversión en la ciudad y se distribuye entre

prescriptores, representantes de instituciones lo-

cales e internacionales y directivos de empresas

multinacionales.

– la publicación Barcelona, una ciudad abierta a la

nueva economía, que presenta la ciudad y sus

principales proyectos e indicadores de interés

para el inversor. 

– el estudio de la Inversión extranjera en el área de

Barcelona, un estudio bianual realizado en colabo-

ración con el CIDEM con el objetivo de conocer

las características, valoraciones y perspectivas

de las empresas extranjeras que invierten en el

área de la ciudad.

– la publicación Sectores estratégicos con marca

Barcelona, que presenta las plataformas de cola-

boración público-privadas en sectores económi-

cos de futuro.

– Barcelona Facts and Figures, recoge estadísti-

cas, datos e indicadores económicos de la ciudad.

– el Observatorio de Barcelona, una publicación

anual realizada en colaboración con la Fundació

Barcelona Promoció que compara ciudades me-

diante diferentes indicadores elaborados por con-

sultoras y/o entidades internacionales indepen-

dientes y de prestigio.

– Colección de Documentos de Trabajo del servicio

Barcelona Negocios, textos prácticos con conse-

jos e información útil para hacer negocios en Bar-

celona.

El año 2002 supuso la renovación del material

audiovisual con el que contaba el Servicio para la

Promoción Económica para atraer empresas e inver-

siones a Barcelona. El nuevo audiovisual Sinfonía de

futuro refleja la transformación y la apuesta de futu-

ro de la ciudad que se realiza de forma armónica con

calidad y sin pausa.
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Constituïda el 19 de desembre de 1986, Barcelona Activa és l’Agència de Des-

envolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona, instrument per al disseny i

execució de les seves polítiques d’ocupació i creació d’empreses. Compromesa

amb les necessitats de les persones que busquen feina, l’ampliació de la iniciati-

va emprenedora i la millora en l’accés a l’ocupació, Barcelona Activa ha basat la

seva actuació en l’orientació al client, la concertació, el pacte i la cooperació ob-

tenint resultats amb transparència i qualitat.

L’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona és una

organització singular: societat anònima de capital municipal que fonamenta la

seva activitat en la presentació de projectes a les diferents convocatòries de les

Administracions competents (Unió Europea, Estat i Generalitat de Catalunya) per

portar a terme programes que es corresponguin amb el seu objecte social. L’a-

portació municipal permet accedir-hi i cofinançar-les. Els calendaris, els paga-

ments, així com el marc normatiu per a la contractació del personal necessari és

l’assenyalat en cada convocatòria. 
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Constituida el 19 de diciembre de 1.986, Barcelona Activa es la Agencia de Des-

arrollo Local del Ajuntament de Barcelona, instrumento para el diseño y ejecu-

ción de les sus políticas de empleo y creación de empresas. Comprometida con

las necesidades de las personas que buscan trabajo, la ampliación de la inicia-

tiva emprendedora y la mejora en el acceso al empleo, Barcelona Activa ha ba-

sado su actuación en la orientación al cliente, la concertación, el pacto y la co-

operación, obteniendo resultados con transparencia y calidad.

La Agencia de Desarrollo Local del Ajuntament de Barcelona es una orga-

nización singular: sociedad anónima de capital municipal que fundamenta su ac-

tividad en la presentación de proyectos a las diferentes convocatorias de las Ad-

ministraciones competentes (Unión Europea, Estado y Generalitat de Catalunya)

para llevar a cabo programas que se correspondan con su objecto social.
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Així, en l’exercici 2002 la societat ha gestionat

programes finançats pel Fons Social Europeu en el

marc de la iniciativa comunitària Equal i de la Subven-

ció Global de l’Objectiu 3 gestionat pel Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales. Tanmateix, ha desenvolu-

pat diferents programes gestionats pel Departament

de Treball de la Generalitat de Catalunya, programes

atorgats per l’INEM, i altres programes europeus com

l’Urb-Al de cooperació amb Amèrica Llatina en matèria

de creació d’empreses. 

Pel que fa a la despesa, continua sent significa-

tiu el percentatge de recursos destinats a les despe-

ses de personal laboral i docent. El volum de despe-

ses salarials està directament relacionat amb el vo-

lum de programes experiencials que gestiona la

societat, aquells que suposen la contractació de per-

sones en situació de desocupació per millorar la seva

ocupabilitat.

En l’àmbit de les inversions dutes a terme per

Barcelona Activa, cal assenyalar la posada en marxa

de Can Jaumandreu, una nau rehabilitada amb recur-

sos provinents dels fons estructurals (FEDER) i de les

Escoles Taller; el desenvolupament del projecte Porta

22, espai de noves ocupacions, en marxa el primer

semestre del 2003, i la construcció de la nova seu de

la societat. 
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Compte d�explotació 2002

Ingressos 16.273

Vivers d�empresa i Centre d�Empreses 1.319

Altres ingressos propis 167

Comissió Europea 632

Programes executats del Departament de Treball 6.498

Altres subvencions 157

Cofinançament Ajuntament 7.500

Despeses 16.373

Personal 8.670

Personal docent 1.091

Beques 62

Material oficina 123

Altres despeses de gestió 5.463

Amortitzacions 718

Tributs 246

Resultat explotació (100)

Resultat ordinari (114)

Resultat extraordinari (*) 302

Resultat de l�exercici 188



La aportación municipal permite acceder a dichos

programas y cofinanciarlos. Los calendarios, los pa-

gos, así como el marco normativo para la contrata-

ción del personal necesario es el señalado en cada

convocatoria. 

Así, en el ejercicio 2.002 la sociedad ha ges-

tionado programas financiados por el Fondo Social

Europeo en el marco de la iniciativa comunitaria

Equal y de la Subvención Global del Objectivo 3 ges-

tionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales. Así mismo, ha desarrollado diferentes pro-

gramas gestionados por el Departament de Treball

de la Generalitat de Catalunya, programas otorga-

dos por el INEM, y otros programas europeos como

Urb-Al de cooperación con América Latina en mate-

ria de creación de empresas. 

Con respecto al gasto, continúa siendo signifi-

cativo el porcentaje de recursos destinados a los

gastos de personal laboral y docente. El volumen de

gastos salariales está directamente relacionado con

el volumen de programas experienciales que gestio-

na la sociedad, aquellos que suponen la contrata-

ción de personas en situación de desempleo para

mejorar su empleabilidad.

En el ámbito de las inversiones llevadas a cabo

por Barcelona Activa, cabe destacar la puesta en-

marcha de Can Jaumandreu, una nave rehabilitada

con recursos provenientes de los fondos estructura-

les (FEDER) y de las Escuelas Taller; el desarrollo

del proyecto Porta 22, espacio de nuevas ocupacio-

nes, en marcha el primer semestre de 2.003, y la

construcción de la nueva sede de la sociedad. 
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Departament de Treball

40%

vivers i centre

d�empreses

ajuntament de barcelona

46%

altres

6%

aportació de recursos per part de les diferents administracions i serveis
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Activitats de foment i suport a emprenedors

Agencia de Desarrollo de Bidasoa, SA
AIJEC
ASCA
Asociación para el Desarrollo Social (ADESO) de Ciudad la Plata
Ayuntamiento de Donostia
Ayuntamiento de Getafe
Ayuntamiento de Murcia
Barcelona Emprèn, SCR
Cambra de Comerç de Barcelona
CC.OO.
CECOT
Col·legi Oficial Enginyers Industrials
Colt Telecom
Compaq Digital
E.U. LA SALLE
El Periódico de Catalunya
Epson Ibérica
ESADE
ESINET
Federació de Cooperatives de Catalunya
Federació Societats Anònimes Laborals de Catalunya
Fundació Un Sol Món

IESE
La Caixa
Municipalidad de El Bosque
Municipalidad de Huanchaco
Municipalidad de San Javier
Municipalidad de Trelew
Pimec-Sefes
SECOT
Subdirecció General de Porgrames d’Autoempresa de la
Generalitat de Catalunya
UAB
UB – Fundació Bosch i Gimpera
UGT
UPC – Programa Innova
UPF

Activitats Ocupació

Associació Catalana d’Empresaris de la Neteja (ASCEL)
Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda al Refugiat (ACSAR)
Associació d’Iniciatives del Desenvolupament Econòmic i Social
– Trinitat Nova
Associació Els Tres Turons

Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials
(AIRES)
Associació Pla Integral del Casc Antic
Associació Salut i Família 
Associació Secretariado Gitano
Associació Sociocultural Ibn Batuta
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Càritas Diocesana de Barcelona
Casal dels Infants del Raval 
CC.OO.
Centre Juvenil d’Adolescents del Carmel (CEJAC). 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CC.OO.)
Cooperacció
Creu Roja
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya
Escoles Professionals Salesianes de Sarrià (EPSS)
Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental (APPS)
Federació de Societats Anònimes Laborals de Catalunya
(FESALC)
Federació ECOM – Francesc Layret
Fundació Comtal
Fundació ÈXIT
Fundació Formació i Treball

annexos
Annex  I : Acords de  col · l abor ació
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Fundació Mª Aurèlia Capmany
Fundació PRISBA
Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social 
Fundació Tot Raval
Futur Sostenible
Gremi d’Hotels de Barcelona
Gremi de Restauració de Barcelona
Gremi Provincial Pastisseria i Confiteria de Barcelona
Institut Metropolità del Taxi
Institut Municipal d’Educació
Institut Municipal de Persones amb Disminució
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Inem
Pimec Sefes
Regidoria de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelona
Subdirecció General d’Inserció Laboral, del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya
SURT, Associació de Dones per a la Inserció Laboral
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
UGT
Unió del Poble Romaní   
Unió General de Treballadors (UGT)
Universitat Politècnica de Catalunya

Promoció Econòmica

Agència de Desenvolupament Local d’Alemanya
Agència de Desenvolupament Local de França
Agència de Desenvolupament Local de Manchester
Agència de Desenvolupament Local de Suècia
Aguirre Newnam
Auguste Thouard
C.B.Richard Ellis
Cambra Oficial de Comerç i Indústria i Navegació de Barcelona
CIDEM
DTZ Ibérica
Financial Times
Forcadell
Fòrum Ambiental
Healey & Backer
Jones Lang Lasalle
KPMG
Patronat Català Pro Europa

Pacte Local Ocupació

CC.OO.
Foment del Treball Nacional
Pimec-Sefes
UGT.

Porta 22

Cité Sciences et Industrie
La Villete
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Recursos Humans (Pràctiques)

UAB
UB
UPF

Divulgació Tecnològica

Ayuntamiento de David
Ayuntamiento de Donostia
Ciudad de Tampere
Fundarco
Lua Multimèdia, SL
Maule Activa
Municipio de Porto Alegre
Municipio de Sao Paolo
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Región de Bruselas
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Sector Activitat Viver

1. Serveis d’atenció a les persones

I.L.P., SCP. Aprenentatge d’idiomes Glòries

2. Noves tecnologies informació i comunicació

ALTAMIRA INFORMATION, SL Desenvolupament, elaboració i presentació d’estudis tècnics en el sector espacial Glòries
ANEXIA TECNOLOGIAS, SL Serveis de consultoria de projectes informàtics i estudis de seguretat en xarxes informàtiques Glòries
ART INFOGRAFIC, SLL Disseny desenvolupament i producció de plataformes interactives informàtiques Glòries
ASPENTER, SL. Prestació de serveis informàtics Glòries
BAJO EL SOL, FESTIVALES Y TURISMO, SL Consultoria turística Glòries
BIT ONE, SL. Comerç electrònic Glòries
BIZ 2 PEER TECHONOLOGIES, SL Prestació de serveis informàtics Glòries
CIAN, SL Producció d’il·lustracions i animacions en suport digital Glòries
EDITORIAL VIS-A-VIA, S.L. Edició de llibres, CD i CD-ROM Glòries
EPEOPLE-C COMPANY, SL Consultoria de RR.HH. Glòries
ETANGO TECHNOLOGY, SL. Programació informàtica de software i desenvolupament de pàgines Internet Glòries
FACTOTUM, SL Central d’imatges dirigida al mercat audiovisual Glòries
FLEET MANAGEMENT RENTAL SERVICES, SL. Comercialitzar i gestionar informació de flotes terrestres i marítimes Glòries
FONAMENTS, SERVEIS ESPORTIUS, SL. Prestació de serveis de preparació física per esportistes Glòries
FORESIGHT E-SOLUTIONS, SL Solucions informàtiques de gestió i de publicació a Internet Glòries
IDEACTIVA, SLL Serveis de disseny i comunicació visual a l’empresa Glòries
IMAGIAM HIGIT IMAGE TECHS, SL Software especialitzat en imatges digitals Glòries
INICIATIVAS VIRTUALES, SA. Màrqueting directe per Internet Glòries
INTERNET SECURITY AUDITORS, SL. Seguretat informàtica en Internet Glòries
INTERPRETER ON LINE, SL. Prestació de serveis informàtics i de telecomunicacions Glòries
INVERLINE NETWORKS, SL. Transmissió de dades econòmiques i financeres a través d’Internet Glòries
KEEPU MEDIA, SL. Serveis de gestió de comunicació on-line a través de mitjans electrònics Glòries
LA OREJA DIGITAL, SLL. Serveis de publicitat, relacions públiques, promoció de vendes publicitàries a través d’Internet Glòries
MANIA E DESING, SLL. Publicitat a través d’Internet Glòries
MAPGENIA, SL. Comercialització i desenvolupament de software Glòries
MEDIARED, SERVICIOS DE INFORMACIÓN, SL. Comercialització d’una revista electrònica de comerç exterior per a Internet Glòries

Annex  I I : empreses  ins tal · l ades  al  v ivers
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MIRABENT I RIFA, SL Consultoria informàtica d’aplicacions de gestió en àmbits sectorials Glòries
NETWORK TECHNOLOGIES & SYSTEMS, SL. Programació, enginyeria i assessorament informàtic Glòries
PILDO LABS, SL Assessorament tècnic i gestió de projectes d’investigació i desenvolupament de software i hardware Glòries
PLÀSTICS AREA ,SL. Comerç electrònic per Internet Glòries
PORTAL FACTOR G, SL. Internet en l’àmbit de RR.HH. Glòries
STAR SERVICIOS LINGÜÍSTICOS, SL Serveis lingüístics, traduccions, documentació multilingual i distribució de software Glòries
TU LIBRO, SL Llibreria virtual a través d’Internet Glòries
THESEUS ONLINE, SLL Prestació de serveis i assessorament relacionats amb l’arquitectura informàtica Glòries
VIDA SOFTWARE, SL. Desenvolupament d’aplicacions informàtiques d’execució hospedada mitjançant xarxes telemàtiques Glòries
VISUAL CENTURY RESEARCH, SL. Recerca, desenvolupament, importació i exportació de productes i serveis informàtics Glòries
BARNACIBER, SCCL. Disseny de pàgines web Nou Barris
MEMICSYS, SL. Serveis de consultoria i implantació de sistemes informàtics Nou Barris

3. Millora d’allotjaments i espais urbans

BM LIGTH LIGTING DESING, SL. Disseny de projectes lumínics en espais arquitectònics Glòries
MANRESA Y PARERAS ARQUITECTE, SL. Serveis d’arquitectura Glòries
MP BATA CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL,SLL Disseny i construcció d’instal·lacions d’aprofitament d’energia solar Glòries

4. Seguretat

SEGURIDAD, MEDIDA Y AUTOMATIZACIÓN, SL Fabricació, comercialització i distribució d’aparells de seguretat Glòries

5. Serveis d’oci

ACTO SEGUIDO, SL Creació de guions i representacions teatrals per a empreses Glòries
LOGISTICA DE EVENTOS, SL. Planificació, assessorament i coordinació en la producció d’espectacles Glòries
INTEGRAL SERVICE 2002, SL Gestió d’instal·lacions esportives Nou Barris
REVISTA COMPETIDOR, SCP Publicació gratuïta relacionada amb informació esportiva Nou Barris

6. Tecnologies i serveis mediambientals

INDUSTRIAS GUILLEN SECTOR AM, SL. Fabricació, disseny i comercialització d’un dispositiu de seguretat per evitar pèrdues d’aigua Glòries

7. Comercialització i distribució

COMEXIT SXXI, SLL Serveis d’intermediació comercial i d’equips audiovisuals Glòries
DIFERENT INTERACTIVE, SL Comercialització de jocs promocionals Glòries
EXIN LICENSING & PROMOTION ESPAÑA, SL. Intermediació en negocis relacionats amb la propietat intel·lectual Glòries
MAESMAS, SL. Distribució i venda de llibres Glòries
MEDYSIF, SA Distribució de programes informàtics per empreses del sector financer Glòries
NAGORE ITOPKINS BAUMANN, SL. Venda i distribució d’una revista adreçada al públic infantil Glòries
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OLIVARES-NIETO SISTEMAS INFORMÀTIC.,SL Serveis d’enginyeria informàtica i telecomunicacions per a pimes Glòries
S.I.A. ENGINYERS, SLL Distribució i instal·lacio d’instruments farmacèutics que permeten optimitzar el procés analític Glòries
SOUTHWING, SL. Disseny i venda d’equips per telecomunicacions Glòries
EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY,SL Comercialització i venda de productes informàtics Nou Barris
EUGENIA VILA VILARÓ, EI Comercialització de productes electrònics Nou Barris
INETSOFTCENTER SYSTEMS, SL Venda i manteniment de productes informàtics i accessoris Nou Barris
MY BARNA NETWORK SOLUTIONS, SL. Comercialització, venda, muntatge i assistència tècnica de productes informàtics Nou Barris
MAQUINARIA AUTOMOCIÓN CATALUNYA, SL. Serveis integrals especialitzats en el sector de la reparació de l’automòbil Nou Barris
MEGAPES, SL Comercialització, reparació i manteniment de pesatges per a la indústria Nou Barris

8. Altres serveis a les empreses

2000 DCLANE, SLL Servei d’assessoria en projecte, enginyeria industrial Glòries
A.M.R., SL. Lectura remota per a subministraments Glòries
ASS. INNOVADORS Assessoria per rendibilitzar creacions cientificotècniques Glòries
AUDIT R CONTROL ESTRÉS, SL. Consultora especialitzada en estrès organitzacional Glòries
HOMO QUALITAS, SL. Formació, auditories i consultories de sistemes de gestió de qualitat Glòries
MANFATTA, SL. Prestació de serveis d’assessorament i continguts a mida per les empreses Glòries
OWNETWORK, SL Prestació de serveis d’intermediació de productes metal·lúrgics i d’automoció Glòries
PJ JOB CATALUNYA, SL. Prestació de serveis i assessorament a RR.HH. Glòries
Q-50, EI Realització d’estands per a fires Glòries
SYMBOL IMAGEN+COMUNICACIÓN, SCP Creació, composició i reproducció de texts Glòries
TRIALNET, SL. Recerca biomèdica Glòries
COMO GABINETE DE COMUNICACIÓN,SLL Serveis de comunicació i relacions públiques Nou Barris
INGECAL, SL. Disseny i implantació de sistemes de qualitat Nou Barris
VICTORIANO MIGUEL NAVARRO, EI Consultoria especialitzada en màrqueting Nou Barris
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Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Informàtica

• AD PEPPER MEDIA SPAIN, SA. Màrqueting, publicitat i promoció a Internet.
• ADHOC SYNECTlC SYSTEMS, SA. Informàtica. Especialitzada en sistemes documentals. Intel·li-
gència artificial i reingenieria de processos.
• AE2 SOFTWARE ALVIC, SL. Desenvolupament i comercialització de software, telecomunicacions i
electrònica. 
• AVANTIA INGENIEROS, SL. Projectes d’enginyeria d’outsourcing dels departaments d’I+D d’em-
preses industrials.
• BCN D’INFOGRAFIA, SL. Serveis integrals en comunicació, multimèdia i tecnologia.
• BUSCADOR DE LASGUIAS, SL. Creació, publicació i manteniment de totes les dades comercials
d’empreses, comerços i serveis, ordenats i classificats per sectors d’activitat. 
• CADTECH IBÉRICA, SA. Solucions i serveis en CAD/CAM/CAE (disseny i fabricació assistits per
ordinador). Comercial de hardware i software de CAD/CAM.
• CAPTURA ELECTRÓNICA, SCCL. Distribució d’equips de desenvolupament per a microprocessa-
dors. Disseny i desenvolupament de productes electrònics.
• COLORSOUND SYSTEMS, SL. Solució digital multiusuari per a la indústria de la producció i post-
producció de so, basada en sistemes informàtics Silicon Graphics.
• DATA MODEL, SL. Desenvolupament de software. Formació i consultoria informàtica en entorns
AS/400 i CASE AS/SET. 
• DESARROLLO lNTEGRAL DE ETlQUETAJE TÉCNICO, SL. Desenvolupament i venda de software per
a la comercialització de productes químics perillosos.
• DlGlPACK OPTlCAL DISC, SA. Fabricació, comercialització i serveis de suport de dades optico-
magnètiques i mitjans d’emmagatzematge.
• EDUCAClÓN EXTRAESCOLAR DELFI, SL. Disseny i formació en informàtica «a mida» de cada alum-
ne, dirigit a escoles i a adults.
• INFORMATION WORKS, SL. Consultoria i desenvolupament de sistemes informacionals centrats
en l’àrea de Business Intelligence.
• lNQA TEST LABS, SL. Serveis d’enginyeria de qualitat de software per a la indústria informàtica.

• IURIS.DOC, SLL. Serveis d’informació i documentació empresarial que ofereix un servei externa-
litzat de documentació i gestió de continguts online.
• MAGMA3, SCCL. Elaboració i assessoria en estratègies de comunicació interactiva per donar a
conèixer productes i serveis mitjançant les noves tecnologies de la comunicació.
• SERVICIOS AVANZADOS DE TELECOMUNICACIONES Y TELEMÁTICA, SL (GRUP INTERBEL).
Fabricació, màrqueting i venda de software relacionat amb Internet. Comercialització d’intranet.
• SIMLOOP, SL. Disseny gràfic, comunicació interactiva i integració de les tecnologies de la informació.
• TECNOLOGIA EN SUS MANOS, SL. Desenvolupament i distribució de sistemes informàtics per a la
indústria, principalment per a àrees de manteniment. 
• YACOM INTERNET FACTORY, SA. Portal que ofereix el suport de la seva amplia xarxa per a la
venda de publicitat online.

