
M 06
Memòria 2006

Barce lon c t i vaa



Barce lon c t i vaa
Memòria
d’activitats 2006

Memoria
de actividades 2006



Índice

Saludo del Alcalde

Presentación de la Concejala

Consejo de administración

Organigrama

Resumen de actividades

Plan de Acción de Barcelona Activa 2004-2007

Principales resultados

Cooperación internacional y Relaciones institucionales

Cooperación internacional

Relaciones institucionales

Promoción de la iniciativa emprendedora

Difusión de la iniciativa emprendedora

Centro de Recursos para Emprender

Búsqueda de financiación

Programas a medida

Contenidos on line para emprendedores

Consolidación de nuevas empresas

Entornos de innovación

Cooperación empresarial

Barcelona Acelera el Crecimiento Empresarial SALT

Nuevas oportunidades de empleo

Plataforma de contenidos

Atención a grupos

Programa de actividades

Acceso, inclusión y mejora del empleo

Información y orientación laboral

Programas a medida

1

2

3

4

5

6

pàg. 6

pàg. 10

pàg. 17

pàg. 17

pàg. 18

pàg. 38

pàg. 48

pàg. 70

pàg. 104

pàg. 124



Índex

1

2

3

4

5

Salutació de l’Alcalde

Presentació de la Regidora

Consell d’administració

Organigrama

Resum d’activitats

Pla d’Acció de Barcelona Activa 2004-2007

Principals resultats

Cooperació internacional i Relacions institucionals

Cooperació internacional

Relacions institucionals

Promoció de la iniciativa emprenedora

Difusió de la iniciativa emprenedora

Centre de Recursos per Emprendre

Recerca de finançament

Programes a mida

Continguts on line per a emprenedors

Consolidació de noves empreses

Entorns d’innovació

Cooperació empresarial

Barcelona Accelera el Creixement Empresarial SALT

Noves oportunitats d’ocupació

Plataforma de continguts

pàg. 7

pàg. 11

pàg. 17

pàg. 17

pàg. 19

pàg. 39

pàg. 49

pàg. 71

pàg. 105



7

8

9

10

11

Programas de inclusión

Programas experienciales

Red de empresas colaboradoras

Formación y mejora competencial

Formación ocupacional

Formación continua

Divulgación y capacitación tecnológica

Divulgación tecnológica

Programa de capacitación tecnológica

Itinerarios a medida para grupos

Promoción de la innovación

Acciones para posicionar a Barcelona en el mapa de las ciudades innovadoras de

Europa

Acciones para la puesta en valor de los activos de la innovación en Barcelona

Acciones para fomentar la innovación en las pymes y el Open Innovation

La gestión económica

Anexos

Anexo I: Acuerdos de colaboración

Anexo II: Delegaciones atendidas

Anexo III: Empresas instaladas en el vivero de empresas Glòries

Anexo IV: Empresas instaladas en el Parque Tecnológico Barcelona Nord

Anexo V: Proyectos empresariales acompañados

Anexo VI: Miembros de la Xarxactiva de empresas

Anexo VII: Empresas colaboradoras con prácticas laborales de formación 

ocupacional

pàg. 154

pàg. 164

pàg. 176

pàg. 184

pàg. 186



6

7

8

9

10

11

Atenció a grups

Programa d’activitats

Accés, inclusió i millora de l’ocupació

Informació i orientació laboral

Programes a mida

Programes d’inclusió

Programes experiencials

Xarxa d’empreses col·laboradores

Formació i millora competencial

Formació ocupacional

Formació contínua

Divulgació i capacitació tecnològica

Divulgació tecnològica

Programa de capacitació tecnològica

Itineraris a mida per a grups

Promoció de la innovació

Accions per posicionar Barcelona en el mapa de les ciutats innovadores 

d’Europa

Accions per a la posta en valor dels actius de la innovació a Barcelona

Accions per fomentar la innovació en les pimes i l’Open Innovation

La gestió econòmica

Annexos

Annex I: Acords de col.laboració

Annex II: Delegacions ateses

Annex III: Empreses instal.lades al viver d’empreses Glòries

Annex IV: Empreses instal.lades al Parc Tecnològic Barcelona Nord

Annex V: Projectes empresarials acompanyats

Annex VI: Membres de la Xarxactiva d’empreses

Annex VII: Empreses col.laboradores amb pràctiques laborals de formació ocupacional

pàg. 125

pàg. 155

pàg. 165

pàg. 177

pàg. 185

pàg. 186



6

Saludo del Alcalde
Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona        

Tanto visitando la sede de Barcelona Activa con motivo de su vigésimo aniversario como

participando en la última celebración del Día del Emprendedor pude tocar de cerca un

intangible clave para nuestra ciudad: la iniciativa emprendedora. Estar al lado de las personas

emprendedoras es una oportunidad para comprender la capacidad de iniciativa, el

entusiasmo, el impulso innovador y la vocación de pioneros que estas personas cultivan y

que sin duda representa el mejor espíritu barcelonés a lo largo de la historia y hoy mismo.

Barcelona Activa, la agencia municipal de desarrollo local, a la cabeza en el acompañamiento

a las personas emprendedoras, sin duda se ha contagiado de este espíritu y, tal y como pone

de manifiesto esta memoria, es capaz de innovar para desarrollar nuevas iniciativas que

mejoran sus propuestas, y, con un equipo entusiasta, conseguir mejores resultados año tras

año.

Barcelona Activa no sólo realiza esta tarea importantísima de acompañar a las

personas emprendedoras desde la primera idea de negocio hasta la puesta en marcha de la

nueva empresa. Hace una red más sutil, identificando y acercando las oportunidades

profesionales que esta Barcelona innovadora ofrece, para ponerlas al alcance de personas

que han de rehacer o iniciar su itinerario profesional. Es decir, promueve la innovación entre

las empresas, estimula el espíritu emprendedor en sectores sociales que en principio no están

llamados a ello, y distribuye las nuevas oportunidades que este dinamismo genera entre las

personas que tienen inquietudes (o dificultades) profesionales. Es una especie de círculo que

acaba englobando a buena parte de la actividad de la ciudad. Y no sólo eso: las

metodologías y tecnologías de Barcelona Activa son compartidas por otras agencias similares

en América, en ciudades que, como por ejemplo Bogotá, Medellín, Montevideo, Buenos Aires

o Santiago de Chile, han optado también por hacer de la iniciativa emprendedora un motor

básico de transformación urbana. 

La actuación de Barcelona Activa ofrece instrumentos y servicios a personas de muy

diferente nivel y perfil. Personas que demandan orientación laboral, que buscan trabajo, que

necesitan ampliar su formación, que tienen especiales dificultades para acceder al mercado

laboral, que quieren hacer realidad una iniciativa empresarial, que quieren crecer a partir de la
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Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona

Tant visitant la seu de Barcelona Activa amb motiu del seu vintè aniversari com participant en

l’última celebració del Dia de l’Emprenedor vaig poder tocar de prop un intangible clau per a

la nostra ciutat: la iniciativa emprenedora. Estar al costat de les persones emprenedores és

una oportunitat per copsar la capacitat d’iniciativa, l’entusiasme, l’impuls innovador i la

vocació de pioners que aquesta gent cultiva i que sens dubte representa el millor esperit

barceloní al llarg de la història i avui mateix. Barcelona Activa, l’agència municipal de

desenvolupament local, capdavantera en l’acompanyament a les persones emprenedores,

sens dubte s’ha contagiat d’aquest esperit i, tal i com posa de manifest aquesta memòria, és

capaç d’innovar per desenvolupar noves iniciatives que milloren les seves propostes, i, amb

un equip entusiasta, aconseguir millors resultats any rera any.

Barcelona Activa no tan sols fa aquesta feina importantíssima d’acompanyar les

persones emprenedores des de la primera idea de negoci fins a la posada en marxa de la

nova empresa. Fa una xarxa més subtil, identificant i acostant les oportunitats professionals

que aquesta Barcelona innovadora ofereix, per posar-les a l’abast de persones que han de

refer o iniciar el seu itinerari professional. És a dir, promou la innovació entre les empreses,

estimula l’esperit emprenedor en sectors socials que en principi no hi estan cridats, i

distribueix les noves oportunitats que aquest dinamisme genera entre les persones que tenen

inquietuds (o dificultats) professionals. És una mena de cercle que acaba englobant bona part

de l’activitat de la ciutat. I no només: les metodologies i tecnologies de Barcelona Activa són

compartides per altres agències similars a Amèrica, en ciutats que, com ara Bogotà, Medellín,

Salutació de l’Alcalde
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empresa que ya tienen. Es fácil imaginar la satisfacción personal, la calidad de vida, que este

apoyo propicia. Estamos hablando de oportunidades que se transforman en realidades

concretas, oportunidades que crean la cohesión social a la que Barcelona aspira. El Parque

Tecnológico Barcelona Nord como dinamizador de la actividad económica de Nou Barris, el

plan de integración sociolaboral o la experiencia de formación práctica para jóvenes que,

provenientes del fracaso escolar, rehabilitan el patrimonio industrial o público son algunos

ejemplos de esta construcción inteligente de una Barcelona más justa, donde todas las

personas tiene que tener un lugar activo y digno. 