Electrònica / Microelectrònica

• ERBALASER, SA. Fabricació i comercialització d’aparells d’electromedicina.
• IZAVI CONTROL, SL. Desenvolupament i comercialització de sistemes de control industrial.
• REDISLOGAR, SA. Comercialització de components electrònics passius i electromecànics per als
diferents sectors professionals. 
• SAIREM IBÉRICA, SL. Fabricació i comercialització d’equips industrials de microones i electrònics.

Biotecnologia / Química

• AUDITORIES TÈCNIQUES BCN, SL. Assessorament a la indústria química, cosmètica i farmacèu-
tica, per garantir la qualitat dels productes.
• BIOLINK 2000, SL. Comercialització i desenvolupament de productes biomèdics per a laboratoris
d’investigació i diagnosi clínica.
• S.I.A. ENGINYERS, SL. Comercialització, assessoria i serveis relacionats amb els instruments
analítics per a laboratoris químics.
• TECNO-MED INGENIEROS, SL. Disseny, fabricació i distribució d’equips d’electromedicina. Assis-
tència tècnica i consultoria.

Annex  I I I : empreses  ins tal · l ades  al  centre  d � empresES
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Enginyeria / Assessoria Tècnica

• FLUX INGENIEROS, SL. Estudi, anàlisi de processos, disseny i integració de sistemes industrials
de control automàtic.
• FORFRED, SL. Disseny i implantació de sistemes frigorífics per al sector alimentari, manteniment
i assistència tècnica. 
• INGENIERIA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, SL. Qualitat i seguretat industrial (serveis de calibrat ENAC,
normes ISO 9000, verificació metrològica). 
• NUB 3D, SL. Desenvolupament, producció i distribució de sistemes de medició òptics.
• NUMERICAL CONTROL ENGINEERING, SAL. Serveis tècnics per al sector de la maquinària i eines
amb comandament CNC (control numèric). 
• SIVICOM ENGINYERS, SCP. Serveis informàtics claus en mà per a l’empresa, als àmbits de les
tecnologies de la informació i de la producció.
• TAU INGENIEROS, SL. Disseny i fabricació de productes electrònics i sistemes de control de
dispositius per microcontroladors.
• TELEMATIC TRAINING, SL. Desenvolupament de cursos de formació en CD-Rom o  sobre
plataformes telemàtiques mitjançant Internet.

Telecomunicacions

• BIT-ONE, SL. Assessoria i implantació de serveis de comunicació audiovisual i tecnològica. 
• GLOBAL NETWORKING ENGINEERING, SL. Consultoria i enginyeria especialitzada en la definició,
disseny i implementació de xarxes de telecomunicacions per a sistemes de control.
• TATAMIA SOLUTIONS, SL. Desenvolupament i comercialització de serveis d’entreteniment
interactiu basat en telefonia mòbil per a canals de televisió.
• UNI NETWORK SL. Operador de telecomunicacions amb serveis de RDSI, Frame Relay, centrals
telefòniques, Internet, allotjament i disseny de pàgines web.

Altres serveis a les empreses

• MEDIARED SERVICIOS DE INFORMACIÓN, SL. Elaboració d’informació i producció de continguts,
especialment sobre els mercats asiàtics.
• MONZO, PEDRO (INFO_CARTOGRAFIA). Realització de projectes cartogràfics, control de qualitat
i acabats.
• PROVIA, SL. Assessoria, tramitació i gestió de sinistres d’assegurances, mitjançant l’aplicació de
les noves tecnologies i software propi. 
• TOP PERFIL, SL ETT. Serveis de selecció i contractació de personal.
• VITAL MÓVIL CATALUNYA, SL. Comercialització i distribució de tot tipus de vehicles adaptats per
salvar barreres arquitectòniques.
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DONES EMPRENEDORES-ODAME BADIA ENRICH, MARTA   Altres serveis a les empreses ·
BATURONE FABREGAT, ANGELITA   Altres serveis a les empreses · BENAIGES HERMOSILLA, ANNA
Altres serveis a les empreses · BENDAHAN CARRIAZO, CLAUDIA   Altres serveis a les empreses ·
BENITEZ SANTOS, M. SOCORRO   Altres serveis a les empreses · BIOSCA MASRIERA, FLORA   Altres
serveis a les empreses · CLAVERI CAPAFONS, LIDIA   Altres serveis a les empreses · FREIXES
PASCUAL, NOEMÍ   Altres serveis a les empreses · FURIO YAMANO, EVA KUMI   Altres serveis a les
empreses · GIMÉNEZ MIQUEL, REMEDIOS   Altres serveis a les empreses · GÓMEZ GONZÁLEZ,
ISABEL   Altres serveis a les empreses · IGLESIAS ARARÀ, SÍGRID   Altres serveis a les empreses
· LUQUE GARCÍA, ROSARIO   Altres serveis a les empreses · MAÑÉ BELLAVISTA, CRISTINA   Altres
serveis a les empreses · MARTÍNEZ VADILLO, M. LUISA   Altres serveis a les empreses · MOLERO
MARTIN, EMILIA   Altres serveis a les empreses · MUNTANÉ MELERO, GEMMA   Altres serveis a les
empreses · NAKASONE, YUKA   Altres serveis a les empreses · PRADO PEREZ, RAQUEL   Altres
serveis a les empreses · ROMAGOSA RIBAS, BLANCA   Altres serveis a les empreses · RUBIO
ARBO, ROSA MARIA   Altres serveis a les empreses · SERRA DE VECCHI, M. ROSARIO   Altres
serveis a les empreses · SERRA PERUCHO, MONTSERRAT   Altres serveis a les empreses · TOBAR
GALARZA, MARCELA DEL ROCIO   Altres serveis a les empreses · TORRES ORTEGA, MIRIAM   Altres
serveis a les empreses · VILALTA CUESTA, M. CARMEN   Altres serveis a les empreses ·
VILLARROYA GARCÍA, SONIA   Altres serveis a les empreses · ZARAGOZA DE PEDRO, MARIA   Altres
serveis a les empreses · ALQUERAZ MARTÍ, ESTHER   Comerç · ANGLÈS ESPESO, M. JESÚS
Comerç · BEJARANO LAYNEZ, VANESA   Comerç · BLAS PERA, MA. PILAR   Comerç · BOBE SEGUY,
MONICA   Comerç · BUFALINI, CLAUDIA VIVIANA   Comerç · BUSQUETS DÍEZ, ESTER   Comerç ·
CALLEJA CASTILLO, MONICA   Comerç · CAMILLONI, BILJANA   Comerç · CARBONELL TARRES,
MERCÈ   Comerç · CASABLANCA BERROCAL, MANOLI   Comerç · CASANOVAS CODINA, MARIA
Comerç · CENA, ANNA   Comerç · CONDE LAUSEKER, MARCELA V.   Comerç · COSTA GOYARZUN,
ALEXANDRA   Comerç · CRESPO CRUZ, MARIA   Comerç · DE VRIES, CONSTANCE DESIREE   Comerç
· EGORYTCHEVA, SVETLANA   Comerç · GIMENO VINUESA, M. PILAR   Comerç · GONZÁLEZ ATIENZA,
ROSA   Comerç · GONZÁLEZ ROMERO, SUSANA   Comerç · LÓPEZ PRADOS, ANA MARIA   Comerç
· MORAL MARTÍNEZ, NÚRIA    Comerç · MURILLO ANGULO, M.CARMEN   Comerç · PESQUERA
SOBRADO, MA. ELENA   Comerç · PURCALLA FORN, CRISTINA   Comerç · RAMOS CIMAS, MONTSE
Comerç · RIUS RAVENTOS, M. TERESA   Comerç · RIVERA OTERO, SONIA   Comerç · RODRÍGUEZ
CAIRO, ALBA ROSA   Comerç · RODRIGUEZ CONTRERAS, NANCY   Comerç · SÁENZ DE JUBERA,
CRISTINA   Comerç · SANGRÉS AONZO, LEDA SONIA   Comerç · SATORRA SEGARRA, CRISTINA
Comerç · ASTEINZA ROYO, JONE MIREN   Comercialització i distribució · FERNÁNDEZ REINA,
FRANCISCA   Comercialització i distribució · FORCADA PASCUAL, M. LOURDES   Comercialització i
distribució · PALENCIA HENTZE, ISABEL   Comercialització i distribució · RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,

MARIA   Comercialització i distribució · BAREA IRANZO, SUSANA   Hosteleria i restauració ·
GUZMÁN, GLORIA   Hosteleria i restauració · HENDLER, JULIA   Hosteleria i restauració · MARTÍNEZ
GIL, SUSANA   Hosteleria i restauració · REBEILLÉ QUINTAIROS, SANDRA   Hosteleria i restauració
· VILORIA HERNANDO, RAQUEL MA.   Hosteleria i restauració · RIPOLL CUBELLS, MA. CRISTINA
Millora alotjaments i espais urbans · BATISTA LERÍN, MAR   Millora d’allotjaments i espais urbans
· CASORRAN MARTOS, SILVIA   Millora d’allotjaments i espais urbans · GUAL VIA, MERCÈ   Millora
d’allotjaments i espais urbans · GUTIÉRREZ GUEREDIAGA, GARBIÑE   Millora d’allotjaments i espais
urbans · MEJÍA VIANA, ANA M.   Millora d’allotjaments i espais urbans · SOLANAS VIVES, LORETO
Millora d’allotjaments i espais urbans · ALIBÉS MARQUÈS, CLARA   Noves tecnologies · BAUTISTA
CORTÉS, REBECA   Noves tecnologies · GÓMEZ ESQUIVA, LAURA   Noves tecnologies · ORTIZ
MARIN, YOLANDA   Noves tecnologies · RODRÍGUEZ MORELL, SÒNIA   Noves tecnologies ·
RODRÍGUEZ SAAVEDRA, DOLORS   Noves tecnologies · VILA I MORENO, ESTER   Noves tecnologies
· VILA I MORENO, SILVIA    Noves tecnologies · BELTRAN PINTÓ, GEMMA   Producció i manufactura
· CASAS PEÑARANDA, MONTSERRAT   Producció i manufactura · COLLADOS FERRER, MERCÈ
Producció i manufactura · LLIGÉ MARTÍNEZ, MONTSERRAT   Producció i manufactura · AGUILERA
GUIRAO, SILVIA   Serveis a les persones · BAILEN ORIHUELA, YOLANDA   Serveis a les persones ·
BARCELONA MATEOS, M.OBDULIA   Serveis a les persones · BELDA ESCOTE, MONTSERRAT
Serveis a les persones · BORCH BALLESCA, MIREIA   Serveis a les persones · CABANAS PORTET,
M. DOLORS   Serveis a les persones · CALISTO TIRADO, SANDRA   Serveis a les persones ·
CAÑELLAS BASTUS, CAROLINA   Serveis a les persones · CARABÁN GONZÁLEZ, MIREIA   Serveis a
les persones · CUATRECASASCAPDEVILA, ANA   Serveis a les persones · DE MATEO CASANOVA,
SALUD   Serveis a les persones · DIAZ DEHESA, ADRIANA   Serveis a les persones · GUILLÉN
SOLANILLA, GEMMA   Serveis a les persones · IGLESIAS GARCIA, JOSEPA   Serveis a les persones
· JEREZ SANCHEZ, M. TERESA   Serveis a les persones · JOHNSON, SUSAN ELIZABETH   Serveis
a les persones · JUNCOSA PÀMIES, M. ROSA   Serveis a les persones · LOLO GÓMEZ,
MONTSERRAT   Serveis a les persones · LÓPEZ TORRES, PATRICIA MARIA   Serveis a les persones
· LUENGO PONS, AMPARO   Serveis a les persones · LUQUE, GABRIELA   Serveis a les persones
· MARTIN CASTRO, MARGARITA   Serveis a les persones · MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANA I.   Serveis
a les persones · MIQUEL ALOY, ANNA   Serveis a les persones · MOLL BAGUR, MARGARITA
Serveis a les persones · MURATET CASADEVALL, CARME   Serveis a les persones · OBRADOR GIL,
MARTA   Serveis a les persones · PAKMAN KARD, CECILIA NORA   Serveis a les persones ·
PERRAMON FERRAN, ROSARIO   Serveis a les persones · RAMÍREZ MORENO, JÚLIA   Serveis a les
persones · RENTER COMES, ELENA   Serveis a les persones · REYES DE LEÓN, LORENA P.   Serveis
a les persones · RIUS CLUSELLAS, GEMMA   Serveis a les persones · RIVAS DELGADO, CRISTINA
Serveis a les persones · ROCA CARRASCO, CLARA   Serveis a les persones · RODRÍGUEZ
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CARDOZO, MÒNICA   Serveis a les persones · ROSES MARTÍNEZ, RITA   Serveis a les persones ·
RUBIO CASTELLANO, MIREIA   Serveis a les persones · SALVANY DAURA, ROSA   Serveis a les
persones · SERRANO JEREZ, ELENA   Serveis a les persones · SOLANICH ROBLAS, ISABEL
Serveis a les persones · TADEO MARTÍNEZ, MARINA   Serveis a les persones · TORNER APARICIO,
ESTHER   Serveis a les persones · VIGO DRAPER, MERCÈ   Serveis a les persones · VIVES
SALVANY, SILVIA   Serveis a les persones · BOLOQUI DE SCHENONE, ALEJANDRA   Serveis d’oci ·
CHALER GARCIA, LLUÏSA   Serveis d’oci · PEREYRA AGUIRRE, SONIA   Serveis d’oci · PROS
CABALLERO, LAURA   Serveis d’oci · SANAHUJA I FABRÉS, ESTHER   Serveis d’oci · VIDAL I
GAVILAN, CATERINA   Tecnologies i serveis ambientals.

1. SERVEIS A LES PERSONES CONTRERAS CARIAS, ADRIANA   Adriana Contreras Carias ·
FACCHINI ALONSO, ADRIANA   Adriana Facchini Alonso · URIBE CHAPARRO, MIGUEL IGNACIO
Agència de viatges · BANUS VILLAROYA, MARIA DEL CARMEN   Agència matrimonial · TENORIO
FERNANDEZ, YOLANDA   Agència matrimonial Nut · RODRIGO CARELA, CARLOS   Alberg · MARTINEZ
RUIZ, ALFREDO   Alfredo Martinez · MARQUEZ WUNDER, ANA   Ana Márquez · VELAZQUEZ EGEA,
ANGEL JOSE   Angel José Velázquez · VIDAL LOPEZ, ARMANDO   Armando Vidal · LINS LEAL, KATIA
Artnobel · LOPEZ MARTIN, ARTUR   Artur López Martín · MIRALLES PEIRO, ALICIA   Asib Centre Dia
Tms · ULLA KORJALA   Assessoria d’imatge · PASCUAL ALLEMANDI, LLUÏSA   Assessoria d’imatge
i escola de dansa · CAPEL CALVET, ENRIQUE   Assessoria fiscal i d’inversions · SANDRA
FERNÁNDEZ   Assistència domiciliària · ELKASSAB, BILAL   Assistència domiciliària Kassanz, S.L. ·
LLASAT DOMINGUEZ, JESUS   Assistència domiciliària Llasat · ZAMORA LORENTE, FRANCISCO
Associació Anna · VILLANOVA TREPAT, M. LOURDES   Associació Nou Hortizó · OLABARRIA MARA,
REGINA   Atenció a nens autistes · GISPERT BUSQUETS, SEBASTIA   Atenció Domiciliària a la gent
gran · FRETES ,DANIEL SEBASTIAN   Atenció gent gran · MONTSERRAT FREIXA, AURORA   Aurora
Montserrat · ALONSO SORIA, BEATRIZ   Beatriz Alonso Soria · BOMBIN MASIA, BEATRIZ   Beatriz
Bombin · PEREZ PARDO, BELEN   Belen Perez · LORENA REYES DE LEÓN   C. Recup. Psicoespiritual
· FERRERAS FLORIAN, ANA MARIA   Cangurs · CASAMITJANA SERRACLARA, ANA   Casa rural ·
GOMEZ MOHEN, CAROLINA   Casal d’avis/Centre de dia · BENAVENT PUJOLS, RUTH   Centre auditiu
· CALDERON SEGURA, GLADYS   Centre d’atenció a la tercera edat · LOBATO BONILLA, ANA
VICTORIA   Centre de dia · SANCHEZ CARRASCO, JUAN JOSÉ   Centre de dia J.Sanchez · CASTRO
GARCIA, CONCEPCION   Centre de formació ocupacional · SOLA CASAS, XAVIER   Centre de ioga ·
PACHO BLANCO, INES MARIA   Centre de medicina natural · NAVARRO SABIDO, LAURA   Centre de
psicologia i teràpies alternatives · LLORET CASTILLO, JOSEFA   Centre de salut Pax · BERNABE
LLORENS, RAQUEL   Centre d’estètica · SUÑE FERRE, ANNA   Centre d’estètica · VALLE MARTOS,
MERCEDES   Centre d’estètica Valle · VICENÇ PUNSOLA IZARD   Centre fisioterapia · GOMEZ
GARCIA, ANA M.   Centre fisioterapia · TO LALIN, LUCILA   Centre formació (anglès i informàtica) ·
CRISTAL, ADRIAN   Centre formació ocupacional · BONMATI GUIDONET, JOSEP-MANEL   Centre
formatiu noves tecnologies · CIRERA PUY, M. DOLORES   Centre geriàtric · JAKHMOLA SURYAKANT
Centre ioga · RICOU PORTABELLA, RUT   Centre osteopatia · PASCUAL PEREZ, JOSE LUIS   Centre
prevenció transtorns alimentaris · MURO SANS, MARIA DEL PILAR   Centre psicopedagògic ·
CADENA COMPTE, M. CINTA   Centre teràpies alternatives · DANIEL TURON CUTRINA   Centre
teràpies alternatives · RIVERA REY, MARIA ANTONIA   Centre veterinari · LOPEZ VARGAS, HUGO
Clínica dental · ÁNGEL HUERTAS   Clínica dental · COTS TOPAS, MERITXELL   Clínica dental Cots
· ALBARRÁN GALERA, RAQUEL   Clínica podològica · OLLER PUIG, M. DEL MAR   Clínica podològica
Puig · BALASCH I CORNEY, JOAN   Clínica veterinària · CHESSA, IGNAZIO   Companyia de teatre ·
NOGUERA ROURA, JOSEFINA   Compres personals · M. LAURA BRIGANTE   Comunicació plàstica ·
MARQUEZ DE LOS SANTOS, CONCEPCION   Concepción Márquez De Los Santos · PLAZA CARREÑO,
MARIA   Consulta psicològica · MARTIN-BENITO PEREZ, ANGEL   Consultora turística · CERVANTES

CELDA, CRISTINA   Cristina Cervantes · CINCA BRUNO, CRISTINA   Cristina Cinca · NIETO
CORBALAN, CRISTINA   Cristina Nieto Corbalán · ANDRES DEU, CARLES   Cufune · MARTI ALONSO,
ANNA MARIA   Dansa · BATISTA GARCIA, DAVID   David Batista · SANTIN  MUELAS, DAVID   David
Santín Muelas · RIPOLL HERNANDEZ, MARINA   Decoracio d’interiors · FAIXA SOL, CARLOTA
Despatx de logopèdia · MONTFORT LLORET, SARA   Despatx psicologia · RAMIREZ CORNADO,
MONTSERRAT   Disseny de moda · MENDEZ VALVERDE, DOMENEC   Edició revistes i diaris · GARCÍA
TORREJÓN, EDUARDO   Eduardo Garcia · NAVARRETE CARRASCO, EVA   Educació infantil · GARCÍA
PÉREZ, CRISTINA   El Cel, Centre naturoteràpia · FERRER FERRER, LLUIS   El Nord · DI PASQUALI
PIRRECA, ELENA   Elena Di Paquali Pirreca · RODRIGUEZ PEREZ, EMILIO   Emilio Rodriguez Perez ·
SILANG  CARTAGENA, EMILY   Emily Silang · GASCON SORRIBAS, MARIA GEMMA   En Su Propia Casa
· MARTI DE BAJINETA, SALVADOR   Enjoy English, S.L. · LANAU LLARAS, DAVID   Escola de dibuix,
pintura i música · ESTEBAN CASAS, ESTEBAN   Escola d’idiomes Esteban · PAUL HENDERSON
Escola idiomes · BOADA ZARAGOZA, MONTSERRAT   Escola idiomes Boada · IGUAL MARTIN, ANA
Escola infantil · DE CASTRO NAVARRO, RAFAEL   Escola música i teatre · GIL ARMAS, DIANA MARIA
Estètica Diana · ARTIGOT SANZ, ADELA   Estètica i salud Secretario Coloma · LOPEZ ARANDA,
ESTER   Esther Lopez Aranda · MOTA VALERI, MARIA EUGENIA   Eumaden · GONZALEZ JIMENEZ,
EVA   Eva Gonzalez · GARCIA OSUNA, RICARDO   Evoluciona · MARTINEZ JIMENEZ, FRANCISCO
Fabricació y venda mobles · TORRES GRANDE, JOSE   Ferrador Cavalls · KARL MOSER   Fontaneria
· MORANT ROMAN, FRANCESC   Francesc Morant · GIL TORNE, FRANCISCO   Francisco Gil ·
DUBOIS, SANDRA DENISE   Franquícia · MONGAY ROBELLO, FREDERIC   Frederic Mongay Robello ·
STEINHAGEN, FRIEDERIKE   Friederike Steinhagen · SILVIA SIMONETTI ALBORNOZ   Gabinet
d’estètica · GARCIA PEREZ, SILVIA   Gabinet Grafològic · CECILIA CLEMENTE   Gabinet logopèdia
· IOLANDA CLAVERAS ESPINAC   Gabinet logopèdia Claveras · KATIA GEEBELEN   Gabinet medicina
alternativa · RIUS MARSE, MONTSERRAT   Gabinet orientació psicològica · MAÑER LOPEZ, MIREIA
Gabinet psicologia i logopèdia · SERRANO CEBRIAN, MARIA DOLORES   Geriatria · PIÑERO CRESPO,
MIGUEL ANGEL   Geriàtric · VALENCIA BUDAUDI, JUAN LUIS   Geriàtric Budaudi · ROVIRA FORASTE,
GLORIA   Glòria Rovira · MASNOU GARCIA, ANA   Grups de recolzament clínic, social, empresa ·
IRIARTE MARTINEZ, MARIA JOSE   Hadavis Serveis domiciliaris · ALVAREZ FERNANDEZ, MANUEL
Herboristeria · TERUEL CASALS, ISABEL   Isabel Teruel · FABREGAT HUIDOBRO, JAIME   Jaime
Fabregat Huidobro · BARRAGAN RODRIGUEZ, JAVIER   Javier Barragan · GALLEGO BALAS, JAVIER
Javier Gallego Balas · RIERA GARCIA, JORDI ALBERT   Jordi Albert Riera · CLAVIER MARTIN, JOSE
MANUEL   José Manuel Clavier · MORENO ROCA, JOSEP MARIA   Josep Maria Moreno Roca ·
NAVARRO GOMEZ, JUAN   Juan Navarro · RECIO DALMAU, MERCE   Kangurolandia · HRISTOV
PETROV, KRASSIMIR   Krassimir Hristov Petrov · CARBALLO GONZALEZ, LAURA   La Llar · CONEJO
PLAZAS, LAURA   Laura Conejo · DE HARO VELAZQUEZ, LAURA   Laura De Haro · MAITE FERRE
FERRER   Llar d’avis Ferre · COSTA PALOMO, LAURA   Llar d’infants · GALLEN GOMEZ, SILVIA   Llar
d’infants · CALVET RAMOS, GEMMA   Llar d’infants Mar Blau · LOPEZ HERNANDEZ, NURIA
Llicència Taxi · BINDER, PHILIP   Lloguer apartaments · JAUME RIERA SALVADOR   Lloguer vídeos
· NOGUERA SANCHEZ, IVAN   Locals d’assaig · CASAFRANCA FERRO, FLORA MARIA   Locutori ·
ILANCHELIYAN, KUPPUSAMY   Locutori · SANTANA  ROJAS, MANUEL   Locutori · MATEO  DÍAZ,
CARLOS   Lucaro-Dent S.L. · ORTS SALVADOR, ARIADNA   Ludoteca · PERI  MAÑES, MARIAN
Ludoteca · CALDERON CALDERON, ANGELES   M. Angels Calderon · ROVIRA MARTORI, M.
ASUNCION   M. Asunción Rovira · SALA CRISTINA, MARIA CARMEN   M. Carmen Sala · CERVERA
SANCHEZ, MARIA-ISABEL   M. Isabel Cervera Sánchez · RODRIGUEZ RAYO, M. SOLEDAD   M.
Soledad Rodriguez · GARCIA LOPEZ, MARIA LLUISA   M.Luisa Garcia Lopez · LORENZ INFANTE, M.
TERESA   Mª Teresa Lorenz · MARTINEZ ENRIQUEZ, MABEL   Mabel Martínez Enríquez · NOGUERAS
ADIEGO, MARIA TERESA   Maria Teresa Nogueras Adiego · OLIVEIRA ARAUJO, MARIA VICTORIA
Maria Victoria Oliveira · CARBONELL MARCH, MARIAN   Marian Carbonell March · BLANCO OTERO,
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MARIO DANIEL   Mario Daniel Blanco · JIMENEZ TIJERAS, MARISOL   Marisol Jimenez · GUASCH I
SANCHEZ, MARTA   Marta Guasch I Sanchez · CASTELLO SALAMERO, MONTSE   Montse Castelló ·
OLGA CAMPUZANO   Naturopatia · ARNO PONS, LEONOR   Obra gràfica · LLUSA PEREZ, CARMEN
ESPERANZA   Odontologia · DELGADILLO MUÑOZ, ELIZABETH   Odontologia clínica · OLGA VALLS
ABAD   Olga Valls · PLA SERRA, HELENA   Ortopedia · PARRILLA MORRALLA, OSCAR   Oscar Parrilla
Morralla · GARRIGA-NOGUÉS GONZALO, PAOLA   Paola Garriga-Nogués Gonzalo · IMBERNON RUBIO,
ESPERANZA   Perruqueria · QUICHUA CISNEROS, JORGE ERACLIO   Perruqueria · SAMAVATIAN,
NARGES   Perruqueria · POCIELLO GONZALEZ, SALLY   Perruqueria Sally · GINÉ PALOMANES,
TERESA   Perruqueria Teresa · SOTORRES HERRERA, ANNA   Plans de boda · AGUILAR CHAVES,
EVARISTO   Podologia · JOAN BARTRA   Productes sanitaris · MAESTRE GONZALEZ, ELENA
Promoció de la salut · PENIN NAVASCUES, MARIA LUISA   Psicopedagogia · AGIS FONT, ELVIRA
CARMEN   Quiromassatge, teràpies manuals · GRIÑO SALAS, RUTH   Realització d’ortodòncies fetes
a mida · VAZQUEZ SOLER, GUILLERMO   Rehabilitació funcional · VALLE GOMEZ, RONNY CHRISTIAN
Reparacions 24 H · JORDI LLEÓ RABASSA   Residència estudiants · BASTIDA RIBO, TERESA
Residència gent gran · TORMO COMERMA, ANNA   Residencias Aidar S.L. · NOVOA MENA, JAY
Restaurant vegetarià Novoa · ANNA GONELL   Revista Cavalls · SERRANO PEREZ, RICARDO
Ricardo Serrano · VILA GOTA, ROBERTO   Roberto Vila Gota · LOPEZ SEVILLA, RODOLFO   Rodolfo
López Sevilla · CAPDEVILA ROIG, ROSA M.   Rosa Mª Capdevila · LLORET MARTIN, MARTA
Sabateria reparacions · MARTINEZ RODRIGUEZ, AMPARO   Saló estètica · FARRE VERA, SARA   Sara
Farre · GONZALEZ PLAJA, SAYAD   Sereauto · JACQUELINE AUBRUN   Serv. orientació personal ·
DIAZ RODRIGUEZ, OSCAR   Servei de fisioteràpia · CARDUS CUYAS, MARCOS   Serveis · MILKA
PICCIO   Serveis idiomes Piccio · MEJÍA MEJÍA, AMANTINA MARÍA   Serveis persones · MARTA
MARTINEZ CASELLAS   Serveis psicoterapèutics Martinez · SORIANO TACHE, DAVID   Serveis
socioeducatius · HAMADI PUIG, JORDI   Servichofer · ROMERO SORKAR, BEATRIZ   Servigran ·
HOYOS MARTI, CLAUDIO   Solucion Relocation Barcelona · GARCIA VILÀ, EVA   Taller d’ajuda per
l’anorexia · GALVEZ MARQUEZ, JUAN RAFAEL   Taller de retulació · EVA PUIG CARCAVILLA   Taller
pintura · SAGRARIO USERO GARCIA   Taller pintura artística · VERGES MUÑOZ, EVA   Tallers per
artistes · ALIAS RUIZ, JUAN JOSE   Taxi · DIAZ BERNAL, FRANCISCO   Taxi · DAVID DIAZ GONZALEZ
Taxi Diaz · GALLARDO BAUTISTA, BERNARDO   Taxi Gallardo · JOSE ANTONIO GARCIA MENDEZ   Taxi
Garcia · GIL GONZALEZ, JUAN-ANTONIO   Taxi Gil · MARTINEZ FABREGAS, JORDI   Taxi Martinez ·
MARTINEZ OBIOLS, FRANCISCO   Taxi Martinez · MEZCUA CHAVES, FRANCISCO   Taxi Mezcua ·
GOMEZ SANCHEZ, MANEL   Tecnofisio · ARNAL MOSCARDO, MARGARITA   Teràpies alternatives ·
FERRERO VILA, ANA Ma   Teràpies manuals · CALERO GARCIA, FCO.GABRIEL   Teteria Calero ·
QUEVY CHAUDAGNE, ANNE   Traducció · VERA GONZALEZ, ANTONIO   Transport intermodal ·
FERNANDEZ, CARME   Turisme rural · ESQUÉ ESCOTÉ, GEMMA   Velluria · PALLARES  POVILL,
MARIA DEL PILAR   Venda i lloguer d’habitatges · FERNANDEZ DOMINGUEZ, VIRTUDES   Virtudes
Fernadez · PARRAGUEZ OCHOA, ARTURO   Web cultural · SANCHEZ MUÑOZ, YOLANDA   Yolanda
Sanchez · VARAS ORDOVAS, YOLANDA   Yolanda Varas.

2. HOSTALERIA I RESTAURACIÓ MIRO BENZAL, JOAN RAMON   Akra Editorial Restauració · FELIU
BERMUDEZ, NURIA   Alberg juvenil · SIRERA GOBERN, ALICIA   Alicia Sirera Gobern · GUILLAMON
GALLEN, MARIA ISABEL   Allotjament turístic · ROSSI, DANIELE   Altrimenti, S.L.L.. · VILLALBA DE
CRABBE, ANA MARIA   Ana María Villalba · MUSTE DALMAU, JOSEP   Bar · ORTUZA CASTELLS,
ANDRES   Bar · WENCESLAO VILA   Bar · ARNAU TOBEÑA, DANIEL   Bar Arnau · LUIS BALLESTEROS
MARTIN   Bar Ballesteros · PITTALUNGA COSTANZO, SIMONETTA   Bar CC Vallvidrera · CORTES
MIRET, ISABEL   Bar Cortes · ESTHER ROSADO   Bar Cultural Rosado · FERNANDEZ VEGAS, RAFAEL
Bar Fernandez · CORULLON LOPEZ, JULIA   Bar Joan · FABREGA PAGES, JOAN   Bar musical ·

LOPEZ FEBRER, YOLANDA   Bar restaurant · ENRIQUE SANCHO   Bar Sancho · XURIACH FAÑANAS,
RAMON   Bar Xuriach · MIRANDA MIRANDA, ANA   Bar-restaurant · MOYA JIMENEZ, MONICA   Bar-
restaurant · LEOCADIA MONTAÑO   Bar-Restaurant Montaño · CRISTINA SIALO SIAHE   Bar-
Restaurant Sialo · MAYO NOVO, CONCHA   Bed & Breakfast · HERNANDEZ TEJERINA, BEGOÑA
Begoña Hernandez Tejerina · MAURICIO FERRO   Bodega-Degustació Ferro · BOISO IBAÑEZ, EVA
Cafeteria · NIETO MORAÑO ,JONATHAN   Cafeteria · VARGAS VARGAS, FIOR DALIZA   Cafeteria Fior
Daliza · RIBAS GARCIA, RICHARD   Cafeteria Galeria · RAYGAL MUÑOZ, SANTOS   Cafeteria Santos
· GONZALEZ DURAN, MARIA DEL MAR   Cali2Copy · ADALID GARCIA, OLIVIA   Careting · ALSINA,
OSCAR   Catering Alsina · ARANDA DIAZ, CHRISTIAN   Catering Aranda · VALERIA CANEPA CASAL
Catering Argentí · PASCUAL FORNES, ANA   Catering empreses · ROCIO RAMIREZ   Catering Japonès
· BALAGUER DOMINGO, MARTA MERCEDES   Catering Marta Balaguer · GANS, TIMOTHY   Caterings
i menjars preparats · PERAUT, CEDRIC   Cedric Peraut · BOMBARDI, CHIARA   Chiari Bombardi ·
LEMONCHE MATEO, CHRISTOPHE   Chris Lemond · ROBERTO MARTINEZ BOBADILLA   Cibercafè ·
JULIA ORSCELLI   Cibercafè · THOMAS, FRANÇOIS   Cibercafe Thomas · BERMUDEZ MUÑOZ,
COSME ELIAS   Cosme Elias Bermudez · SALES TRESSERRA, CRISTINA   Cristina Sales · FERRE
ANGLADA, JOSEP   Crostaga, S.L · CAMILO JOSÉ ALVES   Cyber-Café Alves · CUENCA REGINCOS,
DAVID   David Cuenca · FERNANDEZ DIAZ, DAVID   David Fernández · D AGOSTINO, ALESSANDREA
Divina Gula-Personal Gourmet · TORRES ORMAOLEA, PATRICIA   Dölma · SAMPER LIROLA, ESTHER
El Café De Martinet · GONZALEZ BURELO, JUAN BERNARDO   El Hijo De Sushi · SENDRA FONT,
JOSEP M   El Rebost De La Cerdanya · SEGUI DOMINGO, ESTEL   Estel Seguí Domingo · NIELSEN
MAGRIÑA, CHRISTIAN   Fleca de pans integrals · GERARDO A. RIOS   Formació · SANCHEZ POVILL,
MIREIA   Frankfurt · LOZANO SANCHEZ, DAVID   Gestió cultural · EGUARAS MENDEZ, GLORIA   Gloria
Eguaras · ELENA ALBALADEJO CHECA   Granja Lorena · GARCIA RAMIREZ, ENCARNACION   Granja-
Bar · ROSELL FABRO, PAU   Hostal · FONTAN, GLORIA   Hostal Gloria Fontan · KIRSCHERNER,
CRISTIAN   Hostal Kirscherner · SORO SANCHEZ, DAVID   Hosteleria · MARTINEZ GUITART, YOLANDA
Hotel rural · AIZPURUA, ANGELES   Hotel-apartaments · BERMUDEZ CANALIZO, PAULINA
Importació aliments · MARTINEZ SALINAS, IRMA GLORIA   Irma Gloria Martinez · HERRERA
MARTINEZ, JORDI   Jordi Herrera · BAYONA VIDAL, JOSE MARIA   Jose Maria Bayona Vidal · KOOT,
ERIC ALEXANDER   Kue Restaurant Indonès · BENITO CARMONA, ALICIA   La Bagassa · OTILIA
PÉREZ   La Kafana · ANTONIO MARIN GATENA   La Taberna del Bacalao · GENIS I LOPEZ ,FERRAN
Llibreria cafeteria · ADRIANA VAZQUEZ   Lucia Natural · RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA GEMMA   Maria
Gemma Rodriguez Lopez · MARTA FERRERO COLLADO   Marta Ferrero · MARINATI BALZARINI,
HORACIO FÉLIX   Martini Balzarini, Horacio Felix · ABRIL HIDALGO, MIGUEL ANGEL   Miguel Angel
Abril · VOTTERO MAKUC, CRISTIAN   Minicerveceria · RABUNAL, MIRTA MARIA   Mirta Maria Rabunal
· GARCIA ORTIZ, MONTSERRAT   Montserrat Garcia Ortiz · FIORE, NATHALIE   Nathalie Fiore ·
TOBES MARTINEZ, NURIA   Nuria Tobes Martinez · FONT RUIZ, OLGA   Olga Font · BAKHTIARI,
BABAK   Persepolis · CORONDA, MARIA VERONICA   Pizzeria ambulant · SARA MAGALLANES   Plats
preparats · PASCO BON, PAU   Portal gastronòmic · PALANQUES DELGADO, EVA   Producció i venda
prod. de pastisseria · BARCELO SANCHO, JORDI   Pub musical · ROIG MOLINOS, MONSERRAT
Restauració - Pizzeria Roig · CABO CORREDERA, PILAR   Restaurant · GUTIÉRREZ SEGURA, ADRIANA
Restaurant · HERNANDO RUIZ, LAURA TERESA   Restaurant · ROSELL MEDALL, FRANCESC
Restaurant · SARROCA VERNET, JUAN   Restaurant · VALLES RODRIGUEZ, OSCAR   Restaurant ·
VAZQUEZ TORRES, ANTONIO   Restaurant · CRISTIAN ANGLORA   Restaurant Anglora · BALIGA
BANTWAL, SHILPA   Restaurant Baliga · VALENTÍN BLANCO   Restaurant Blanco · PEDRO FORT
Restaurant De Les Cultures · FERNANDO DE MARIA   Restaurant De Maria · ANDRADE PACHECO,
FERNANDO   Restaurant de menjars mexicans · SORO ARTOLA, MONTSERRAT   Restaurant dietètic
· ELOY MEDIAVILLA   Restaurant Eloy · ANDREINI, VLADIMIRO   Restaurant italià · ROMERO JOVANI,
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SANDRA   Restaurant japonès · PORCAR ALVAREZ, JOAN   Restaurant macrobiòtic · RODRIGO
LLISO, CIARA   Restaurant macrobiòtic · SOLANO GALLEGO, CRISTIAN JOSE   Restaurant Solano ·
BOADA SOLANO, CARLES   Restaurant vegetarià · YEH CHIU, CHEN CHI   Restaurant-bar · HUGUET
LARRUY, HECTOR AURELIO   Restaurante «La Llar De Pagès» · FADUA SAHBI TRABELSI   Restaurante
Sahbi · SANCHEZ GARCÍA, JOSE M.   Restaurante Sanchez · MUÑOZ POLO, JOSE   Restaurante,
Hosteleria Jose Muñoz · PEREZ ALARCON,  ELISA   Self Sertvice Quick&Fresh · DAVID SALSES
Serveis catering · GONZALEZ DIAZ, VICTOR   Stramonium · MOHAMMED EL ARBI   Teteria àrab ·
VALGAÑON MONTOYA, JUAN ANGEL   Trapas Bar · RODRIGUEZ ESCALERA, RAQUEL   Traspàs pub ·
CARRETERO MATA, FRANCISCO   Turisme rural · KHALID, UMAIR   Umair Khalid · JUAN PATRICIO
SALAZAR   Venda de marisc · ESCANELLAS ALVAREZ, ROSA MARIA   Venda i desgutació de café ·
YAENIS NIEVES BOSQUE   Venda menjar preparat · PAVON RODRIGUEZ, JUAN MANUEL   Venda
productes càrnics · GIMENEZ VALENCIANO, VICTOR   Victor Gimenez Valenciano · MAS BALAGUER,
XAVIER   Xavier Mas.

3. NOVES TECNOLOGIES ANGUIX SOLÉ, JESÚS DAMIÁN   Actel 2000 · BAIXAS CALAFELL, MIQUEL
Advanced Applications Pro Arts, S.L. · PASSARELLI, ALEJANDRO   Alejandro Passarelli · SEGURA
MONSALVE, ALEXANDRE   Alexandre Segura · MORRON ANGLES, MARIA PILAR   Anàlisi, solució
necessitats · NOGUERA GARCIA, SALVADOR   Anexia · ALBANELL BLASCO, JORDI   Anima · ISMAEL
MONFORT   Anou · RUIZ, DIEGO   Aplicació Informàtica per indústria química · PEREZ MARTINEZ,
CARMELO   Aplicació Informàtica per pimes · ARGEMI CAÑADAS, JOSE ORIOL   Aplicacions ISO ·
HEREDIA CONESA, DAVID   Aplicacions multimèdia · BOSCH BUENO, ARIADNA   Ariadna Bosch ·
HUARTE MENDIOCA FIOL, ENEKO   Assessor consultor de telecomunicacions · OLIVA QUESADA,
ANTONI   Assessorament i gestió · PHILALITHES SOSTRES, ATHANASIOS   Athanasios Philalithes ·
GARCIA ELENA, XAVIER   Atril Software, Sl · DURALL SOLER, BONAVENTURA   Audiovisual · GRUNER,
CRISTIAN   Aulaactual.Com · RICARDO NUNO   Barceloca.Com · BERROCAL RIERA, SANTOS   Blind
Records, Scp · BARRACHINA COLL, JORGE   Botiga virtual · PONS BALSAS, SERGI   Botiga virtual
de consumibles · PORTA TORRUELLA, JUAN MIGUEL   Brodats industrials per ordinador · ZAYAS
MEDINA, CHRISTIAN   Bytech · NUÑEZ ENRIQUEZ, CASTO   Casto Núnez · ALFREDO GÜERRI
Chapeau Internet · FERNANDO JORBA   Cial. sistemes vigilància · PALOMINO MARQUEZ, GOAR
Ciber Café Goar · RUIZ ROLDAN, JOSE   Cibercafé · RICARDO PACHECO SANTOS   Cibercafe
Pacheco · CASAS RUBIOL, XAVIER   Ciberplayer · MIRALLES BARRACHINA, FELIP   Clepsidra.Com
· ALVAREZ MARTINEZ, JAVIER   Cma · BUSTOS MANCERA, CARLOS   Colesoft Sll · MUNDET GENÍS,
GUILLEM   Comunicació i difusió cultural · PEREZ MARIN, ALEJANDRO   Comunicació, creació de
productes · GIMENEZ FERNANDEZ, AGUSTIN   Consultoria · SIMON GISPERT, JAUME   Consultoria
de telecomunicacions · SANCHEZ DE OCAÑA, JOSE MARIA   Consultoria d’Internet · VINYETS
REJÓN, JOAN   Consultoria en innovació per l’empresa · MARCO GUADALUPI   Consultoria
informàtica Guadalupi · JOSÉ ANTONIO NÁJERA   Consultoria informàtica Nájera · VERDU
MARTORELL, JOSEP M.   Consultoria logística basada en productes SAP · PELACH PANICER, ALBERT
Consultoria noves tecnologies · GARCIA PAVON, JUAN-FRANCISCO   Consultoria noves tecnologies ·
MARTINEZ MULLOR, RAFAEL   Consultoria Rafael Martinez · GARCIA FERNANDEZ, MARIA-ANGELS
Control flotes GPS · MORALES VELASCO, EMILIO   Conversación On-Line · PEREZ DE LA BLANCA
CASTILLO, MARIO   Core-Desk · ESPADA GARCIA, SERGI   Creativitat gràfica · VILLEGAS TERRIN,
DAVID   David Villegas Terrin · MORALES, CRISTINA   Desenv. i gestió d’eines per enginyeria espacial
· MIRABENT i RODRIGUEZ, JOSEP Ma   Desenvolupament de software · LATORRE MILLAS, JOSE
LUIS   Desenvolupament prod. i solucions informàtiques · FERNANDEZ LORENZO, VICTOR
Desenvolupament software · RENARD, JEROME   Digital Roots, S.L. · HERRERO NIETO, FERNANDO
Dismark Soluciones Estrategicas En Internet · LOMBARDO MORENO, JOSE MANUEL   Disseny de
pàgines web · TONETTI BUONO, TAMARA ELEA   Disseny de pàgines web · BABARRO FERNANDEZ,