En 2006 hemos celebrado el 20º aniversario de Barcelona Activa bajo el lema “20 años

activando futuro”. El balance no puede ser más favorable: en estas dos décadas, más de un

millón de participantes, más de once mil proyectos empresariales acompañados, cerca de

7.000 empresas creadas, más de 500 empresas instaladas en los entornos de innovación de

la agencia, más de 40.000 personas formadas, cerca de 15.000 participantes que se han

cualificado profesionalmente trabajando en obras de interés colectivo... Detrás de estos

resultados hay mucha vocación y mucha imaginación y know-how por parte de un equipo que

cree en su trabajo. Es esto lo que me asegura que Barcelona Activa continuará abriendo las

puertas del progreso a todos los que se le acerquen, a todos los ciudadanos y ciudadanas

que necesitan que le echen una mano para desarrollar sus proyectos profesionales en una

Barcelona integradora y cohesionada.
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Montevideo, Buenos Aires o Santiago de Chile, han optat també per fer de la iniciativa

emprenedora un motor bàsic de transformació urbana. 

L’actuació de Barcelona Activa ofereix instruments i serveis a persones de molt diferent

nivell i perfil. Persones que demanden orientació laboral, que cerquen feina, que necessiten

ampliar la seva formació, que tenen especials dificultats per accedir al mercat laboral, que

volen fer realitat una iniciativa empresarial, que volen créixer a partir de l’empresa que ja

tenen. És fàcil imaginar la satisfacció personal, la qualitat de vida, que aquest suport propicia.

Estem parlant d’oportunitats que es transformen en realitats concretes, oportunitats que

creen la cohesió social a la que Barcelona aspira. El Parc Tecnològic Barcelona Nord com

dinamitzador de l’activitat econòmica de Nou Barris, el pla d’integració sociolaboral o

l’experiència de formació pràctica per a joves que, provinents del fracàs escolar, rehabiliten el

patrimoni industrial o públic són alguns exemples d’aquesta construcció intel·ligent d’una

Barcelona més justa, on tothom hi ha de tenir un lloc actiu i digne. 

L’any 2006 hem celebrat el 20è aniversari de Barcelona Activa sota el lema “20 anys

activant futur”. El balanç no pot ser més favorable: en aquestes dues dècades, més d’un milió

de participants, més d’onze mil projectes empresarials acompanyats, prop de 7.000 empreses

creades, més de 500 empreses instal·lades als entorns d’innovació de l’agència, més de

40.000 persones formades, prop de 15.000 participants que s’han qualificat professionalment

treballant en obres d’interès col·lectiu... Darrera d’aquests resultats hi ha molta vocació i

molta imaginació i know-how per part d’un equip que creu en la seva feina. És això el que

m’assegura que Barcelona Activa continuarà obrint les portes del progrés a tothom que se li

acosti, a tots els ciutadans i ciutadanes que necessiten un cop de mà per desenvolupar els

seus projectes professionals en una Barcelona integradora i cohesionada.
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Presentación
Maravillas Rojo, Presidenta de Barcelona Activa y Concejala de Empleo e Innovación 

2006 ha sido un año de especial significación para Barcelona Activa. Hemos cumplido 20

años activando futuro y hemos aprovechado este hito para valorar y renovar el carácter

innovador con el que en 1986 se creaba el que hoy es el instrumento municipal para impulsar

la creación de empleo y de empresas con calidad y sentido de futuro. Hemos revalidado,

también, nuestra apuesta por hacer ampliamente accesibles cada día a un mayor número de

personas las oportunidades que la transformación de la ciudad genera.

En el conjunto de su actividad, durante el año 2006 Barcelona Activa ha superado los

154.000 participantes; personas a las que hemos acompañado en la búsqueda de empleo, o

para mejorar sus capacidades profesionales; para poner en marcha un negocio, o para hacer

crecer y consolidar su empresa de reciente creación. 