XAVIER   Disseny gràfic i fotografia · FAIDELLA  CARRILLO, FERNANDO   Disseny gràfic i multimèdia
· MARTINEZ LOPEZ, JORGE   Disseny i desenvolupament de software · PIULACHS MARCH, JOAN
MARC   Disseny i distribucio d’aplicacions informàtiques · HUNGER SALUT, ALEJANDRO   Disseny
interiors automòbils, Upon In-Car , S.L. · PEREZ VEGA, MARÍA LOURDES   Disseny web · GUILLEN
SUBIRANA, DOMINGO   Domingo Guillen · SOTO ALVAREZ, DIEGO ALONSO   Educo Experts · ANA
RUTH REIZABAL AMUTIO   Eits & D, S.L.U. · BEN MARTINEZ,  NELSON   E-Learning · KHAIR
MAHMOUD, ABDU MOHAMED   Energia fotovoltaica · SOLE ROIGE, ENRIC   Enric Solé · MARGARITA
SANZ   Escola informàtica · BERNAT FERRAGUT   Escola informàtica · VALCARCEL LOPEZ, ALICIA
DIANA   Estudi fotogràfic · LOPEZ GARCIA, VERONICA   Estudi Gravació · GARCIA PUJOL, JOSEP Mª
E-Tools · GINE TORRENS, EUGENIA   Eugenia Gine Torrens · SOUBBOTINA, NINA   Eurocentre.Net
· SOLA CAMPS, MIGUEL   Eventos Multimedia · PAJARES AVELLANEDA, FRANCISCO JAVIER   Fco.
Javier Pajares · GAUGEL, FRANK   Foresight Software · RAMOS QUISPE, RAMIRO   Formació en
enginyeria de software · MARTOS GONZALEZ, EVA   Fotografia · GIMENEZ CEBRIAN, FRANCISCO
ASTERIO   Francisco Asterio · GOMEZ MORENO, FRANCISCO   Francisco Gomez Moreno · BOIX
MORENO, EDUARDO   Franquícia de cyberjocs · VAN OORT, WILLEM-EDUARD   Generació continguts
multimèdia · PEREZ RAMOS, GERARDO   Gerardo Perez Ramos · TEY LUNAS, XAVIER   Gescat.Com
· SANTIAGO RUIZ   Gestora RRHH · SAAVEDRA VALDES, CONSTANZA   Hector Glaria · ESPINET
PADURA, EVA   Ideas De Dos · ARDANAZ YUNTA, NATALIA   Inedita Multimedia · FERRAN CAMPILLO
Inetsoftcenter · COMAS BACH, JOAN   Informàtica · DE LA FUENTE CASTRO, JOSE   Informàtica ·
LOPEZ DUESA, GABRIEL   Informàtica · ARROYO ANDREU, ROBERT   Informàtica, programació i
Internet · CRESPI TRAVERIA, ENRIC   Interactive Media Click, S.L. · ALVAREZ LOPEZ, JULIÁN
Iosune. Consultoria E-Business · MARTIN, IRAIDA   Iraida Martin · URREGO, GLORIA EMILSE
Izanagi Taller cotxes · RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JESUS ANGEL   Jesus Angel Rodriguez · PONS
JUNYENT, JOAN   Joan Pons Junyent · FERNANDEZ ESCOBAR, JORDI   Jordi Fernández · SOLER I
QUINTANA, JORDI   Jordi Soler · ARIAS COBREROS, JOSE LUIS   José Luis Cobreros · ROZAS
CIBRIAN, JOSE LUIS   José Luis Rozas Cibrian · SERRA VILLARRUBLA, JOSE   Jose Serra · MONSO
MARTINEZ, JOSEP   Josep Monso Martínez · ARROYO, JUAN ORESTES   Juan Arroyo · ESTEVE
LOPEZ, DAVID   Keepu Media · LLOMPART SUAU, FRANCISCO   Lloguer de CD’s · RUBIO VIVES,
LLORENÇ   Lm Consultors (Tic) · MARTINEZ OLIVART, SERGIO   Local de jocs en xarxa · MAGDALENO
RAMON, XAVIER   Locals d’assaig · MILLAN DE FRUTOS, IGNACIO   Locutori · PEREZ ROMERO,
KATHERINE   Locutori · LOPEZ CIFUENTES ,FRAN JOSE   Locutori · FORACE, M. CRISTINA   Locutorio
El Mundo · VALDUNCIEL GONZALEZ, MARIA MERCEDES   M. Mercedes Valdunciel · SANABRE VIVES,
CARLES   Magma 3 · FASSINA ,EDUARDO   Manteniment de xarxes i ordinadors · EXTREMERA
ORTEGA, MANUEL   Manuel Extremera · CAMPOS DIEZ, TONI   Marketing telefònic · LIRIA PASTUR,
DAVID   Marketsite Inversió Col·lectiva · IRANZO LLOBET, MARTA   Marta Iranzo · AYLLON, ALEX
Masesmas.Com · EDUARD BERNABE ROCA   Memicsys, S.L. · ORTEGA FERRER, MARCOS   Mobile
Benefit · ALVAREZ CALVO, VICTOR   Multimèdia · DOY BLANCHAR, IGNASI   Multimèdia · RIPOLL
GIRALT, ORIOL   Multimedia Anfibic · VERGES CANIVELL, VICTOR   Netinger S.L. · AZNAR MACIAS,
TONI   Nextpaint · BOLGER, NICHOLAS   Nicholas Bolger · LLARAS CARLES, NORBERT   Norbert
Llaràs · CASTRESANA VERGARA, CHRISTIAN   Noticias B2B.Com · KAUFMAN ,ERNESTO   Noves
tecnologies i art · FELIPE, CELIA   Ocaima · HUGO OLIVERAS SALILLAS   Oci a Internet · PRAT
ISERN, FRANCESC   Oferta serveis esportius a través d’Internet · SOMS BOTA, JOSEP   Opentours
· LLADO ESTALLER, ORIOL   Oriol Llado Estaller · PINART SABATER, ORIOL   Oriol Pinart Sabater ·
MILLAN PARA, OSCAR   Oscar  Millan Para · FONT FONOLL, OSCAR   Oscar Font Fonoll · OSUNA
PALACÍN, PEDRO   Pàgina web · BERGADA GONZALEZ, IGNACIO   Pàgs Web, Software · BOVE
FARRE, AMADEU   Parc Infantil Bové · GIMENO I SIMEON, PAU   Pau Gimeno · GOMEZ, PAU   Pau
Gomez · MARTINEZ, DANIEL ALEJANDRO   Periodisme · ROBERT GARRIGÓS   Portal Internet ·
IRAIDA MARTIN   Portal Moda Espanya · MERCADER MEMENDEZ, PERE   Portal veterinari ·
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RODRIGO DÍAZ   Prod. audiovisual · CARRERE NAVARRO, MANEL ENRIC   Producció d’audiovisuals
· MORALES CARLOS, DANIEL   Producció de software · ROMAN NIETO, ANA MARIA   Productes
informàtics · PESQUERA MURO, CESAR   Productora audiovisual · ESMERADO APPIANI, LUIS M.
Productora de vídeo · MARCHESINI, VICTOR CARLOS   Projecte TIC · MURILLO CORDOVA, RODOLFO
Publicitat · ROBLES LOPEZ, JAVIER   R2D2 · JUAN DIEGO GIRALDO   Renti Net · GEMMA
MOSQUERA   Revista · GUERRERO MONTES, MONTSERRAT   Revista Cultural · HERRERO
MARTÍNEZ, DAVID   Revista distribució gratuïta galeries d’art · BARCALA GENÉ, RUBEN   Ruben
Barcala · RODRÍGUEZ OROZCO, RUBÉN   Rubén Rodríguez · ROVIRA PUJOLS, CARLES   Scytl Online
World  Security, S.L. · TORRA GRISO, MARC   Selecció de personal · J. CARLOS AGUILERA BONAQUE
Serv. informàtics Aguilera · NOREÑA ARROYAVE, JOSE VICENTE   Servei tècnic informàtic · GHOSH,
ANINDYA   Serveis d’accés a Internet inalàmbric · JIMENEZ CARACUEL, ANTONIO JOSE   Serveis de
telecomunicacions · EUGENI RODOREDA   Serveis de telefonia · VILLUENDAS PACHECO, RAUL
Serveis d’integració audiovisual · ALVAREZ ABAD, DAVID   Serveis d’Internet · MASCLANS MANEN,
NURIA   Serveis informàtics · RANJIT, ANAND   Serveis informàtics · SERRADELL ROVIRA, JORDI
Serveis informàtics · VILLANUEVA CASTRO, EMILIO   Serveis informàtics · LUIS CASTRO BAÑERES
Serveis informàtics Castro · OLIVARES QUESADA, GUILLEM   Serveis informàtics i
telecomunicacions · RUIZ DURAN, ANTONIO   Serveis informàtics Ruiz · BIBIANA CASAS   Serveis
informàtics Webs · MARINO CARRANZA, CARLOS   Serveis integrals per Internet · JUNYENT
MATABOSCH, OSCAR   Serveis Internet · CRUCES ALMELLONES, FRANCESC   Serveis Internet
empreses relac. amb esport · ALMIRALL LOPEZ, LIDIA   Serveis per Internet · BARNADAS VINTRO,
ALEX   Serveis seguretat informàtica · BENITO ALONSO, FERNANDO   Servicios Avanzados Ack-Storm
· ANISHENKOV, MICHAEL   Sidif (Seguretat Informàtica) · BOCANEGRA MEDINA, SILVIA   Silvia
Bocanegra · ZAPATA LUNA, PERE   Sistemes informàtics integrals · TORRENS MELICH, LUIS   Soft
Gestió mitjançant ASP · AGULLO SOLIVERES, PEDRO   Software avançat · RAMON DOMENECH CID
Software energies renovables · MOLL QUINTANA, PEDRO   Software òptiques · ESTEVEZ
MANZANARES, FRANCISCO   Sokitel, Sl · ARANDA ROMERO, ANTONI   Stock 0 · BONET ROSADO,
SUSANA   Susana Bonet Rosado · LLIGE MARTÍNEZ, MONTSE   Taller tèxtil artesanal · AMELLA
BUENO, EMILIO   Teatro Del Cubo · PERLES CASALTA, SONIA   Tecnologia per traducció · BOUYAT,
HENRI   Telecom Ebs, S.L. · VARGAS BELLIDO, DIEGO   Telecomunicacions · BLANCO ALVARENGA,
FERNANDO   Tercer Ull Hosting · LOPEZ POU, ANDRES   Tinytronic, S.L. · PARAPAR ACOSTA, VICTOR
MANUEL   Transport · ROSENBERG, ELIAS   Venda de material informàtic · CERVAN I ANDREU,
JOAN   Venda per Internet de productes alimentaris · BELLUDA VENTURA, VICTOR   Victor Belluda ·
NAVARRO NAVARRO, VICTOR   Victornavarro.Com · DEL VALLE LOPEZ, RAFAEL   Vida Software ·
FARIÑA ROVIRA, ALEJANDRO   Videonnet, Sl · FONSECA I CASAS, PAU   Virtual Gaia · CUMARE
LANDA, MARISOL   Visualització, imatge gràfica, infografia · SALES FORN, M. ASUNCION   Viver d’art
· TAYHAN, GOKHAN   Web bars de copes · ORTIZ PEREZ, SUSANA   Web de gestió del coneixement
· TEJADA CALABRIA, ROSARIO   Web de morosos de lloguer · SOLANS CAPDEVILA, ESTHER   Web
per a consultes jurídiques On-Line · FERIA RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL   Web Publicitària de serveis
fires · MUELA ABAD, JAVIER   Web sector elèctric · MARÍA SAGRERA   Wow ! Radio Web · BATALLER
MESEGUER, JOSEP   Xarxapime.Com · RODRIGUEZ FUNES, JOSE LUIS   Xarxes i seguretat
informàtica.

4. MILLORA D’ALLOTJAMENTS I ESPAIS URBANS ALONSO DE MEDINA MATAS, ANNA   Ana Alonso
· FRANCO SIERRA, OSCAR MANUEL   Arquitectura d’interiors · CAVIASCA, ALESSANDRO
Arquitectura sostenible · LEON GARRIDO, ATILIO SALVADOR   Atilio Salvador · TOLEDO SAUCEDO,
CARMEN   Carmen Toledo Saucedo · NAVALON VERA, LORENZA   Carpinteria Navalon · BEN, JOSEP
ANTON   Celler Ben · BARRANCO SAURET, JOSEP ANTONI   Centre de gestió de disseny · TORRES

LOPERO ,GRETH   Compra-rehabilitacio-venda de pisos · SABELLA, SERGIO
Editorial/Internet/Targeta de crèdit · RAMIREZ ROJAS, FELIPE JAVIER   Empresa de reformes ·
BERTRAN HERNANDEZ, EVA   Estudi interiorisme · GARCIA GUERRA, JORDI   Gestions immobiliàries
i reformes · OROZCO GARCIA, M. MERCEDES   Immobiliària · MARTINEZ SAYAS, RAUL   Jardineria
· RODRIGUEZ CASTRO, LILIANA   Men At Work · ROCA CARLES, JORDI   Miatec, S.L. · OLIVA
MORERA, PILAR   Pilar Oliva Morera, EI · VILLAGRAN ROJAS, PLUMEN   Pintor/Muralista/Decorador
· BORRAS VIDAL, RAMON   Ramon Borràs · CORTES PARDO, GUADALUPE   Reforma immobles ·
BENAVIDES TORRES, MARIO FDO   Reformes i construccions · LIMPIAS ANTELO ,ROSENDO LUIS
Reformes Rosendo · RODRIGUEZ CONTRERAS, LUIS   Rodriguez Contreras · SOLA NAVARRO, SERGI
Sergi Sola · CESAR CATALAN FONSECA   Servicios Catalan · RODRIGUEZ AMIGO, JOSE MANUEL
Taller de grabació de trofeus.

5. COMERÇ SABATE ALMIRALL, ADAM   Adam Sabate Almirall · AFI KOUMAKO   Afi Koumako ·
LAVADO LEON, LEONARDO-MAURICIO   Agència immobiliària · PORTELA MARTINEZ, JOSE ABELARDO
Aistank · HILL MARTI, ALBERT   Albert Hill Marti · ALCIMERA CASTILLO GABRIEL   Alcimera · LOPEZ
HORNA, ALEJANDRO   Alejandro Lopez · ISGRO, ALEXANDRO   Alexandro Isgro · GARCIA TRIUNFO,
SUSANA-BLANCA   Alimentació Susana · GONZALES ORTIZ, ROGER   Almuerzos a Domicilio · ROSA
GONZALEZ   Alti 2001 · VARELA COUCE, CONCEPCIO   Amarelo  (Concepcion Varela) · BURILLO
LÁZARO, ANA  MARIA   Ana María Burillo · LOPEZ LOPEZ, ANA-MARIA   Ana Maria Lopez Lopez ·
SANCHEZ PARRA, ANA   Ana Sanchez · MOYA GUILLEN, ANABEL   Anabel Moya · ESPARBE MORESO,
SILVIA   Antiguitats · SALAS CABEZAS, JULIA   Antiqüa · BAGAOURI, TATIANA   Arranjaments Roba
Tatiana · ROCA MARTINEZ, JOAQUIN   Art Gamma, S.C.P. · JOSEP MORCILLO   Art i artesania
Morcillo · PILAR MUR HERGUEDAS   Ar’T Shirt · GUSTAVO ADOLFO BASSOTTI   Artesania · NAKHLE
AL-HAJ ABDALLA, RACHID RAFIC   Articles restaurant · JAUME VILALTA   Aula Rodes · PELEGRI
TONDO, AURORA   Aurora Pelegri · JIMENEZ ROPERO, BALBINA   Balbina Jimenez · ORTEGA
COLLADO, M. CARMEN   Bar Carmen · SANCHEZ SUBIRA, ANA M.   Bar Congost · AMAOYI, RACHID
Barberia Rachid · COSENTINI, BEATRIZ ROSARIO   Beatriz Cosentini · SOLA RAMIREZ, MARIA
ANGELES   Botiga , Franquícies · DE-LA-VILLA VELA, PILAR   Botiga aliments dietètics · ALVAREZ
DOMENEC, VICTOR   Botiga articles de decoració · NURIA MONTOLIO CATALÁN   Botiga Bio · ALINDA
TORREJON CRUZ   Botiga Carol · KAMYAR MODIRI   Botiga d’alimentació Kaymar · LEDESMA MIÑO,
GABRIELA BEATRIZ   Botiga d’aliments congelats · FERNÁNDEZ DÍAZ, EVA   Botiga d’animals ·
GONZALEZ GONZALEZ, CELESTE   Botiga d’arrangements de roba i brodats · ESPELT MARTINEZ,
OLGA   Botiga d’articles Tot a 100 · DOMENECH CONTRERAS, JUDITH   Botiga de bijuteria ·
SÁNCHEZ VIDAL, ROSA   Botiga de complements · CALLEJAS CATALAN, LAURA   Botiga de decoració
· GRAU MAJÓ, NÚRIA   Botiga de dietètica · GARCIA RABELLA, JOSEP ALFONS   Botiga de jardineria
ecològica · CHELE ROPE, KELY   Botiga de menatge · JOSE LUIS BEBEK   Botiga de pantalons ·
DOMÍNGUEZ MARTÍN, EVA   Botiga de productes naturals · MUSTAPICH MARTICORENA, MONICA
Botiga de regals i art · CALVO FERNANDEZ, NURIA   Botiga de roba · EL GHALBZOURI, SOMAIA
Botiga de roba · MASOLIVER MORENO DE VEGA, EVA   Botiga de roba · GONZALEZ NIETO, MARIA
PILAR   Botiga de roba de dona i complements · TELESFORO MARTÍNEZ FELICE   Botiga de roba
Felice · MONTAÑO ,MYRIAM GRACIELA   Botiga de roba Graciela · RIUS CASAPONSA, GLORIA
Botiga de roba i complements · ELIAS TORRECILLAS, TERESA   Botiga de roba i granja · MECA
EXPOSITO ,JUSTA   Botiga de roba infantil · VELO QUERALT, ROSA MARIA   Botiga de roba Velo ·
JIMENEZ BAENA, ANTONIA   Botiga Dietètica · CONILL ESTEVE, ORIOL   Botiga d’informàtica ·
ESTABRIDIS DE PEDREIRA, MONICA ESMERALDA   Botiga importació artesania peruana · BASANY
I GIRBENT, SEBASTIÀ   Botiga informàtica · SILVIA PEREZ NAVARRETE   Botiga joguines · DE PABLO
VICENTE, VICENÇ   Botiga joguines · CECILIA NORA PAKMAN  KARD   Botiga lenceria Nora · DEVESA
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BARRIOS, MERCEDES   Botiga Mercedes Devesa · JULIA TRAPOTE, ANNA   Botiga naturista ·
SHAIDA AHMED   Botiga prod. orientals · YAQUELINA YENI   Botiga productes artesans · OUDRA,
SAID   Botiga productes marroquins · GRACIELA LUNA   Botiga regal marroqueria · NUÑEZ ORTIZ,
ISABEL   Botiga roba  Nuñez · CRISTINA DI MARCO   Botiga roba Di Marco · ALDO RAINERO AGUIRRE
Botiga roba disseny propi · ESTRELLA LORA LILLO   Botiga roba i artesania Lora · GIMÉNEZ
RODRÍGUEZ, ESTHER   Botiga roba infantil · SERRANO MARTIN, CRISTINA   Botiga roba infantil
Cristina · NUÑEZ ORTIZ, ISABEL   Botiga roba Isabel · FERNÁNDEZ LOPEZ, YOLANDA   Botiga roba
nens · SAMANTA DE ANTONIO MORA   Botiga sabates Dona Samanta · SERGI GRAS MIRAVET
Botiga Sergi Gras · FLORES VERA, ANGELES   Botiga Tot a 100 · CAÑADAS RUBIO, ANTONIO   Botiga
Tot a 100 · VENDRELL, MONTSE   Botiga vins · GUZMAN MARIN, JUAN   Botiga virtual d’ajudes
tècniques · PARERA BUENDIA, RAQUEL   Botigues complements · BRU RIBERA, MONICA   Bracafé
· IMPERIAL CERCOS, MIGUEL-BENIGNO   Bugaderia · CAMPS FONDEVILA, ARNAU   Cafeteria · CRUZ
LOPEZ, M. CARMEN   Caixers automàtics de pel·lícules · LASAOSA PEREZ, M TERESA   Calzedonia
· GIURATO, CARMELO   Carmelo Giurato · HERNANDEZ MOLINO, CARME   Carmen Hernandez
Molino · ORTIZ RUIZ, CARMEN   Carmen Ortiz Ruiz · RUIZ FIGUERAS, CARMEN   Carmen Ruiz ·
BARON MORALES, ANGELES   Carniceria Angeles Baron · GUARDIOLA GARRIDO, GLORIA   Centre
de bellesa Gloria · PALOMA SOLIS DEL PINO   Centre d’estètica · REMEI ARNEDO DOMINGUEZ
Centre d’estètica Arnedo · LUISA ALEGRE VALERO   Centre d’estètica Luisa · TORRA AMADOR,
ESTER   Centre d’estètica ràpida i econòmica · LOPEZ JOVER, ANTONIA   Centre ioga · JOAQUIM
MALLAT CALLIS   Centre jardineria · YAKKARIYAS, MATHURA MANOHARA M.   Ceylan House ·
SANTOYO DE LA FUENTE, RAQUEL   Chocolate (Raquel Santoyo) · MARTIN BARCELO, VALENTIN
Ciber Café · FERNANDEZ PONCE DE LEON, JAVIER   Clínica Veterinària · ARENAS MANZANO, M
DOLORES   Colmado Jadet · RALLO I CASANOVAS, JORDI   Comerç · MOHAMED BEN TAIED   Comerç
Ben Taied · SANTALICES REDONDO, MIGUEL   Comerç Bicicletes · MONTSERRAT BAU GARGALLO
Comerç Dietètica Bau · ROMERO, M. ANGELES   Comerç Esotèric · JORDI FRANCH   Comerç Franch
· HASHIM, OLAYINKA   Comerç Hashim · PRAT CAMOS, TEODOR   Comerç Just · JORGE ALEJANDRO
MARÍN   Comerç material digital · CALDERON PERNAUS, ALBERTO   Comerç mobles · PEREZ FILLOL,
ANA JESÚS   Comerç objectes religiosos · OLAYA HEREDIA, RAMON   Comerç Olaya · CELIA
PACKMAN   Comerç Packman · CRISTI HERRERA   Comerç Roba Herrera · ALMENDROS PICAZO,
FRANCISCA   Comerç, decoració i interiorisme · NAPAL LLUCH, GEMMA   Condoneria La Gomera ·
GONZÁLEZ, M. TERESA   Conf. i botiga roba M.Teresa · CARO DE AGUILAR, MARIA ELVIA   Confecció
de roba · CAPITANI PASSOLAS, SILVANA   Confecció tèxtil · MARTINEZ MARIN, BEGOÑA   Consultoria
· EHLIS GUNTHER, BEATRIZ   Cool Kids · CASAUBON LEON, ANA M   Copisteria · LANZAS LOPEZ,
DOLORES   Corseteria-Lenceria · DAVID POZO NIETO   David Pozo · AYALA FERNANDEZ, DAVID-
SALVADOR   David Salvador Ayala · SIMARRO ISERN, LYDIA   Decoració Disseny · POZO DUEÑAS,
DIEGO   Diego Pozo Dueñas · ORTA OCAÑA, JUAN MANUEL   Disseny pàgines web · OSCAR JIMENEZ
GONZALEZ   Dulcinea · MUÑOZ VILLEGAS, DOLORS   Ecaf, S.C.P. · GARCIA MANZANO, EDUARD
Eduard Garcia · AGUILERA SANTIAGO, ANA LUZ   El Racó de les Fruites · KAKALIIA, ELISABET
Elisabet Kakaliia · ARAGONES ESPINOSA, CARME   Emeyce · COMPANY VIDAL, GLORIA
Espelmes.Com · ROSA JIMENEZ, EVA MARIA   Estanc · LOPEZ ACOSTA, ESTEFANIA   Estefania
Lopez Acosta · MONTOYA MARTINEZ, ESTHER   Esther Montoya Martinez · RAMOS FONTANA, JORDI
Estudi de fotografia · SILVIA RODRIGUEZ   Estudi disseny gràfic · CLAVERIA ROMO, MARTA   Estudi
fotogràfic · PIÑOL ESCODA, JOAQUIM   Explotació agrària · APARICIO DIAZ, DOLORES   Ferreteria-
Lampisteria · BALLART FOLCH, MIGUEL   Floristeria · VIÑAS SABATÉS, MAR   Flors per encàrrec ·
ARBOS ANQUELA, EDUARDO   Forn Arbos · RAQUEL SAURA/EULALIACORTES   Forn de pà Saura ·
MOHAMED AMMED   Forn-Teteria · MIQUEL BARNET   Fósforo · DIAZ RODRIGUEZ, MAITE   Fotozoom
· ROMERO QUINTANA, FRANCISCA   Francisca Romero · MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO
Francisco Martinez Martinez · MARGELI ROMERO, MARÍA EUGENIA   Franquícia Fincas Garces Poble

Nou · ROSER NAVARRO   Fruiteria · PLANES CASADEMONT, JAUME   Fruites i verdures Jaume ·
GARRELL LLUIS, INES   Galeria d’art · SILVIA DAUDER   Galeria d’art · CAMPUZANO JIMENEZ ,DIANA
Galeria d’art · LANDERAS ALFONSO, RAUL   Galeria d’art · REHDER SUAREZ, SANDRA-ELMA
Galeria d’art · REY TORRE, JUANJO   Galeria d’art Rey · PAOLO MAGNONI   Gelateria · JUNYOL
GOMEZ ,LLUIS   Gelateria · SANS NAVARRO, VICTOR   Gelateria Víctor · GERALDINE VIVAS MATUTE
Geraldine Vivas · LOPEZ LOPEZ, ENCARNACION   Gis-Hel Disseny · BOADA OJEDA, GRACIA   Gracia
Boada Ojeda · ROSA MARTIN NOLBERTO   Granja-Bar Martin · VALLESPI PEREZ, DAVID   Grupo UV
· RIBERA MOYA, GUILLEM   Guillem Ribera Moya · SERRA SANCHEZ, GUILLERMO   Guillermo Serra
Sanchez · ALCALDE, M. JESUS   Herboristeria · TUDELA I CULLELL, PILAR   Herboristeria · HUA,
KANGPING   Herboristeria · BARRAGAN MOLINA, ESTER   Herboristeria · MORI SHIRMOHAMMADI,
MAHMOOD   Hostal · PHILIPPE LOEB   Idees Insòlites · PABLO MUSERI   Import+venda roba per a
dona · RUBE RAMOS, INES   Ines Rube Ramos · SCHMIEDER, INGO   Ingo Schmieder · CASTA
VILLALBA, NICOLAS   Intermediació · SOTO URPINA, LLUIS   Ioga · CARCI LOPEZ, ELENA   Isabel
Bb’S, S.L. · COSTAS GUAL, JAUME   Jaume Costas · GUERRERO, JAVIER   Javier Guerrero · LOPEZ
FERNANDEZ, JAVIER   Javier Lopez · JORGE VENDRELL MACIÀ   Jeanseria · CANELA XANDRI, ORIOL
Jocs en xarxa · BENEYTO MARTIN, JORDI   Jordi Beneyto · CANO AZORIN, JORDI   Jordi Cano Azorin
· BERNARDO CASALS, JOSE DE ARIMATEA   José de Arimatea Bernardo · LOPEZ MONTALVO, JOSEFA
Josefa Lopez Montalvo · CORRAL AGUILAR, JUAN   Juan Corral · JUAN RAMON SERRANO   Juan
Ramon · LORCA MARTINEZ, JUANA   Juana Lorca Martinez · NUÑEZ HERNANDEZ, JULIA   Julia
Nuñez · MORABITO, TINA   Julio Martin Tapias Pérez · ARANDA MIRALLES, M. AMPARO
Khalid+Amparo Aranda · CRISTINA/LOURDES CALVO   Klips By Geronimo, S.C.P. · CARMEN
SÁNCHEZ VALLDOSERA   La Botiga · WTULICH MORATA ,CARLOS   Laboratori fotogràfic · JORDAN
CASAS, CRISTINA   Laboratori fotogràfic · EMILIA MELIA GARCIA   Lampisteria · LOMBARDI,
ENRIQUE   Lampisteria Lombardi · ARJONA TEBAR, LAURA   Laura Arjona Tebar · RUANO BARNES,
SANDRA   Lenceria Damas · LOPEZ BARBERO, LEONOR   Leonor Lopez Barbero · LIMA, CALIXTO
VICENTE   Llegums cuïts i plats cuïnats · GRAU NOGUERA, INGRID   Llenceria · LLORENS RIUS,
ANA MARIA   Llibreria · DUCACH FRID, SILVIA DINA   Llibreria Ducach · FERNANDEZ MARTINEZ,
MARIA   Llibreria Maru · IGLESIAS GERONIMO, ALICIA   Llibreria Muntaner · FERNANDEZ ALDABO,
BLANCA   Llibreria-Cafeteria · RIPOLL RODA, VICTORIA   Locutori · RODRIGUEZ PALACIOS, MARITZA
Locutori · OLANO CARDENAS, YOLANDA IRIS   Locutori i agència de viatges · VIÑUELA GONZALEZ,
PEDRO   Locutori Viñuela · CAMPOS ESCUIN, ASUNCION   Lola Botona · MAJORAL MUNT, MARIA
LUISA   M. Luisa Majoral Munt · MARTINEZ ESCRICHE, M. PILAR   M. Pilar Martinez Escriche ·
MARIN GRANADOS, MARIA VALLE   M. Valle Marín · MARISOL IBAÑEZ   Mad-Era · MIGUEL ANGEL
MORGA   Majorista objectes varis · LAURA COSTA   Majorista roba · ALEJO PASTOR, MANUEL
Manuel Alejo Pastor · TORRES JARIOD, MANEL   Manuel Torres Jariod · DIZ VAZ, MANUELA
Manuela Diz Vaz · ORIANO, MARCO   Marco E Marco, S.L. · GARCIA ENRICH, MARIA EUGENIA   Maria
Eugenia Garcia · PUJOL  SEGUER, JAUME   Marketing pel sector farmacèutic · RAMAJO TEJADA,
MAYTE   Mayte Ramajo Tejada · TELLEZ GUERRERO, MERCEDES   Mercedes Tellez Guerrero ·
ARMILLAS SANJUAN, MARIA NOEMI   Merceria · SANAHUJA GASSO, NOEMI   Merceria · TAPIOLAS
BARRACHINA, DAVID   Merceria · CAPELL COHEN, NATALIE   Moda Capell · GOMEZ MARTINEZ,
GLORIA   Modas Neus · JUSTO FRANCISCO, MONTSE   Montse Justo Francisco · CAZORLA
SANCHEZ, MONTSERRAT   Montserrat Cazorla Sanchez · ROIG GALLARDO, MONTSE   Montserrat
Roig · MARTINEZ RODRIGUEZ, VICENTE   Motexlavi, Sl · SANTASUSANA CARO, DANIEL   Motos
Stap · MIRO MARTI, ANGEL JUAN   Negotior · GONZALEZ DURAN, NEMESIA   Nemesia Gonzalez
Duran · CRISTINA BLAYA   Nens i Nenes · BALCELLS SOLA, NEUS   Neus Balcells Sola · MARTINEZ
NAVAS, NICOLE   Nicole Martínez Navas · LLORCA SANFELIX, NÚRIA   Nuria Llorca Sanfelix ·
MARTINEZ MONFORTE, NURIA   Nuria Martínez · VILLAZAN  MARTIN, OLGA   Olga Villazan ·
VILAFRANCA MORALES, OLIMPIA   Olimpia Vilafranca · ARBOIX DE LA TORRE, ORIOL   Oriol Arboix ·
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FRANCOLI MARTINEZ, NURIA   P Los Net.Com · ESTARELLES I PEPIOL, CRISTINA   Paneres a domicili
· SUADES VILALTA, ROSA   Parada roba Hostafrancs · AUSEJO DELGADO, MARTA   Parada roba nens
St Antoni · BECERRIL BATALLA, ESTHER   Parafarmacia · NICOLAS CUENCA, JOSE ANTONIO
Peixeteria Nicolas · BOTIA ORDOÑEZ, CRISTINA   Peluqueria Cris · GONZALEZ VALCARCEL, M. PILAR
Perruqueria · PLA TENA, GEMMA   Perruqueria · RUIZ ZAMORA, NURIA   Perruqueria amb saló
d’estètica · CAMOS XALMET, AURORA   Perruqueria Aurora Camos · GALERA PARRA, M. CARMEN
Perruqueria Carmen Galera · MERCE LAZARO SANTIESTEBAN   Perruqueria De Lazaro · GONZALEZ
MARTIN, RAQUEL   Perruqueria Raquel · GABALDON CAMPOS, SANDRA   Perruqueria Sandra ·
DEDEU FERNADEZ, MARIA PILAR   Pilar Dedeu · RAFALSKI, PIOTR   Piotr Rafalski · GARCIA
ALGECIRAS, M. CARMEN   Pollastres a l’ast · CRISTINA GALLEGO   Prod. i venda roba Gallego ·
MOHAMED MAHMOUD, BRAHIM   Productes artesanals i roba africana · ROJO GALLART, MARIANO
Projectes jardineria El Roure · DOMINGO FERNANDEZ, EVA   Quiosc Eva Domingo · RIUS AGUILAR,
FERRAN   Quiosc Ferran · JORDA FERNANDEZ, MANEL   Quiosc Premsa Manel · RACHIDI RACHID,
M’HAMED   Rachidi Rachid · BAUTISTA ALCALA, MIQUEL   Raig De Sol · LOPEZ LOPEZ, ANA
Reformes Integrals Neira · DEFEZ AROCA, REINA VICTORIA   Reina Victoria Defez Aroca · IGLESIAS
ALVAREZ, JOSE LUIS   Restauració i compra venda d’antiguitats · FADUA SAHBI    Restaurant Fadua
· AGUILERA ORELLANA, SANDRO   Restaurant gastronòmic i cata de vins · VERGARA GARCIA, ROSA
M.   Rosa Maria Vergara Garcia · LANGARITA ALDEA, PILAR   Sabateria · RODRIGUEZ FIDALGO,
MONTSE   Sabateria  infantil · ELIA GARCÍA SAAVEDRA   Sabateria Elia · BIRLANGA VENDRELL, EVA
Sabateria Eva · SALVADOR AYALA AYALA   Salvador Ayala · FERNANDEZ UBEROS, SANDRA   Sandra
Fernandez Uberos · SEGOVIA CARRATALA, MAGDA   Sansa Publicitat,S.L. · DALMAU MASSONS,
SANTIAGO   Santiago Dalmau · ANDERBERG, ANNA   Senior Shoppen · BAQUÉ, ISABEL   Serveis
estètics · PUIGORIOL I GUASH, RAMON   Serveis per a ferreteries · SANDRA COBO   Sol i Lluna ·
CARLOS HERRAN   Solve Et Coagula · NUÑO GONZALEZ, SONIA KATIA   Sonia Katia Nuño · SOUTO
RIAL, LETICIA   Souto Rial, Leticia · JUAN YEBENES   Sports Can Cuyas · FLOR VALENCIA   Taller
botiga rest. mobles · TORAL BENESEIT, CARLOS   Taller restauració d’art · CANDON MARTÍNEZ,
JUAN MANUEL   Taller tapiceria · RAFAEL PUERTO CHILLIDA   Talleres Chillida · PLANS LAMARCA,
MARIA   Tarannà · CANO DAUMAIN, MARCOS   Tatto Market · ANGUELA GABARRE, RICARD ISIDRO
Tenda caramels · ALCANTARA MELERO, ANA   Teràpies alternatives i venda productes naturals ·
GUTIERREZ PASCUAL, TERESA   Terra Endins · ORGAZ PULIDO, M. MERCEDES   Teteria amb
degustació · RODRIGUEZ GRAÑA, LUIS   Tocat Del Bolet, S.L. · HIDALGO GUTIERREZ, TONI   Toni
Hidalgo · ALVAREZ PUEYO, SILVIA   Tot a 0,60¤ · ESTEBAN FERNANDEZ , TERESA   Tot a Mida ·
GARCIA GONZALEZ, IMMA   Tot Textil · MATILDE I ANTONIA VARGAS   Tucci · ARANA GANOZA, VANIA
SACHENKA   Vania Sachenka Arana Ganoza · CRUZ AYMERICH, ALBERTO   Venda al detall Alberto
· TORRENT MUÑOZ, RAUL   Venda de fotografies · MORENO GUISADO, PAULA   Venda de ropa infantil
· RANIS NEBOT, SERGI   Venda i lloguer de videojocs · SUFFERN QUIRNO, JOSE IGNACIO   Venda
per catàleg · DOLORES SANTOS SUAREZ   Venda prod. cosmètics · KHALID, UMAIR   Venda
productes alimentaris · NOEMI MARTINEZ MULERO   Venda roba de punt Martinez · BAYOD
REVALIENTE, VICTOR MANUEL   Victor Manuel Bayod · CATEDRA BENITEZ, PEDRO   Video club ·
AGUADO CUESTA ,MONICA   Video Club Aguado · BORRAZ MARTI, CESAR JORDI   Video Club Borraz
· ROMERO GONZALEZ, M. CARMEN   Video Club Onda · MATEU CAMA, JORGE   Videoclub Mateu ·
JOAN GASSO   Videorama · RIBAS, MONTSERRAT   Xina (botiga roba).

6. SEGURETAT ALVAREZ TAPIZ, ANTONIO   Antonio Alvarez Tapiz · RUBIO DIESTE, MARIA   Segurtec
· PORCEL VILA, FRANCESC   Videoprotecció per Internet.

7. MICROELECTRÒNICA ROSELLO CASTELLA, ANTONIO   Electromedicina-estètica.

8. SERVEIS D’OCI URBANO GOMEZ, CARLOS   A.A.V.V. Minorista · MARTI ALGARA, JORDI
Activitats extra-escolars · RUANA  LINARES ,DAVID   Activitats rurals · MARAGALL VERGE,
ELISABETH   Agència viatges · LASHERAS FABO, HUGO   Alberg juvenil · MARTINEZ MORA, DANIEL
Assatjos musicals · VALERIE LEMAO   Balneri urbà · MARTINEZ VICARREGUI, ALEJANDRO   Bar
Musical · CABRA GALLARDO, EVA   BCN Salsa · MOLLET, HELENE SYLVIE CAMILL   Black Cat
Editions, S.L. · BASAÑEZ FERNANDEZ, EMMA MERCEDES   Botiga de begudes · VINUESA
HUMANES, GERARDO   Botiga de jocs en xarxa · FERNANDEZ GIL, FRANCISCO JAVIER   C&E: Cultura
i Esport · ANDREU MAS, JAVIER   Camp de Paint Ball · BALLESTER MARTINEZ, RAUL   Chats&Games
· ANDRES GRANELL, XAVIER   Cibercafé · JORQUERA ALONSO, ALEJANDRO   Cibercafè ·
CAVALLERO, VALENTINA   Confecció complements tèxtil · CONSUELO FERNANDEZ RDGUEZ
Consuelo Fernandez · GRAPI ROVIRA, DELIA   Cooperativa monitors menjador · ORTET CASTILLO,
RAFAEL   Editorial Budista · GARCIA CARRERAS, EDUARD   Eduard Garcia Carreras · DEL CASTILLO
ROVIRA, BELEN   Escola taller d’arts plàstiques · BELMONTE FRESNEDA, JOEY   Escola Teatre ·
AGUILO VENDRELL, NARCIS   Espectacles culturals · MANUEL MUÑOZ   Eurosub Palamos · PULIDO
ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER   Fco. Javier Pulido · BARRANCO GALDEANO, ANTONIO   Festes i events
· BELINCHON IVERN, ANA   Festes. Restauració · SILVIA ALDAVERT   Guia Barcelona · VAQUERO
PARRILLA, ELENA   Hípica · ESPALLARDO ORTIZ, JOSE-CARLOS   Jose Carlos Espallardo · VIVES
RODRIGALVAREZ, JULIA   Julia Vives · MARTA SALAS   Llar d’infants · PATRICIA BOQUETE   Ludoteca
· CANTIN MAS, ANA   Ludoteca · GONZALEZ CERVANTES, IMMA   Objectes de regal Imma · TORRES
BASURCO ,HECTOR   Obres artístiques · PADRON FERNANDEZ, REINA CAROLINA   Oci a través de
la cultura · PASCUAL MARTÍ, ALBERT   Onda Expansiva · ZUDAIRE ROVIRA, IÑAKI   Organització
events · IMMACULADA SOLÉ SOLÉ   Organització serveis d’oci · SOTO URPINA, LUIS   Passig per
BCN amb bicicleta xinesa · SANMARTIN NADAL, DAVID   Preparador físic personal · VARGAS DE-
PRADO, RAFAEL   Promoció cultural, musical, artística, audiovisual · ALONSO PALDINI, M. CARMEN
Promoció del turismo cultural · GARBIZU GOMEZ, AITOR   Restaurant, galeria i cinema al Raval ·
GOMEZ PEREZ, RUBEN   Ruben Gomez · MARTINEZ CAMINAL, JOSEP LLUÍS   Servei d’activitat d’oci
· GALIMANY BUSTOS, ESTER   Serveis culturals · FRANCES DIAZ ,SILVIA   Serveis culturals · JOSE
A. MASIDE   Serveis d’oci · PAÑARROYA SERRA, NICOLAS   Serveis d’oci mitjançant les noves
tecnologies · ESPINOSA JIMENEZ, JUAN   Serveis turístics · LAFARGA SERRA, SUSANA   Susana
Lafarga Serra · RUIZ SABIN, MARIA DEL MAR   Taller arts plàstiques · MAYNES TOLOSA, PAU   Taller
restauració de fotografies · RIPOLLES BALLESTEROS, JOSEP MARIA   Temps de Lleure · SAEZ
GAZO, INMACULADA   Tèxtil, sala d’exposicions · LORCA GONZALEZ, DIEGO   Titzina · ADELL
NAVARRO, ROSA M   Trama, S.C.P. · CAVALLER RODON, VICTOR   Uno+Uno Producciones
Audiovisuales, S.L. · DE VILLALONGA KIROUAC, SALVANA   Vanas Dive · RIOS JUAREZ, LUISA MARIA
Vanesa Pose Ruano · GUTIERREZ NOGUERA, FRANCISCO   Vellamarï · DOMENECH, JOSEP M.
Vianatura · JANES SARIOLA, JOAN   Viatges gastronòmics · FRANCO HIDALGO, GUILLERMO   Web
informació gastronòmica.