Una actividad que se sustenta en las firmes convicciones que, desde la innovación

permanente y la orientación al cliente de nuestras propuestas, nos llevan a trabajar para

incrementar la iniciativa emprendedora, el crecimiento empresarial, la inclusión laboral, la

capacitación tecnológica y la promoción de la innovación; para, en definitiva, seguir

avanzando en empleo y progresando en innovación para crear futuro, calidad de vida y

cohesión social.

Son muchas las cifras y resultados recogidos en esta memoria, y las historias

personales y profesionales que representa cada una de ellas: 1.182 nuevos proyectos

empresariales acompañados durante el año; 122 empresas instaladas en el vivero y en el Parc

Tecnològic Barcelona Nord; más de 35.000 participantes en Porta22, Espacio de Nuevas

Ocupaciones; y más de 25.000 los que se han formado en las nuevas tecnologías en el

Cibernàrium; o las 1.146 personas que se han capacitado profesionalmente trabajando en

programas experienciales; o los 2.379 alumnos en la formación ocupacional y continua

gestionada por Barcelona Activa.

En este año especial, quisiera destacar algunos elementos que han singularizado la

conmemoración del vigésimo aniversario de Barcelona Activa, que hoy es, en tanto que

agencia de desarrollo local, un referente nacional e internacional, que ha creado una

organización dinámica e innovadora con un estilo propio. 
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Maravillas Rojo, Presidenta de Barcelona Activa i Regidora d’Ocupació i Innovació 

2006 ha estat un any d’especial significació per a Barcelona Activa. Hem fet 20 anys activant

futur i hem aprofitat aquesta fita per valorar i renovar el caràcter innovador amb el què en

1986 es creava el que avui és l’instrument municipal per impulsar la creació d’ocupació i

d’empreses amb qualitat i sentit de futur. Hem revalidat, també, la nostra aposta per fer

àmpliament accessibles cada dia a un major nombre de persones les oportunitats que la

transformació de la ciutat genera.

En el conjunt de la seva activitat, durant l’any 2006 Barcelona Activa ha superat els

154.000 participants; persones a les que hem acompanyat en la cerca de feina, o per millorar

les seves capacitats professionals; per posar en marxa un negoci, o per fer créixer i

consolidar la seva empresa de recent creació. 

Una activitat que se sustenta en les fermes conviccions que, des de la innovació

permanent i l’orientació al client de les nostres propostes, ens porten a treballar per

incrementar la iniciativa emprenedora, el creixement empresarial, la inclusió laboral, la

capacitació tecnològica i la promoció de la innovació; per, en definitiva, seguir avançant en

ocupació i progressant en innovació per crear futur, qualitat de vida i cohesió social.

Són moltes les xifres i resultats recollits en aquesta memòria, i les històries personals i

professionals que representa cadascuna d’elles: 1.182 nous projectes empresarials

acompanyats durant l’any; 122 empreses instal·lades al viver i al Parc Tecnològic Barcelona

Nord; més de 35.000 participants a Porta22, Espai de Noves Ocupacions; i més de 25.000 els

que s’han format en les noves tecnologies al Cibernàrium; o les 1.146 persones que s’han

Presentació
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Como siempre, pero más que nunca, hemos estado atentos y abiertos a los cambios

de un mercado de trabajo en permanente evolución, para ser capaces de incorporar, con

sentido de futuro, reflexiones imprescindibles que nos permitan producir las nuevas

respuestas a las nuevas necesidades de la sociedad y la actividad económica del siglo XXI.

Mediante el ciclo “Nuevas visiones del trabajo”, diversos expertos internacionales nos

han aportado sus análisis sobre la transformación radical que se está produciendo en las

maneras de trabajar. Hemos constatado cómo el concepto trabajo se hace permeable, y cómo

se incorporan al ámbito laboral 'tradicional' otras disciplinas que inciden hoy de lleno en

nuestra actividad profesional, como son el espacio, el tiempo, la tecnología y la ciencia, o la

salud. Parafraseando a Einstein, con este ciclo hemos tratado de "entender hoy para estar

preparados mañana". Y lo hemos hecho sumando las ópticas de otros a las nuestras, para

ver más y mejor.

En este vigésimo aniversario hemos querido también poner en valor y proyectar hacia

el futuro el convencimiento de que emprender es un oficio que se puede aprender, y que se

hace mejor si se está bien acompañado. Para que nazcan empresas con calidad, hace falta

contar con personas emprendedoras, pero también con instituciones de referencia en las que

identificar servicios para nacer en buenas condiciones. Ello requiere reforzar los itinerarios

personalizados para crear una empresa, y también promover nuevos entornos de innovación y

nuevos instrumentos para promover la cooperación entre las propias empresas.

Porque, además de nacer en buenas condiciones que permitan la supervivencia, las

empresas, para generar valor y crear riqueza y empleo, han de poder crecer y han de poder

convertirse en empresas locales con posición global. 

Este reto sobre cómo impulsar, acompañar y hacer posible el crecimiento global de

empresas locales es el que compartimos en el congreso internacional “Let's Go4Growth.

Estrategias locales para el crecimiento de empresas globales", con delegaciones de 19

países. Un reto al que también hemos aportado respuestas y hechos concretos con el

arranque de la iniciativa SALT, Barcelona Acelera el Crecimiento Empresarial. 

También este año se ha hecho realidad una aspiración que veníamos trabajando desde

hace tiempo, como es la transferencia metodológica y tecnológica de determinados proyectos

e instrumentos creados en Barcelona Activa a otras instituciones locales. De esta manera, el

plan de empresa on line, otros diversos aplicativos multimedia y Porta22, están ya presentes

en la oferta de servicios de otros ámbitos municipales, hecho que ampliará su uso y su

impacto. Se refuerza así el valor del modelo que hemos ido diseñando en la última década en

el contexto de la sociedad del conocimiento; un modelo mixto, basado en la combinación de

lo presencial y lo virtual, en la oferta de servicios y la disponibilidad de contenidos, que se

sustenta en el autouso y el rigor y la calidad de los instrumentos a utilizar, y que ahora

comparten otras agencias de desarrollo local.
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capacitat professionalment treballant en programes experiencials; o els 2.379 alumnes en la

formació ocupacional i contínua gestionada per Barcelona Activa.

En aquest any especial, voldria destacar alguns elements que han singularitzat la

commemoració del vintè aniversari de Barcelona Activa, que avui és, en tant que agència de

desenvolupament local, un referent nacional i internacional, que ha creat una organització

dinàmica i innovadora amb un estil propi. 

Com sempre, però més que mai, hem estat atents i oberts als canvis d’un mercat de

treball en permanent evolució, per ser capaços d’incorporar, amb sentit de futur, reflexions

imprescindibles que ens permetin produir les noves respostes a les noves necessitats de la

societat i l’activitat econòmica del segle XXI.

Mitjançant el cicle “Noves visions del treball”, diversos experts internacionals ens han

aportat les seves anàlisis sobre la transformació radical que s’està produint en les maneres de

treballar. Hem constatat com el concepte treball es fa permeable, i com s’incorporen a l’àmbit

laboral 'tradicional' altres disciplines que incideixen avui de ple en la nostra activitat

professional, com són l’espai, el temps, la tecnologia i la ciència, o la salut. Parafrasejant

Einstein, amb aquest cicle hem intentat "entendre avui per estar preparats demà". I ho hem

fet sumant les òptiques d’altres a les nostres, per veure més i millor.

En aquest vintè aniversari hem volgut també posar en valor i projectar cap al futur el

convenciment que emprendre és un ofici que es pot aprendre, i que es fa millor si s’està ben

acompanyat. Per tal que neixin empreses amb qualitat, cal comptar amb persones

emprenedores, però també amb institucions de referència en les quals identificar serveis per

néixer en bones condicions. Això requereix reforçar els itineraris personalitzats per crear una

empresa, i també promoure nous entorns d’innovació i nous instruments per promoure la

cooperació entre les pròpies empreses.

Perquè, a més de néixer en bones condicions que permetin la supervivència, les

empreses, per generar valor i crear riquesa i ocupació, han de poder créixer i han de poder

convertir-se en empreses locals amb posició global. 

Aquest repte sobre com impulsar, acompanyar i fer possible el creixement global

d’empreses locals és el que vam compartir en el congrés internacional “Let's Go4Growth.

Estratègies locals per al creixement d’empreses globals", amb delegacions de 19 països. Un

repte al que també hem aportat respostes i fets concrets amb l’arrencada de la iniciativa

SALT, Barcelona Accelera el Creixement Empresarial. 