9. TECNOLOGIES I SERVEIS MEDIAMBIENTALS PRAT TORRENS, MARIA   Agroturisme · GUIMERÀ
ROIG, ALEIDA   Aleida Guimerà Roig · BREVA BLASO, ARTURO ANTONIO   Comercialització de llavors
· PEREZ PEREZ, RAUL   Descontaminació de sols · PARERAS ACEVES, DAVID   Despatx Arquitectura,
Mip SL · PAUL DOJOUMBOU   Empresa de reciclatge · STEPHANE CERF   Hybrid Solutions ·
ARMAYONES JORDANO, IGNACIO   Ignacio Armayones · CONDAL BARGOS, JORDI   Jardineria ·
GOMEZ ROBLES, JAVIER   Javier Gomez · VIGIL CARTAGENA, NURIA   Laboratori d’anàlisi clínic ·
SANCHEZ MARIN, JUAN   Mesura i control del soroll · MAS PLANELLA, FRANCESC XAVIER   Projectes
de disseny · RIERA PUIG, JAUME   Reciclatge Llaunes · SAURINA DELGADO, JOSEP-MARIA   Serveis
higienització · SAMARRA I RIERA, SALVADOR CID MURILLO   Serveis mediambientals · FERNÀNDEZ
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DE CÓRDOBA   Serveis mediambientals · COLOMINAS REIG, JOSEP RAFAEL   Sortides en veler ·
GRACIA GOMEZ, CARLES   Topografia · COLL PERRIER, CRISTINA   Tradingplast, S.L.

10. COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ CRISTO OSUNA, JOSE   Adria Cristo · SEVILLA, AUGUSTO
Anahí 2002,Sl · VINARDELL TIÓ, ANTONI   Antoni Vinardell · ELIES FERNANDEZ, ANTONIO   Antonio
Elies Fernandez · TORNOS PANILLO, ANTONIO   Antonio Tornos · MORAL MARTI, NURIA   Araolit,
S.L. · DALLE MOLLE, CARLO   Artel · SACASAS MARTINEZ, ANDREU   Articles publicitaris ·
CLAVERIA MOROS, MARIA-TERESA   Autovenda verdures · BLÁZQUEZ  LEAL, SUSANA   Blázquez Leal,
Susana · HADIDA ISVY, PASCALE   Botiga virtual de mobles · IBARS PALLAS, VICTORIA   Botons i
complements de vestir · PERALTA HUAMANI, CESAR ANTONIO   Cesar Antonio Peralta Huamani ·
DE MIGUEL MIRANDA, FCO. JAVIER   Clauer compacte · CACHINA ZAMORA, NEMESIA   Comerç
exterior · WALID EL ALI   Comerç exterior El Ali · RUIZ ARCAUZ, ALBERTO   Comercial · SAMSO
SALVADOR, MAGI   Comercial i distribució productes químics · ANTONIO J. MOLINA SIESO
Comercial maquinària avícola · DE PABLO ARRIBA, M. MONTSERRAT   Comercial productes de
construcció · SAN JUAN PIJEM, NARCIS   Comercial recanvis automoció · CARIDAD RIVERO, FE
Comercialització d’aigua mineral potable · DE FREITAS, EMILIO   Comercialització de material
esportiu · GIOL SANCHEZ ,JOSEP   Comercialització de productes d’emergència · BACHMANN,
PEDRO   Comercialització de xocolates · MARTINEZ GARCIA, CARLOS   Comercialització i distribució
· VAZQUEZ TREVEJO, JULIO   Comercialització vins gallecs · CIVIT REALP, CARLES   Competidor ·
RODRIGUEZ CAÑAS, JOSE ANTONIO   Components per la senyalització vertical · MARI PAZ AMBIELA
Confecció i acabats roba · VALLADARES  HERRERA, DENNIS   Dennis Valladares Herrera ·
BRAGULAT BOSOM, FRANCESC   Dialinet, S.L. · FRUTOS VICENTE, DIEGO   Diego Frutos · DIAZ
MEYER, GABRIEL MARIA   Dimayer · CHOLBI YUSTE, OLGA   Disseny, confecció i venda de roba ·
HERRERA CASTRESANA, ANA   Distribució d’aliments de qualitat a domicili · ALBIOL BARRAS, JAVIER
Distribució de mobles de cuina · HERNANDEZ TORRES, JOSE LUIS   Distribució de productes canaris
· GIOL SANCHEZ, JOSEP   Distribució de productes per a l’emergència via Internet · RIVAS GAIZA,
PEGGY PATRICIA   Distribució de targetes telefòniques · LOPEZ CAO, ANTONIO   Distribució de vins
gallegs · PEREZ BASOKO, XAVIER   Distribució eines domòtica · GUZMAN PORRAS, ANTONIO
Distribució metalls · CRESPO PIERA, PERE   Distribuidora i comercial ind. farmacèutica · JOVER
BADIA, TERE   Divermagic · DE JESUS ALMACELLAS, NATALIA   Edició i distribució fonogràfica ·
PALMISANO LIONEL, NICOLAS   Editorial · AURE PEÑAS, ESTHER   Editorial Cartier D’Or · MORENO
ALCALDE, EDUARDO   Eduardo Moreno Alcalde · CACERES CHAVA, EMMA   Emma Caceres · DIAZ
RUIZ, ANDRES   Empresa de cotilleria · BLANZACO CONSTANTE, MARIA INES   Establiment d’òptica
· PLA RIBAS, JOAN MANEL   Euro 2000 Knt S.L. · PIAZZA, CARLOS   Exim Licensing & Promotions
España, S.L. · TAIRA, MYRNA VANINA   Exportació art · MOHAMED SILLAH   Exportació Gàmbia ·
MATHEU OSTHUS, SILVIA   Exportació productes tèxtils a Senegal · ESPINOSA VALERO, ESTHER
Fabricació i dissenys en plata i mineral (bijuteria) · ROMA MILLAN, AGUSTIN   Fotografia Agustin
Roma · WOONG DO, JAE   Fotografia Metalica · HERVAS VIDALES, ALBERT   Garolive · NICOLAS
LEBORAN, GUILLERMO   Guillermo Nicolas Leboran · CASTILLO ROJAS, MARIO ANTONIO
Hexagram26 · GOMEZ GARCIA, JOSEP   Immobiliària · MOZAS BENITO, NORBERTO   Immobiliària
· MOUANGUE MOUKOURI, RICHARD   Import/Export · RUIZ ARCAUZ, FERNANDO   Importació ·
PRETELL RODRÍGUEZ, ROXANA   Importació de soda · CORS BIERE, JOSE    Importació de vins Cors
· SANCHEZ DAZA, RULFO HERNANDO   Importació/Exportació · MBATH, IBRAHIMA   Importació-
Exportació Mbath · SALCEDO BARTOLOME, YOLANDA   Importacions Exclusiva · LEON LINARES,
RICHARD-ANGEL   Import-Export Angel Leon · DIXON, JAMES-WALLACE   Internacionalització
empreses · IPARRAGUIRRE VILARRASA, JORDI   Iparraguirre Vilarrasa, Jordi · FAURAT SOLA, ISABEL
Isabel Faurat Sola · ALVAREZ NEGOSHEVA, ENRIQUE   Italia- Accessoris · CUCURULL FARRE, M.
JESUS   Jessi Disseny · CAPARROS CASCO, JORDI   Jordi Caparrós · ESCODA CLEMENTE, JORDI

Jordi Escoda · MANILS RICO, JORGE   Jorge Manils Rico · PALACIN PEÑA, JOSE   Jose Palicin Peña
· GARCIA AIXALA, JOSEP   Josep Garcia Aixala · SUAREZ GARCIA, AMERICA   Juan José Vidal
Señorans · MARIN CORBERA, JUAN   Juan Marin Corbera · BETTS, RICHARD   Linktent, S.L. ·
MARTÍN LÁZARO, LYDIA   Lydia Martín Lázaro · CUELLA CELMA, M. DEL CARMEN   Mª Del Carmen
Cuella Celma · SARDA FABRES, M. IRIS   Mª Iris Sarda Fabres · MACIP GIOL, M. MAGDALENA
Magdalena Macip Giol · NAVARRO BRAGULAT, ANGEL   Maquinària Automoció Cataluña, S.L. ·
RAHMAN, MD MUJIBUR   Md Mujibur Rahman · MAESTRE CASTRO, MERCEDES   Mercedes Maestre
· MURILLO AZORIN, MIGUEL-ANGEL   Miguel Angel Murillo · ORIOL JANER   Miniatures Gegants ·
VILLAR, MONTSERRAT   Montserrat Villar · MOIX  SALA, LLUIS   Motor Seuri · ARMENGOU
PIFERRER, JOAN   MTU Telecom S.A.L. · AYUSO GONZALEZ, NEUS   Neus Ayuso · DE LA VARGA
RODRIGUEZ, JOSEFINA   Novosystems Sl · SHELTON, PAUL NICOLAS   One Wolrd Net · RASCHKES
MARTINEZ, M. ALEJANDRA   Portal de l’Habitatge · RODRIGUEZ ALBERICH, ANTONIO TOMAS
Producte solidari, comerç just a l’Àfrica · GUTIERREZ HERRAN, RAFEL   Reformes i venda material
construcció · NORA TIZI   Representant comerç · ADRUBAU MONTASELL, SANDRA   Sandra Adrubau
· MARTINEZ MESA, PILAR   Servei a pastisseries · ZAGURY, SAM   Solga Diamant · CAMPO SOTO,
ELOY-VALENTIN   Subministrament industrial · AUQUE ESPINOSA, FRANCISCO JAVIER
Subministraments Informàtics · FRANCISCO GOMEZ CAMPOY   Subministraments S.L. · DIAZ
PEÑALVER, NATALIA   Syco · PALACIOS, LAURA CECILIA   T&P Quick · FERNANDEZ SORIA, ESTHER
Taller i fabricació d’espelmes · TORRES CASTRO, LOURDES   The Brand Company · ISABELLE VAN
DE WOESTYNE   The Hand Made Company · VILA GIRBAL, ALEX   Tractament aigües · BONEU OLAYA,
GINES   Traspàs Restaurant/Web Vins · SAGNIER PRAT, ALEJANDRO   Venda de stocks roba
temporada · PAMPLIEGA TOBAR, FLORENTINO   Venda De Telecomunicacions · VILA VILARO,
EUGÈNIA   Venda Helios Italquarz · SOLER VILAS, BENET   Venda Maquinària · BALCELLS BONET,
ANA CARMEN   Venda per catàleg · RUIZ TITOS, MANUEL   Venda per correu · PEGUEROLES
MARGALEF, MONTSE   Widaccess · MENDOZA POLONIO, ZINDA   Zinda Mendoza.

11. PRODUCCIÓ I MANUFACTURA VENDRELL CABRÉ, JOSEP ORIOL   Ab Tech · RAINERO AGUIRRE,
ALDO   Aldo Rainero Aguirre · MONES BAYO, ALEJANDRO   Alejandro Mones · MARTINEZ SERRANO,
ANGEL   Angel Martinez Serrano · MARROLLO FERNANDEZ, ANNA   Anna Marrollo Fernandez · PI
GONZALEZ, JOAN   Carpinteria · MOYA GARCIA, MARIA TRINIDAD   Carpinteria Metàl·lica · ALVAREZ,
M. JOSE   Ceimac · XIQUES I COSTA, SANDRA   Chamaquita · PALMA PATRON, RAFAEL   Compra
venda de components informàtics · MARTI CASADO, ANA-M   Confecció i venda roba · JUAN
MARTINEZ FELICE   Confecció Roba · GABILONDO PRAT, JORDI   Construcció amb fusta · BALLADA
SANCHEZ, MARTÍ   Creació nous productes · DANIEL FIGUERAS   Daniel Figueras · PIEDRA
HERRERA, DIEGO JOSÉ   Diego José Piedra Herrera · GESTIDO RODRIGUEZ, EMILIO   Disseny i
confecció · NAVARRO BARBA, AIDA   Disseny i decoració en vidre · PEREMIQUEL PELFORT ,ESTHER
Disseny i estampació artesanal articles i productes per nadons · CATALINA VIVES  PHIPPS   Disseny
i Prod. Objectes Vives · NADAL VALL, IGNASI   Distribució Chupa Chups · LUQUE GARCIA, ROSARIO
Edició i distribució de literatura · MUÑOZ ARROYO, JUAN CARLOS   Entramados Delta S.L. · CIPRES
FONT, ESTER   Ester Cipres · LOPEZ CHIMIEZ, ALEJANDRO   Explotació idea relac. amb la forografia
· MARTINEZ FITO, EVA   Fabricació d’accessoris de bany · MARTINEZ PUIG, M. CARMEN   Fabricació
de portes antiincendis · SANCHEZ BARRIOS, PEDRO   Fusteria i manyeria · BLOCH, BEATRIZ   Glass
Art Design · RUFACH NOVAU, GEMMA   Granja de cargols · ACHAB, MOHAMED   Importació menta
del Marroc · CHAVANON, OLIVIER   Innotec · PESO RUIZ, BERNARDO   Instal·lacions · EDMOND
STANTON, JAMES   James Edmond Stanton · BAX, JAN JOCHUM   Jan Jochum Bax · TORRAS HIJAR,
FERNANDO   Jardineria Baobab · MENENDEZ FONTAL, JORGE   Joan Alonso Villegas · COLOMER
MUR, JORDI   Jorviana Disseny · LLAURENS IÑIESTA, JOSE ANTONIO   Jose Antonio Llaurens Iñiesta
· MARSE FERRER, M. ANGELS   Mª Angels Marsé i Ferrer · UMBERT REXACH, ENRIC   Malakos ·
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BOURBON, PASCAL   Management Buy In · LINARES VILAPLANA, MANUEL   Manuel Linares Vilaplana
· ESTEVEZ VAZQUEZ, BEATRIZ   Manufactura del vidre · VERDU BLASCO, PABLO   Màquina per rentar
gossos · MINGO SANCHEZ, MONTSERRAT   Material escolar alternatiu · RABUÑAL, MIRTA MARÍA
Mirta María Rabuñal · ENCINA, MIRTHA   Mirtha Encina · GISBERT QUEJADA, OLGA   Mobiliari
Modular · DERAOUI, MOHSSINE   Mohssine Deraoui · APARICIO RIO, YOLANDA   Oasis · ALCARAZ
RODRIGUEZ, SALVADOR   Òptica · OSCAR MAURICIO CACERES ABBA   Oscar Abba · GUERRERO
CAMACHO, JOSE ANTONIO   Pitalibano · REY PRIETO, ALBERTO MARIO   Prod. complementaris per
ind. Manufacturera · CARLOS A. SUAREZ ISAZA   Prod. Espelmes · JIMENEZ MARTIN, MIGUEL
ANGEL   Producció de detalls per a modelisme · GIL BOTA, ROSA MARIA   Producció de productes
alimentaris · IGNACIO POLI   Producció de roba · GONZALEZ LOPEZ, MARIA MERCEDES   Producció
de software de gestió · RODRIGUEZ TERRON, JUAN CARLOS   Producció objectes de regal ·
PEREMIQUEL PELFORT, ESTHER   Productes alimentaris Italia · CARREÑO TORREMOCHA,
ALMUDENA   Productes audiovisuals · MANRIQUE PARACHINI, MARCELA   Reciclatge materials ·
SANCHEZ GUTIERREZ, JOAQUIM   Reparació plaques electròniques · GOMEZ MARTIN, FERNANDO
Restauració de mobles · VELA MACIA, ANTONIO VICENTE   Restauració de vidre · MARTINEZ
MORATALLA, RESTITUTO   Restituto Martinez · ANDREU MELGAREJO, ISABEL   Skin-In · SÁNCHEZ,
M. PILAR   Sonrieteme · ANIES MARTÍNEZ, JAVIER   Taller carpinteria de fusta · LOPEZ ROMERO,
CONSUELO   Taller de brodats · LLACH TAFANER, JOSE   Taller de ceràmica i botiga · DOOR,
ROBERTO CARLOS   Taller de fabricació artesanal de mosaics · VICENTE LEOZ, MIGUEL ANGEL
Taller de motos · GALVEZ MARQUEZ, JUAN RAFAEL   Taller de retulació · ROBERTO MARTINEZ   Taller
marroquineria · INMACULADA BARON DA SILVA   Taller mecànic · MARTINEZ GALAN, DAVID   Taller
restauració mobles · GALLEGO MANZANO, GERARDO   Talleres Torrell · MARTÍ GOMEZ, JAUME
Tecnologia digital · FERNANDO GOMEZ SORIANO   Teramics · RODRIGUEZ MARCO ,CONCEPCION
Termoimpressió de targeteria, regals d’empresa i promocions publicitàries · PEREZ CASTAÑO,
ROSALIA   Whila · SANDOVAL MUÑOZ, FERNANDO MANUEL   Yacht Carpenter Port Vell S.L.

12. ALTRES SERVEIS A LES EMPRESES LAO ROS, OLGA   2Agro, S.C.P. · TOLEDANO INFANTE,
ABEL   Abel Toledano · BLANCO CUMPLIDO, ABIGAIL   Abigail Blanco · PLA GAUCHIA, ENRIQUE
Accés al públic en general · FIORILLO, ALESSIA   Adicom, S.L. · HIDALGO ROLDÁN, JOSE   Advanced
Service Quality, S.L. · ALTAYO MIR, LAURA   Advocats Altayo-Mir, S.L.L. · BETTY ROMERO VEDRA
Agència de col·locació de personal domèstic · TALAMINO MONTERO, OSCAR   Agència de traducció
· TEIRA SAMPEDRO, ALICIA   Agència Hostesses · ROBIROSA ROCHINA, MONSERRAT   Agència
immobiliària · MARCELO MARTIN   Agència publicitat · SANCHEZ SANS, ALEJANDRO   Agència
publicitat · DANIEL CAMPI   Agència serveis editorials · GALOBARDES LORDA, ALBERT   Albert
Galobardes Lorda · SERRA AYMERICH, ALBERT   Albert Serra Aymerich · VIDAL MASOLIVER,
ALBERTO   Alberto Vidal Masoliver · VAN HOEKEN, ALLARD   Allard Van Hoeken · ALSINIA OLLE,
DELFIN   Alsina Ollé, Delfin · VERDU GIL, ANA CRISTINA   Ana Cristina Verdu Gil · BOIGUES FIRTH,
ANDRES   Andres Boigues · SALGUERO, ANDRES   Andres Salguero · PUMAR MAS, ANGEL JOSE
Angel Pumar · CASADO GOMEZ, ANNA   Anna Casado Gomez · CASTEL TREMOSA, ANTONI   Antoni
Castel Tremosa · MARQUEZ GARCIA, ANTONIO   Antonio Marquez Garcia · TORIBIO MARTINEZ,
ANTONIO   Antonio Toribio Martinez · BAYONA BENET, ALBERT   Arquitectura Gràfica De Bienes Y
Patrimonios, S.L. · BADIA JUAN, MONTSERRAT   Artesania miniatures · TORRADAS BAQUER, JOSEP
RAMON   Asdam · POU SABOYA, JORDI   Assessorament · MORAIS ABIZANDA, DEBORA
Assessorament en productes de decoració · XING DONG, ZHANG   Assessorament exportació ·
SAENZ ARRESE, ALBERTO   Assessoria arquitectònica · HANKO, LIV PIA   Assessoria comerç exterior
Escandinàvia · ILLA MAURI, PERE   Assessoria laboral · PLA RIBAS, JUDIT   Assessoria leagal On
Line · OLIVA QUESADA, ANTONI   Assessoria sistèmica · AVENDAÑO BERENGUER, JUAN CARLOS

Avenberger · IBORRA ETXEBARRIA, IBON   Azalpen · OLIETE ARTAL, BEATRIZ   Beatriz Oliete Artal
· CALVO BENAIGES, M. JOSE   Bembo’S · FICKERT, REIMUND   Bio-Med Visions, S.L. · RIPERT,
ARNAUD JEAN LUC   Bluespace · WALTER, BIRGIT   Bm Lighting Design · GARCIA BERTRAN, MAITE
Botiga d’animals · PULIDO ALBERO, DANIEL   Botiga d’esports · FERNANDEZ NAVARRO, CARLOS
JAVIER   Carlos Javier Fernandez · MYRIAM TURULL   Celebrity · MÄKINEN RAASTE, TUULA INKERI
Centre d’estètica Tuula Mäkinen Health & Beauty · BROCA PALOMA, JOSE   Cgs, Assessoria
Producció · FRANCISCO JOSÉ SOTO   Cial. Tec. Comunicació · PAOLA ETHEL PRIETO   Cibercafé
empresarial · BESTRATEN CASTELLS, MIGUEL   Cims · MATABOSCH, GENIS   Circus Consulting ·
NELSON GARCIA TORRES   Comerç exterior · FONTSARE UBACH, EMILIO   Comerç hospitalari ·
GARCIA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO   Comerç Marbre · CARRASCAL AMELA, EMILIO
Comercialització stands · MESA CORDOBA, M. JOSE   Como Gabinete De Comunicación, S.L.L. ·
GIL PIESCHACON, ANA M.   Compucentro · LIPS, ANDREAS   Consultori Andreas Lips · POCH OLLER,
MONICA   Consultoria cultural · IGLESIAS GARCIA, CARLOS VICTORIO   Consultoria de gestió i
Recursos Humans · PINO CASTILLO, M. PILAR   Consultoria de marketing corporatiu · BOHIGAS
GARCIA, CARLES   Consultoria de seguretat de matèries perilloses · GARRETA DALMAU, FRANCESC
Consultoria i auditoria d’empreses · TISMINETZKY KESTELBOIM, LEONARDO   Consultoria industrial
· VAN HERK, JERON   Consultoria medi ambient · LARRAMONA LENDEZ, MARIA PILAR   Consultoria
sociologia · PAGES CASANOVAS, LLUIS   Consultoria xina · REY CISTER, RICARDO JOSE   Control
per empreses construcció · ROA DELGADO, JUAN PABLO   Cooperativa editorial · MARTINEZ
GARCIA, JUAN CARLOS   Corredor d’assegurances · RODRIGUEZ FERNANDEZ, CRISTINA   Cristina
Rodríguez Fernández · DEZI, CRISTINA   Cursos de formació · RODRIGUEZ ROBLES, BENIGNO
Daltabaix · VARGAS ZEA, DANIEL   Daniel Vargas Zea · MALLEN ZURITA, DAVID   David Mallen ·
SIMARRO ISERN, LYDIA   Decoració disseny · NAVARRO GARCIA, MANUEL   Deliniant · PRANZINI,
GABRIELE   Despatx d’arquitectes · LOPEZ MORALES, CLAUDIA ANDREA ROSAR   Dibuixos
d’arquitectura · CASADO QUINTANA, DIEGO   Diego Casado Quintana · SANCHEZ PARRADO, JORDI
Disseny d’interiors · GARCIA VALERA, SILVIA   Disseny gràfic · SQUEO LASCALA, LUIS JOSE
Disseny gràfic - publicitat · GIMENEZ LOPEZ, ALICIA   Disseny gràfic i il·lustració · TRIAS
ARMENGOL, ARIADNA   Disseny i realització d’automatismes · VILLANUEVA VALLS, MARC   Disseny,
logística i arquitectura · TUZOLA, DIVAIKA   Divaika Tuzola · BAETA LASMARIAS, MILAGROS   Dolores
Baeta Lasmarias · FERNANDEZ GRASA, ADRIANA   Eco Consulting, S.L. · BOZA CANO, NOEMI
Edecom 21, S.L. · CARRERAS VILAGRAN, LAIA   Editorial · SANZ ELIZALDE, ELENA   Elena Sanz
Elizalde · DROTTHOLM, ANDREA   Empresa de serveis · RECASENS SOLE, MONICA   Empresa de
traduccions destinada al sector farmacèutic · AUQUE CABRE, ROSER   Enginyeria Auque · BONALS
MUNTADA, DANIEL   Enginyeria energies renovables · SCHULTE, MANFRED   Enginyeria industrial ·
ARAIZA GARAYGORDOBIL, JUAN CARLOS   Enginyeria rehabilitació · DIGNA LAVADO, ERMENEGILDA
Ermenguilda · GRAU, CARLES   Escola aeronáutica · TRUTER, CHRISTOPHER   Escola de golf i
anglès · SOLER RODRÍGUEZ, CARMEN   Español Express · BALDOMERO GARCIA, ESTEBAN
Esteban Baldomero García · JORDAN GARCÍA, ESTEVE   Esteve Jordán · VALLEJO SANZ, M. ESTHER
Esther Vallejo · ESBRI MACHORDOM, NURIA   Estudi d’arquitectura i interiorisme · SERRA ROCA,
MARC   Estudi fotogràfic · VAZQUEZ TORNER, MARTIN MIGUEL   Estudi integral imatge · GUILLEM
BOLOS, JOSEP MARIA   Estudios Fotograficos Junior’S · BASORA, XAVIER   Estudis ambientals ·
MARTI  VILAVELLA, EULALIA   Eulalia Marti · CÁCERES VELA, ALBERT   Excavaciones Vela · SOUZA
LUNZE, CATIA MARIA   Éxito Eventos · ABDUL HAMID HASAN, KASRA   Exportació i importació ·
GUTIERREZ GONZALEZ, ROBERTO HECTOR   Fabricació màquines de gel · CAMARERO DEL OLMO,
FERNANDO   Fernando Camarero · SAMBEAT ARTIGAS, FERNANDO   Fernando Sambeat Artigas ·
TRIGINER, FERNANDO   Fidelitat · AGUILAR, OSCAR   Fires de moda · CORTINA FERNANDEZ,
CRISTINA   Formació alimentària · ROIG FERNANDEZ, FREDERIC   Fotografia · ESTEBAN FDEZ. DE
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LA FUENTE, CARMELO   Fotografia digital · ANNETTE STOESSEL   Fotografia Figures Rbla. · TEIXEIRA
CATHALA, MARCOS   Fotografia Marcos · ORTEGA PERALTA, RAUL   Fotografia publicitària ·
TORRENT  FLORENSA, ORIOL   Fotografia Torrent · BALLESTER TORRENTS, FRANCESC   Francesc
Ballester · TRUJILLO PIERNAGORDA, FRANCESC   Francesc Trujillo · DE CARVALHO GOMES,
FERNANDO   Franquícia de Missatgeria · PARRA PARRA, REGINA   Franquícia de sucs de fruites
naturals · MONTESINOS ABATI, ALEJANDRO   Fundes per a mòbils · OCHOA OCHOA, SONIA
Gabinet de comunicació · CRESPO RUIZ, EVA   Gabinet pericial · ROSELL, GISELA   Gabinet premsa
· PACHADO RODRIGUEZ, ROBERTO   Galeria d’art · GARCIA ACOSTA, GREGORIO RAMON   Gestió
d’events · CLEMENTE VIVES, MARIA MONTSERRAT   Gestió immobiliària · DEL MORAL, ANTONIO
Goram-Goram Sccl · PIEDRA GARCIA, MAXIMO   Guarderia de gossos · BOTER LLARGUES, JOSEP-
MARIA   Ideactiva · CAMPO GONZALEZ, MARÍA BELÉN   Immobiliària · IVERN BONDIA, THAIS   Impact
Media · SANCHEZ-CRESPO  GIMENEZ, OSCAR   Implantació de sistemes de qualitat · CID PONS,
EMMA   Imprenta · ALCARAZ RUBIO, MARIA ROSARIO   Iniciativa editorial · ORRIT MIRANDA,
ANTONIO   Instal·lació aire condicionat i frigorífiques · MATARRODONA LOPEZ, REGINA CECILIA
Instal·lacions elèctriques a fires · MANRESA BATLLE, JUAN CARLOS   Intal·lacions elèctriques i
energia solar · RODON BANCHS, JOSEP   Interiorisme · TAFER, ABDELKADER   Intermediari
comercial · FREIXANET SOLERVICENS, JOAN   Interpartner Consulting Sl · MONTOYA LAHOZ, JOSEP
Inverline Networks, S.L. · ONECA ZARO, ESTHER   Investigació de mercats i protocol · CARBONELL
GARCIA, IRENE   Irene Carbonell · GONZALEZ XICOLA, JAUME   Jaume Gonzalez Xicola · RODRIGUEZ
LANCHO, JERONIMO   Jerónimo Rodríguez Lancho · LE, JING   Jing Le · MAÑE CASANOVAS, JORDI
Jordi Mañé Casanovas · AZNAR RUIZ, JOSE   José Aznar Ruiz · PUADO SANZ, JOSE-LUIS   Jose
Luis Puado · FUNES AYUSO, JUAN CARLOS   Juan Carlos Funes Ayuso · OLIVA HERAS, JUAN JOSE
Juan José Oliva Heras · GARCIA DIEZ, JUAN MANUEL   Juan Manuel Garcia · SILVIA TORNE
MARTINEZ   Kanaima · AGUILAR GUINDULAIN, JAVIER   King-Eclient · MARTIN FERNANDEZ, LAURA
Laura Martín Fernández · SANCHEZ BLANCO, SILVIA   Lectora · CARMONA CARILLO, ANGELA   Linea
906 ( Tarot Telefònic ) · MATEU RUANO, XAVIER   Lloguer de conductors i cotxes · MARTIN ANSIAS,
LUZ M.   Lloguer d’espais i serveis per empreses de dinàmiques de grup · CANO CANTUDO, LLUIS
Lluis Cano Cantudo · SOLSONA PAIRO, EULALIA   Locutori i d’altres serveis · IBAÑEZ MAILLO,
MONTSERAT   Ludoteca · AÑINO PRADO, LUIS   Luis Añino · DIAZ GARCIA, LUIS MARIANO   Luis
Mariano Diaz Garcia · FREIXES CORREAS, LYDIA   Lydia Freixes Correas · ASENSIO JOVE, MAITE
Maite Asensio · SAEZ MOTA, JOSE LUIS   Manteniment de maquinaria d’oci · HORACIO FELIPE
COYA ALARCÓN   Manteniment extintors · SANCHEZ LOPEZ, MARCOS   Marcos Sanchez · FITA
TORRES, MARÍA EVA   María Eva Fita Torres · BORREGUERO FÍGOLS, M. JOSE   Maria José
Borreguero Fígols · RABASSA DABAN, M JOSEFA   Maria Josefa Rabassa Daban · VIDAL FONT,
RAMON   Maroc · BALDERO FERRANDIZ, MAXIMILIANO   Maximiliano Baldero · ESTEVEZ GINER,
MERCE   Mercè Estevez Giner · GUTIERREZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL   Miguelectric · VILANOVA
FLAQUE, MIREIA   Mireia Vilanova Flaque · LLORENÇ DE SIERRA, ALFONS   Missatgeria · SANMARTI
RUBIO, NOEMI   Missatgeria · LONGARES VIUSA, AUGUST   Modelisme · GUILLEM MAMPEL,
MONICA   Monica Guillem · ARAN UTSET, MONTSERRAT   Montserrat Aran Utser · GUADAYOL
CUNILL, MONTSERRAT   Montserrat Guadayol Cunill · SOLERA, M. JOSE   Mood Art · RODRIGUEZ
ELVIRA, MARCO   My Barna Network Solutions · GIRON JIMENEZ, ANDRES   Neteges Trinet · MUÑOZ
CARINA, DANIEL   Neteja de l’automòbil · SALAZAR RONCAL, GLADYS   Neteja d’empreses · VIÑALS
CLAVERO, RAMON   Neteja general · GUASCH IBAÑEZ, EULALIA   Neteja Industrial Guasch · PEREZ
LIRANZO, JUAN ANTONIO   Neteja làpides · SAENZ FERNANDEZ, PABLO   Neteja vaixells ·
CAIZAPANTA ROJAS, NORA   Nora Caizapanta Roja · SALOMO GONZALEZ, NURIA   Nuria Salomó
González · BANEGAS FABREGAT, AUGUST   Ocloc-Graphics · DURAN, JUAN JOSE   Oficina Tecnica
I+D · RAMON FERNANDEZ, EVA MARIA   Oraculo-Gaia · MARTINEZ, M. LLUISA   Organització de
festes · ROCAFORT QUESADA, VANESSA   Organització d’events · BOVER MILLERA, EMMA

Organització d’events · SOTO BERNAD, PILAR   Organització Events · MARTINEZ RIUS, JORDI
Organització i gestió de circuits de golf · HERNANDEZ VILLARO, ORIOL   Oriol Hernandez, Lloguer
D’Espais Musicals · FERNANDEZ MONGE, DAVID   Outsourcing Comptable I Financer · TURON
GIMENO, PABLO   Pablo Turon Gimeno · SELLERES COROMINAS, PATRICIA   Patricia Sellares
Corominas · RIUS PORTA, EMMA   Patronatge · SANZ LAS HERAS, PEDRO ANTONIO   Pedro Antonio
Sanz · ERROTETA TOTORICA, PEDRO   Pedro Erroteta · TERRE VIVES DE LA CORTADA, CRISTINA
Pentagrama. Disseny Gràfic · PEREA MIGUEL, PEPA   Pepa Perea - Localitzacions · MAIRAL RUIZ,
SERGIO   Pèrit tasador d’assegurances · ARROYO, RICARDO   Producció audiovisual · MAS, XAVIER
Productora de so · PONS CUYAS, DOLORS   Professora de català · DORI, CHRISTIAN   Publicitat ·
RIEIRO FULQUET, JAVIER   Publicitat per pimes · BURGUES PARERA, MARTA   Quatro Design ·
FERNANDEZ GARCIA, EVA   Rac · PLANAS GARCIA, ALEJANDRO   Recollida mobles vells · BEJARANO
SANTAREN, JOSEP LLUIS   Recursos Humans · POHULANIK JAJAN, JACOBO-ABEL   Redacció text
editorials · VIVES SOLE, JORDI   Rehabilitació de façanes · EUGENIO MARCELO CLEMENTE
Rehabilitació pisos · DOBARRO RODRIGUEZ, ALBERTO   Reial Color Sll · SAUCEDO SANCHEZ,
VICTOR   Reparació d’ordinadors · CASTEJON BERZOSA, ANGEL   Reparació Maquinària Hosteleria
· CRIOLLO, RODRIGO   Restauració metalls · AZULAY CUADRADO, PATRICIO MARTIN   Restaurant ·
UGOLINI, ROBERTO   Roberto Ugolini · RAIDEN, VIRGILIO   RRHH Virgilio Raiden · CERVERA TORO,
JOAN   Sape · VIAR CORRALES,  RAFAEL   Selecció de personal · QUEROL FERRER, SERGIO   Sergio
Querol · BLANCAFORT, MAURICI   Serv. Empreses Blancafort · SANCHEZ, VICENÇ   Serv. Outdoor
Training · ROMAN GRIS   Serv. tècnics per events · MARCOS LAZO, CARMEN CECILIA   Servei
d’assessorament · RUIZ DAMAS, IVAN   Servei de missatgeria · RICART CERVOS, M. TERESA
Serveis · JAEN BORRAS, ROSARIO   Serveis a cases rurals · GIRALT MEDINA, M. ASSUMPCIO
Serveis comerç exterior · CAMARA BARNES, OCTAVIO   Serveis de missatgeria · SOLAR CANALES,
INES CECILIA   Serveis de neteja · MOHAMAD JAN   Serveis de reformes · LLEMPEN RUBIO, GARY
Serveis de reprografia virtual a empreses · DE LA RIVA VEGAS, PEDRO   Serveis documentació ·
MARCO ADRIAN, LUIS   Serveis editorials · CALDENTEY, NELI   Serveis formació empresarial ·
TOMAS GIMBERT, YOLANDA   Serveis i mercadotècnia per empreses turístiques · YUSTE,
ALEJANDRA   Serveis integrals comunicació · CARRASCO REYNES, TERESA MARIA   Serveis Integrals
Ixt · PAYET FELIP, GLORIA   Serveis Lingüístics · MARIN SIERRA, OLGA   Serveis lingüístics ·
FORMARIZ, M. DEL MAR   Serveis marqueting · LISON CASTAN, MONTSE   Serveis per nous
residents extrangers · BITTINI, LUCAS   Serveis publicitat · RODOREDA, EUGENI   Serveis telefonia
· CARRASCO SANCHEZ, VIRGINIA   Solucions integrales en Recursos Humans · COSTA CAIRELLO,
MARIA GRACIELA   Souvenirs  museus · UHLEMAYR, SIGRID   Sportplan · SUSANA MARTORELL
SALLERAS   Susana Martorell · CONCHA RIVEROS, JUAN CARLOS   Taking Shape, Sccl · SABATE
BERNAT, LIDIA   Taller maquetisme · MIRAVET LOPEZ, SANDRA   Tallers per escoles · CUSCO
GASCON, SEBASTIA   Tecexa 2002, S.L.L. · ASIN LAHOZ, EUGENI   Tedicex, S.L.L · CAÑIZARES
GOMEZ, IVAN   Teleport · DOSSETTI BELLO, MARIA TERESA   Teràpies naturals · SAUCEDO
SANCHEZ, VÍCTOR   Total Express International,S.L. · LOAYZA ARNAU, BERTA   Traducció · GUITART
LUDEÑA, MARIA SIGRD   Traducció i gestió cultural · GARCIA VIZCARRO, MARTA RITA   Traducció On-
Line · GUTIERREZ CARRASCO, ROSA   Transferències de diner · CAVERO HERNANDEZ, ARMANDO
Transport Al Port · CASTELL I JUAN, MANEL   Transport de mercaderies · MEDINA FERNANDEZ,
MONICA   Transport internacional · PADILLA, RICARDO   Treballs en serigrafia · TRILLA PONS,
ELVIRA   Trilla · HILBERT PÉREZ, VANESSA   Vanessa Hilbert Pérez · BERDELLON RODRIGUEZ,
DANIEL   Versus On Line · CALLIS PASCUAL DEL POBIL, ANTONI   Veteralia, S.L. · DURSO, VINCENZO
Vicenzo Durso · OLIVA VILLA, ANDRES   Videoclub Oliva · CASAS ROQUE, XAVIER   Xavier Casas.
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CATALUNYA

Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Vandellòs I L'ho
Ajuntament d'El Vendrell (D'Aleph)
Ajuntament Sta.Margarida i els Monjons
BAIE, Barcelona Aeronàutica
Cambra de Comerça de Barcelona
Casa de Asia
Casal dels Infants Del Raval
Centre Universitari La Salle
Club de Marketing de Barcelona
CORESA, Sant Boi de Llobregat
Diputació de Barcelona - Àrea Promoció Econòmica i Ocupació
Diputació de Barcelona - Pactes per a l'Ocupació
Diputació de Barcelona - Relacions Internacionals
Escola del Treball 
Foment de Terrassa
Fundació Barcelona Digital
Fundació ESADE
IES, Escola de Treball
IESE
IMPEM, Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
Institut d'Estudis Regionals Metropolitans
Pla Estratègic Metropolità
Universitat Autònoma de Bellaterra, Màster Creació d' Empreses, 
Universitat de Barcelona (Màster La Ciutat: polítiques, projectes i gestió)
Universitat de Barcelona, Facultat de Pscologia
Universitat de Barcelona, Les Heures
Universitat Politècnica de Catalunya - Programa Innova

ESPANYA

Ayuntamiento Cordoba
Ayuntamiento de Huelva
Bidasoa Activa
Ceei Valencia
CEIN Navarra

CEIN Noein
Centro de Empresas Municipal Pro-Málaga
CIDEU
Consejería de Educación, Región de Murcia
Fondo Formación Zona Sur
Fundación Ferrol Metrópolis (Ferrol)
Fundación IMAGO
Getafe Iniciativas
Gobierno de La Rioja
I.E.S. Pirineos
Incubar
Instituto Asturiano de la Mujer
Inypsa
Oarsoaldea, SA
PSC Balears
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

INTERNACIONALS

Abruzzo Lavoro ITÀLIA
ADESO ARGENTINA
Agenzia Sviluppo Nord Milano ITÀLIA
Ajuntament Mykolaiv. Regidoria de Promoció Econòmica. UCRAÏNA
Alumniverband der Universität AUSTRIA
Ambaixada d'Islàndia ISLANDIA
Ambaixada USA USA
Asociación Chilena de Municipios XILE
Association of Finnish Local Agencies FINLÀNDIA
Ayuntamiento de Pushkinskaya RÚSIA
Banc Nacional d' Islàndia ISLÀNDIA
Biejing Olympic Economic XINA
Cambra Comerç Suècia a Barcelona SUÈCIA
Cambra de Começ de Trujillo BOLIVIA
Cambra de Comerç Argentina ARGENTINA
Cambra de Comerç de Dortmund ALEMANYA
Cambra de Comerç de Santa Cruz PERÚ
Cambra de Comerç Francesa FRANÇA
Cambra Industrial de Comerç de Santa Cruz BOLIVIA
CDU, Stuttgart ALEMANYA
Centro de Estudios de Economia Internacional COLOMBIA

Annex  V : rel ac ió  de  deleg ac ions  ateses
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Centro Universitario La Salle BRASIL
CEO, Economic and Employment ALEMANYA
CIC, Agencia de Desenvolupament Local de Curitiba BRASIL
CICOM Sophia-Antipolis FRANÇA
City of Belfast IRLANDA
City of Dublin IRLANDA
City of Livepool ANGLATERRA
City of Tampere FINLÀNDIA
Ciutat de Lille i Soreli FRANÇA
Colegio Gerencia Speyer ALEMANYA
Comune di Pavia ITÀLIA
Consolat de Japó JAPÓ
Consultora Regió Coquimbo XILE
Copenhague City Council DINAMARCA
Cordoba Metropolitana ARGENTINA
CORFO XILE
Corporation for Enterprise Development USA
Del.legació Comissió Europea a Barcelona SUECIA
DG Entreprise. European Comission LUXEMBURG
Economia Lavoro ITÀLIA
Efeso, Soc. Coop. ARL ITÀLIA
Estado de Jalisco MÈXIC
E-TAMPERE FINLÀNDIA
Eurocities BÈLGICA
Fundació Biró ARGENTINA
Fundació ESADE i Universidad de Córdoba ARGENTINA
Gold Coast City Council AUSTRÀLIA
Greater Quebec Development Quebec CANADA
GrunderRegio M e V ALEMANYA
Grupo Arcobaleno ITÀLIA
Guadalajara MÈXIC
Hong Kong Development Council XINA
IMAGO, organització no guvernamental per al desenvolupament COLOMBIA
Insead University FRANÇA
Inst. Estudios Superiores de Monterrey MÈXIC
Instituto de Gestión y Liderazgo XILE
Instituto México Catalan MÈXIC
INTEC XILE
ISAE/FGV, Organització Empresarial. BRASIL
ISM FRANÇA
Italia Lavoro y Ministerio del Lavoro ITÀLIA
LDO HOLANDA
Leeds Busness School, Erbedu ANGLATERRA
Leeds Metropolitan University USA

London School of Economics, Urban Design Master ANGLATERRA
Mc Coll School of Business USA
Ministerio de Economia y Empleo de Colombia COLOMBIA
Municipalidad de Veracruz MÈXIC
Municipiladad de Trujillo PERÚ
Oficina Comercial de  Austria AUSTRIA
Oficina Comercial de Quebec a Barcelona CANADÀ
Oficina Internacional Eurocities - Cardiff ANGLATERRA
Parlamentaris de la Comissió de Treball de la Regió de l'Ille du France FRANÇA
Plan Nacional de El Salvador EL SALVADOR
Prefeitura do Municipio de Sao Paolo BRASIL
Prefeitura du Curitiba BRASIL
President del Cantó de Sarajevo BOSNIA HERCEGOVINA
PROINTER BRASIL
Provincia Di Lecco ITÀLIA
Provincia di Milano ITÀLIA
Pro-Women  Innova Xarxa Internacional
Regió de Ancona ITÀLIA
Regió de Bruxelles Capitale BÈLGICA
Regió del Piemonte ITÀLIA
Region of Turku FINLANDIA
Regional Social Fund DINAMARCA
RTBF Mouvement Reformate BÈLGICA
Saatchi and Saatchi BÈLGICA
SEPYME Área de Desarrollo Local ARGENTINA
Shenyang Urban Planning XINA
Southern Metodist Univ USA
Start Point GMBH ALEMANYA
Swiss Business SUISSA
Syracusse USA
TEC Monterrey MÈXIC
TEKNOPOLIS ITÀLIA
The Hebrew University of Jerusalem ISRAEL
Transversal XILE
Twinbic FINLÀNDIA
Universidad Nacional de General Sarmiento ARGENTINA
Universitat de Denver (Colorado) USA
Universitat Paris-Crétiel FRANÇA
Universitat Quintana Roo MÈXIC
University of Amsterdam, Ame PAÏSOS BAIXOS
Welsh Development Agency ANGLATERRA
World Bank USA
World Learning (USAID) USA-CROÀCIA
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SUMMARY OF ACTIVITIES OF BARCELONA ACTIVA

Barcelona Activa is the Local Development Agency of

the City Council of Barcelona that has as its mission

the promotion of future-oriented employment and

businesses of quality.