També enguany s’ha fet realitat una aspiració que veníem treballant des de fa temps,

com és la transferència metodològica i tecnològica de determinats projectes i instruments

creats a Barcelona Activa cap a altres institucions locals. D’aquesta manera, el pla d’empresa

on line, altres diversos aplicatius multimèdia i Porta22, ja estan presents en l’oferta de serveis

d’altres àmbits municipals, fet que ampliarà el seu ús i el seu impacte. Es reforça així el valor
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Un nuevo avance que quiero destacar son los buenos resultados en materia de

asistencia técnica y cooperación con otras ciudades, especialmente de América Latina, que

han incorporado el modelo de Barcelona Activa de centro para la incitativa emprendedora o

de incubadora de empresas. Buenos ejemplos de ello son el proyecto “Bogotá emprende”,

impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad y la Cámara de Comercio; “El parque del

emprendimiento” de Medellín, con el auspicio de la Alcaldía y la Universidad; o “La factoría

del conocimiento” de Quito. 

Esta memoria nos permite analizar los principales resultados y aportaciones del año

2006 de Barcelona Activa, en su intensa actividad diaria, y en la singularidad de su 20º

aniversario. Y, como nunca me cansaré de recordar y agradecer, detrás de toda esta actividad

están las personas que lo hacen posible con su esfuerzo e implicación: el equipo humano de

Barcelona Activa, que comparte un estilo de trabajo y el compromiso en su tarea, y los

usuarios y usuarias, que aportan esfuerzo, iniciativa y riesgo.

Estamos escribiendo una historia viva y apasionante que incide en la vida profesional

de muchas personas, y queremos seguir haciéndolo, construyendo futuro.
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del model que hem anat dissenyant a la darrera dècada en el context de la societat del

coneixement; un model mixt, basat en la combinació d’allò presencial i allò virtual, en l’oferta

de serveis i la disponibilitat de continguts, que se sustenta en l’autoús i el rigor i la qualitat

dels instruments a utilitzar, i que ara comparteixen altres agències de desenvolupament local.

Un nou avenç que vull destacar són els bons resultats en matèria d’assistència tècnica

i cooperació amb altres ciutats, especialment d’Amèrica Llatina, que han incorporat el model

de Barcelona Activa de centre per a la iniciativa emprenedora o d’incubadora d’empreses.

Bons exemples d’això són el projecte “Bogotá emprende”, impulsat per l’Ajuntament de la

ciutat i la Cambra de Comerç; “El parque del emprendimiento” de Medellín, amb l’auspici de

l’alcaldia i la universitat; o “La factoría del conocimiento” de Quito. 

Aquesta memòria ens permet analitzar els principals resultats i aportacions de l’any

2006 de Barcelona Activa, en la seva intensa activitat diària, i en la singularitat del seu 20è

aniversari. I, com mai em cansaré de recordar i agrair, darrera de tota aquesta activitat estan

les persones que ho fan possible amb el seu esforç i implicació: l’equip humà de Barcelona

Activa, que comparteix un estil de treball i el compromís en la seva tasca, i els usuaris i

usuàries, que aporten esforç, iniciativa i risc.

Estem escrivint una història viva i apassionant que incideix en la vida professional de

moltes persones, i volem continuar fent-ho, construint futur.
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Resumen
de actividades

Barcelona Activa es la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de

Barcelona cuya misión es promover empleo y empresas de calidad y con

sentido de futuro. Para la consecución de este fin, Barcelona Activa desarrolla

sus programas a través de siete líneas de actividad recogidas en su Plan de

Acción para el periodo 2004-2007: promoción de la iniciativa emprendedora;

consolidación de nuevas empresas; acceso, inclusión y mejora del empleo;

formación y mejora competencial; nuevas oportunidades de empleo;

capacitación y divulgación tecnológica; y promoción de la innovación. 

Barcelona Activa es una entidad orientada al ciudadano y dotada de un

espíritu promotor de cambios y oportunidades que diseña con innovación y

calidad un amplio y diverso conjunto de programas que presenta a las

diferentes administraciones competentes (Generalitat, Estado o Unión

Europea) para la obtención de fondos que, con la correspondiente

cofinanciación del Ayuntamiento de Barcelona, permitan llevar a cabo estos

programas en beneficio de las personas y de la sociedad en su conjunto.

Para ello, Barcelona Activa basa su actuación en la concertación, el pacto y

la cooperación, obteniendo resultados con transparencia y calidad. 