Barcelona Activa assumes this mission, and

based on a commitment to quality and innovation,

designs different proposals to satisfy the needs that

it detects within its environment and presents these

to the calls from the administrations and institutions

with competence in these matters, such as the

European Union, the State, and the Generalitat de

Catalunya (The Regional Government), amongst

others, so as to obtain resources. Once these are

approved, and with the co-funding of the City Council

of Barcelona, the projects are implemented from the

four services that made up the agency in 2002: the

Entrepreneurs Attention Service, the Employment

Service, the Company Service and the Economic

Promotion Service.

The Local Development Agency of the City

Council of Barcelona, is, without doubt, a singular

organisation. A limited liability company with

municipal capital, Barcelona Activa is a flexible and

innovative company, with a capacity to adapt and

anticipate, that has made it a reference at a local,

national and international level in terms of local

development policies.

The Action Plan of Barcelona Activa 2000-2003

Committed to quality and innovation, Barcelona

Activa is a model of integral active policy for local

development that bases its actions on consensus,

agreement and co-operation.

The year 2002 signified the final part of the

Pluri-annual Action Plan for the period 2000-2003,
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produced by Barcelona Activa in 1999. This Action

Plan is included within the Municipal Action Plan and

focuses its actions in terms of economic promotion

and employment, in accordance with the European

Strategy for Employment.

The 2000-2003 Action Plan defines the mission

for Barcelona Activa and establishes 6 strategic

lines, 5 transversal axes, and 76 measures to be

carried out.

The 6 strategic lines:

1. to position Barcelona as an attractive and friendly

setting for investments and businesses with a

sense of future,

2. to spread the entrepreneurial initiative and coach

the creation and growth of businesses of

quality in emerging sectors, 

3. to boost the competitive network of companies

and micro-companies in the information society

as dynamising factors for the Barcelona of

Knowledge,

4. to improve access to employment and new

technologies for everyone,

5. to optimise the opportunities that the

transformation of Barcelona opens up,

fostering the development of new professional

occupations and profiles in strategic sectors,

6. to increase the participation and collaboration

with other administrations and public-private

partnerships based on consensus within the

territory with social agents.

The 5 transversal axes:

1. to personalise the attention so as to take

advantage of the municipal proximity by

designing different itineraries for the different

types of users of the Agency,

2. to promote equal opportunities in line with the

European objectives of increasing the

employment of women,

3. to facilitate access to the information and

communication technologies so as to open up

the professional opportunities of the new

technologies and internet for everyone, 

4. to give incentives for innovation to improve the

competitiveness of the companies and

professionals of the city, 

5. to put emphasis on public-private partnership to

join forces in the promotion of quality employ-

ment and businesses with a sense of future.

The activity of the year 2002: Barcelona Activa to

improve its capacity to respond and its

commitment with quality.

During 2002, 98,069 people participated in the

different programmes produced and set in motion by

Barcelona Activa to promote employment and

business creation of quality and with a sense future.

Quantitatively, there was an increase in the number

of participants in the programmes of the Agency as

a consequence of the carrying out of new

programmes linked to the European Social Fund,

such as the Global Subsidy for the Local Section of

Objective 3 that the Ministry of Public

Administrations manages, the Experimental

Programme of the Ministry of Work and Social

Affairs, and the Territorial Pacts of the Department

of Work of the Generalitat de Catalunya.

Yet again during this year, there was equality in

terms of sexes in the distribution of the users of the

services of Barcelona Activa that, with 52% of the

participation being female, places it as one of the

key elements that contributes to making possible

the European strategy for female employment rates

in our city.

Main activity indicators 2002

Users attended 98,069

Business projects coached 1,663

Businesses installed in the incubators and business centres 123
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The entrepreneurial spirit is on the boil in

Barcelona. In 2002, the Agency coached 1,663

business projects and had 123 companies installed

in its incubators and business centres. After more

than 15 years coaching entrepreneurs, adapting and

creating new programmes responding to the different

profiles of users and their needs, the entrepreneurs

recognise that Barcelona Activa offers itself to coach

them in the transformation of the business idea to

the business project, and from the project to a real

business with guarantees of success.

The Agency submits its programmes and

services to continual review so as to adapt them,

under the premise of innovation, to a changing

reality, increasing their efficacy and improving the

attention and capacity of response. Among the

programmes carried out in 2002, mention should be

made of the programme Mature Ideas, and of the

programme Entrepreneurs from Other Cultures, both

initiatives from the Entrepreneurs Attention Service

aimed at people over 40, and for people from

abroad, respectively, with the aim of turning their

business idea into a business.

2002 was the year in which the new space for

the improvement of Employment, Can Jaumandreu,

was set in motion in an old textile factory in

Poblenou, rehabilitated by a Workshop School, and

that allows Barcelona Activa to have a new amenity

for learning trades and skills and for improving

employment profiles.

During 2002, the research work and the

preparation of the space intensified so as to be

able to start up, in 2003, Porta 22, the New Jobs

Space.

2002, was also the year in which Barcelona

Activa received the quality certificate for the

management of its processes in the form of ISO

9001/2000. With this certificate, Barcelona Activa

continues to back excellence in all its programmes.

The Day of the Entrepreneur, held on 24TH April,

meant the confirmation of an initiative of Barcelona

Activa, in which all the main entities and

organisations of the city take part, giving support to

entrepreneurial initiatives. More than 2000 people

attended the activities that were organised during

the morning and afternoon in the Palau de

Congressos de Catalunya, and an award giving

ceremony in l’Auditori of Barcelona, consolidating it

as an initiative that has become a reference for the

entrepreneurs of the city.

The positioning of Barcelona Activa as a

reference in questions of support for entrepreneurial

initiatives can also be summarised in terms of the

visits attended and the talks given by

representatives of Barcelona Activa in other national

and European settings.  In 2002, Barcelona Activa

received 135 delegations, with over 1,297

delegates, mostly, from other countries. Barcelona

Activa was represented in activities programmed by

other entities in 92 participations, 54 being held in

Spain. Finally Barcelona Activa was present with the

Cibernarium in the first edition of the Portal Point

Trade Fair.

The position of reference in the question of

local development and business creation that

Barcelona Activa has assumed is also a reflection of

the participation of the entity in national and

international networks in which it often takes the

role of leader. In this sense, Barcelona Activa

represents the City Council of Barcelona in the

Commission of Economic Development and Urban

Regeneration of the Eurocities network, and

participates in the LEED programme of Local

Development and Business Creation of the

Visits to Barcelona Activa Delegations Delegates

135 1,297

Participation of Barcelona Activa in conferences 

and debates National International

54 38
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Organisation for Economic Co-operation of

Development (OECD). At the same time, Barcelona

was again chosen by the European Commission as

one of the regions to be awarded the Prize for

Excellence in Innovation and Business Creation.

Furthermore, within the framework of the

foreign co-operation programmes, Barcelona Activa

co-ordinated a project within the network Urb-Al. The

aim of the project led by Barcelona Activa and that

concluded in 2003, is, within the ambit of the

information society, to develop a transferable

methodology for coaching entrepreneurs (Online

Business Plan), by means of new technologies along

with La Plata and Tielew (Argentina), El Bosque

(Chile), Huanchaco (Peru), San Javier (Bolivia), and

Bidasoa, Murcia, Getafe and Donostia in Spain.

Within the framework of the community

initiative E-Content, Barcelona Activa, participates in

the project Ready4growth, in conjunction with the

Greater London Enterprise, the Economic

Development Company of London, Gorilla Park, the

accelerator of new technological companies of

Europe, and other support entities for Business

Creation in Germany, Greece and Holland. This new

project for Barcelona Activa aims to facilitate access

to funding for new business projects in the digital

contents sector.

Within the field of economic promotion,

Barcelona Activa, with its service Barcelona

Business, contributed to the fact that the ‘European

Cities Monitor’ of Cushman & Wakefield Healey &

Baker recognises Barcelona as the European City

that best promotes itself for getting international

investment.

At a local level, Barcelona Activa has signed

collaboration agreements with 59 entities of the city

that, according to the terms of the agreement, will

carry out an intense programme of public-private

partnerships.

Co-operation in terms of employment increased

during 2002 due to the initiating of the project,

«Footbridges towards employment», that within the

framework of the European Initiative EQUAL, allows

the development of an innovative programme for

eliminating barriers and obstacles that impede

people with special difficulties from gaining access

to job vacancies in six productive and non-seasonal

sectors of the city.  The initiative counts on the

participation of 14 entities of the city (from the

business sector, unions, non-governmental

organisations or institutions), along with the

adhesion of 18 associations and entities from the

different neighbourhoods of Barcelona. In this sense

Barcelona was the city chosen by the European

Commission to hold in May the seminar of the

launching of the EQUAL initiative for the whole of

Europe. A seminar in which the highest level of

representatives of the Commission participated, as

well as from the State and the Generalitat, a

selection of the most innovative projects of Europe,

among which was included the EQUAL project of

Barcelona, represented by Maravillas Rojo.
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RESUME DES ACTIVITES DE BARCELONA ACTIVA

Barcelona Activa est l’Agence de Développement

Local de la Mairie de Barcelone qui a pour mission

de promouvoir l’emploi et les entreprises de qualité

dans un objectif à long terme. 

Barcelona Activa assume cette mission et, à

partir du compromis sur la qualité et l’innovation,

conçoit différentes propositions pour satisfaire les

besoins qu’elle détecte dans l’environnement et les

présente lors des convocations des administrations

et des institutions compétentes en la matière,

comme l’Union européenne, l’État et la Generalitat

de Catalunya, entre autres, en vue de l’obtention de

ressources. Une fois approuvés, et avec le

cofinancement de la Mairie de Barcelone, les projets

sont mis en œuvre à partir des quatre services qui

ont formé l’agence au cours de l’an 2002 : le

Service d’Accompagnement aux Entrepreneurs, le

Service pour l’Emploi, le Service pour l’Entreprise et

le Service pour la Promotion Économique.

L’Agence de Développement Local de la Mairie

de Barcelone est, sans aucun doute, une

organisation bien singulière. Société anonyme au

capital municipal, Barcelona Activa est une

entreprise souple et innovatrice qui, grâce à sa

capacité d’adaptation et d’anticipation, est devenue

un point de référence reconnu à l’échelon local,

national et international en politiques de

développement local.

Le Plan d’Action de Barcelona Activa 2000-2003

Compromise sur la qualité et l’innovation, Barcelona

Activa est un modèle de politique active intégral

pour le développement local qui base son

intervention sur la concertation, le pacte et la

coopération. 
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L’année 2002 a supposé le début de l’étape

finale du Plan d’Action Pluriannuel pour la période

2000-2003 élaboré par Barcelona Activa en 1999.

Ce Plan d’Action s’intègre dans le Plan d’Action

Municipal et focalise son intervention sur la

promotion économique et l’emploi, conformément à

la Stratégie Européenne pour l’Emploi.

Le Plan d’Action 2000-2003 définit la mission

de Barcelona Activa et établit les 6 lignes

stratégiques, les 5 axes transversaux et les 76

mesures à développer.

Les 6 lignes stratégiques :

1. Positionner Barcelone comme environnement

attractif et agréable pour les investissements et

les entreprises dans un objectif à long terme;

2. Élargir l’esprit d’enterprise et accompagner la

création et la croissance des entreprises de

qualité dans les secteurs émergents ;

3. Renforcer les réseaux d’entreprises et de micro-

entreprises compétitives dans la société de

l’information comme facteurs dynamisants de

la Barcelone de la connaissance ;

4. Améliorer l’accès universel à l’emploi et aux

nouvelles technologies ;

5. Optimiser les opportunités que la transformation

de Barcelone fournit, en favorisant le

développement de nouveaux emplois et de

nouveaux profils professionnels dans les

secteurs stratégiques;

6. Accroître la participation et la collaboration avec

d’autres administrations et la coopération

publique et privée sur une base de

concertation sur le territoire avec les agents

sociaux.

Les 5 axes transversaux :

1. Personnaliser le service afin de profiter des

avantages de la proximité municipale pour

concevoir différents itinéraires pour les

différentes typologies d’usagers de l’Agence ;

2. Encourager l’égalité des chances, en accord avec

les objectifs européens qui ont pour cible

d’augmenter l’emploi chez les femmes ;

3. Faciliter l’accès universel aux technologies de

l’information et aux communications pour que

tout le monde puisse accéder aux opportunités

professionnelles des nouvelles technologies et

d’Internet ;

4. Encourager l’innovation pour améliorer la

compétitivité des entreprises et des

professionnels de la ville ;

5. Accentuer la coopération publique et privée pour

rassembler tous les efforts en vue de la

promotion de l’emploi et la création

d’entreprises de qualité dans un objectif à long

terme.

L’activité de l’année 2002 : Barcelona Activa

améliore sa capacité de réponse et son compromis

sur la qualité

Au cours de l’année 2002, quatre-vingt-dix-huit mille

soixante-neuf personnes ont participé aux différents

programmes élaborés et mis en œuvre par

Barcelona Activa pour promouvoir l’emploi et la

création d’entreprises de qualité dans un objectif à

long terme. Quantitativement, on a détecté une

augmentation du nombre des participants aux

programmes de l’Agence comme conséquence de

l’exécution de nouveaux programmes liés au Fonds

Social Européen, tels que la Subvention Globale

pour l’Étape Locale de l’Objectif 3 que gère le

Ministère des Administrations Publiques, le

Programme Expérimental du Ministère du Travail et

des Affaires Sociales et les Pactes Territoriaux du

Département du Travail de la Generalitat de

Catalunya.

Une année encore, on a constaté l’égalité dans

la répartition des hommes et des femmes qui ont
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Principaux indicateurs d�activité 2002

Usagers accueillis 98,069

Projets d�entreprises accompagnés 1,663

Entreprises installées dans les pépinières et les centres d�entreprise 123
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utilisé les services de Barcelona Activa qui, avec

52% de participation féminine, se positionne comme

l’un des éléments clé qui contribue à rendre possible

la stratégie européenne à l’égard des taux d’emploi

féminins dans notre ville.

Barcelone regorge de personnes porteuses de

projets. En 2002, l’Agence a accompagné 1.663

projets d’entreprises et a compté sur 123

entreprises installées dans ses pépinières et

centres d’entreprise. Barcelona Activa ayant

accompagné pendant plus de 15 ans les

entrepreneurs en puissance, en adaptant et créant

de nouveaux programmes pour répondre aux

différents profils d’usagers et à leurs besoins, les

porteurs et porteuses de projets reconnaissent les

services que cette Agence met à leur disposition

pour les accompagner dans la transformation de leur

idée d’affaires en projet d’entreprise, et du projet en

entreprise réelle avec des garanties de succès.

L’Agence soumet ses programmes et ses

services à une révision continue afin de les adapter,

sous la prémisse de l’innovation, à la réalité

changeante, tout en augmentant leur efficacité et en

améliorant le service et la capacité de réponse.

Parmi les nouveaux programmes exécutés pendant

l’année 2002, il faut mettre en relief le programme

Idées Mûres et le programme Entrepreneurs

d’Autres Cultures, initiatives du Service de Conseil

aux Entrepreneurs qui étaient dirigés aux personnes

de plus de 40 ans et aux personnes provenant de

l’étranger, respectivement, motivées pour

transformer en entreprise leur projet d’affaires.

L’année 2002 a vu la mise en marche d’un

nouvel espace pour l’amélioration de l’emploi, Can

Jaumandreu, une ancienne usine textile de Poblenou

réaménagée en École Atelier et qui permet à

Barcelona Activa de disposer d’un nouvel

équipement pour l’apprentissage de métiers et

l’amélioration des profils professionnels. 

Pendant l’année 2002, on a intensifié le travail

de recherche et de préparation de l’espace pour la

mise en œuvre, dès 2003, de Porta 22, l’Espace

des Nouveaux Emplois. 

L’an 2002 a également supposé le certificat de

la qualité de Barcelona Activa en ce qui concerne la

gestion de ses procédés de formation par

l’intermédiaire de l’ISO 9001/2000. Avec ce

certificat, Barcelona Activa maintient son pari pour

l’excellence dans tous ses programmes. 

Le Jour de l’Entrepreneur, fêté le 24 avril, a

supposé la confirmation d’une initiative de

Barcelona Activa à laquelle participent les

principales entités et organisations de la ville qui

donnent leur support à l’initiative des futurs

entrepreneurs. Plus de 2.000 personnes, assistant

aux activités organisées le matin et l’après-midi au

Palau de Congressos de Catalunya, et une

cérémonie à l’Auditori de Barcelone au cours de

laquelle ont été décernés des prix, ont consolidé

une initiative qui est déjà un point de référence pour

les personnes de la ville, hommes et femmes,

désireuses d’entreprendre. 

Le positionnement de Barcelona Activa comme

point de référence en matière de support à l’initiative

entrepreneuse se résume aussi dans les visites

reçues et les exposés que des représentants de

Barcelona Activa ont réalisés dans d’autres

environnements nationaux et européens. En 2002,

Barcelona Activa a reçu 135 délégations, ce qui a

supposé un total de 1.297 délégués provenant, pour

la plupart, de l’étranger. La présence de représentants

de Barcelona Activa dans des activités programmées

par d’autres organismes a été de 92 participations,

dont 54 ont été réalisées en Espagne. Finalement,

Barcelona Activa a été présente avec le Cibernàrium

à la première édition du Salon Portal Point. 

Visites À Barcelona Activa Délégations Délégués

135 1,297

Participation de Barcelona Activa aux journées 

et aux débats Nationaux Internationaux

54 38



La position de point de référence en matière de

développement local et de création d’entreprises

que Barcelona Activa a assumée se reflète

également dans la participation de l’entité aux

réseaux nationaux et internationaux où elle prend

souvent une position de leadership. En ce sens,

Barcelona Activa représente la Mairie de Barcelone

auprès de la Commission du Développement

Économique et de la Régénération Urbaine du

réseau Eurocities et participe au programme LEED

de Développement Local et Création d’Entreprises

de l’Organisation pour la Coopération et le

Développement Économique (OCDE). Parallèlement,

en 2002 Barcelone a été choisie à nouveau par la

Commission européenne comme l’une des régions

récompensées par le Prix d’Excellence à l’Innovation

et Création d’Entreprises. 

Par ailleurs, dans le cadre des programmes de

coopération extérieure, Barcelona Activa a

coordonné un projet dans le réseau Urb-Al. Le projet

dirigé par Barcelone et qui s’achève en 2003, a pour

but, dans le domaine de la société de l’information,

de développer une méthodologie transférable

d’accompagnement aux futurs entrepreneurs (Plan

d’Entreprise On line) par le biais des nouvelles

technologies conjointement avec La Plata et Trelew

(Argentine), El Bosque (Chili), Huanchaco (Pérou),

San Javier (Bolivie), et Bidassoa, Murcie, Getafe et

Saint-Sébastien sur le territoire espagnol. 

Dans le cadre de l’initiative communautaire E-

Content, Barcelona Activa participe au projet Ready

4growth avec la Greater London Enterprise,

l’entreprise de développement économique de

Londres, Gorilla Park, un incubateur de nouvelles

entreprises technologiques à Europe, et d’autres

organismes donnant leur support à la création

d’entreprises de l’Allemagne, de Grèce et des Pays

Bas. Ce nouveau projet de Barcelona Activa vise à

faciliter l’accès au financement de nouveaux projets

d’entreprises du secteur des contenus numériques.

Dans le domaine de la promotion économique,

Barcelona Activa, par le biais de son service

Barcelona Negocis, a contribué à ce que l’European

Cities Monitor de Cushman & Wakefield Healey &

Baker reconnaisse Barcelone comme la ville

européenne qui se promotionne le mieux pour capter

des investissements internationaux. 

À l’échelon local, Barcelona Activa a signé

toute une série d’accords de collaboration auprès de

59 entités de la ville qui, conformément aux termes

de chaque accord, viennent développer un intense

programme de coopération publique et privée.

La coopération en matière d’emploi a

augmenté en 2002 grâce à la mise en œuvre du

projet «Passerelles vers l’Emploi» qui, dans le cadre

de l’initiative européenne Equal, permet de

développer un programme innovateur pour éliminer

les barrières et les obstacles qui empêchent les

personnes handicapées d’avoir accès aux lieux de

travail vacants de six secteurs productifs non

saisonniers de la ville. L’initiative compte sur la

participation de 14 organismes de la ville (secteur

patronal, syndicats, organisations non

gouvernementales et institutions), 18 associations

et entités de différents quartiers de Barcelone y

ayant adhéré. Dans cette ligne, Barcelone est la ville

qui a été choisie par la Commission européenne

pour y tenir au mois de mai le séminaire de

lancement de l’initiative Equal dans toute l’Europe .

Un séminaire auquel ont participé, en plus des

hauts représentants de la Commission, de l’État et

de la Generalitat, une sélection des projets Equal

les plus innovateurs d’Europe, parmi lesquels se

trouvait l’Equal de Barcelone représenté par

Maravillas Rojo. 
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