Organización dinámica y singular, flexible e innovadora, la agencia municipal

alcanza su 20º aniversario consolidada como un referente en materia de

políticas activas de desarrollo local, tanto en marcos nacionales como

internacionales.

Plan de Acción de Barcelona Activa 2004-2007

En el año 2004 se puso en marcha el Plan de Acción 2004-2007 aprobado por

el Consejo de Administración de Barcelona Activa donde se recogen las

principales líneas de actividad de la agencia, sus compromisos y sus objetivos.

En línea con el Plan de Acción Municipal, el Plan de Acción de

Barcelona Activa 2004-2007 establece diferentes acciones y medidas que
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Resum
d’activitats

Barcelona Activa és l’agència de desenvolupament local de l’Ajuntament de

Barcelona que té la missió de promoure ocupació i empreses de qualitat i

amb sentit de futur. Per a l’assoliment de tal fi, Barcelona Activa

desenvolupa els seus programes a través de set línies d’activitat recollides

al seu Pla d’Acció per al període 2004-2007: promoció de la iniciativa

emprenedora; consolidació de noves empreses; accés, inclusió i millora de

l’ocupació; formació i millora competencial; noves oportunitats d’ocupació;

capacitació i divulgació tecnològica; i promoció de la innovació. 

Barcelona Activa és una entitat orientada al ciutadà i dotada d’un esperit

promotor de canvis i oportunitats que dissenya amb innovació i qualitat un

ampli i divers conjunt de programes que presenta a les diferents

administracions competents (Generalitat, Estat o Unió Europea) per a

l’obtenció de fons que, amb el corresponent cofinançament de l’Ajuntament

de Barcelona, permetin dur a terme aquests programes en benefici de les

persones i de la societat en el seu conjunt. Per a això, Barcelona Activa

basa la seva actuació en la concertació, el pacte i la cooperació, obtenint

resultats amb transparència i qualitat. 

Organització dinàmica i singular, flexible i innovadora, l’agència municipal

assoleix el seu 20è aniversari consolidada com a clar referent en matèria de

polítiques actives de desenvolupament local, tant en marcs nacionals com

internacionals.
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siguen los ritmos de los nuevos tiempos de la

ciudad, encajando plenamente con las nuevas

necesidades de las personas que buscan

empleo o quieren crear una empresa y

demandan mayor autonomía, mejores

contenidos, mayor flexibilidad, mayor 

interrelación y trato personal, así como una

intensificación en el uso de las nuevas

tecnologías y de los espacios de autouso. Y

todo ello desde una red de equipamientos de

calidad que permiten a la agencia desarrollar

una oferta de servicios más amplia,

diversificada y especializada.

Así, para el desarrollo de su misión, el Plan de

Acción de Barcelona Activa para el periodo

2004-2007 establece siete líneas de actividad:

1. Promoción de la iniciativa

emprendedora: para difundir la iniciativa

emprendedora y facilitar a las personas

emprendedoras el paso de la idea de negocio a

la creación de su empresa.

2. Consolidación de nuevas empresas:

para facilitar el futuro de empresas de reciente

creación generando redes de cooperación,

contribuyendo a la mejora de su competitividad.

3. Acceso, inclusión y mejora del

empleo: para adecuar los perfiles profesionales

de las personas que buscan empleo o quieren

mejorarlo y favorecer la inclusión laboral de

aquellos colectivos con mayores dificultades,

respondiendo a las necesidades de las

empresas.

4. Formación y mejora competencial:

para mejorar los conocimientos y competencias

profesionales y adaptarse a las nuevas

necesidades de la sociedad del conocimiento.

5. Nuevas oportunidades de empleo:

para ampliar las oportunidades profesionales

que las nuevas culturas del empleo, las nuevas

ocupaciones y los sectores económicos

emergentes comportan.

6. Divulgación y capacitación

tecnológica: para convertir las nuevas

tecnologías y sus aplicaciones en un

instrumento de desarrollo profesional de las

personas y las empresas.

7. Promoción de la innovación: para

hacer de la innovación el motor de generación

de iniciativas y talento en Barcelona.

La actuación de la agencia se fundamenta

también en cinco compromisos que reflejan su

filosofía y vocación, la voluntad de sumar y

complementarse con las administraciones

competentes, así como con los agentes

sociales, económicos y otros operadores de la

ciudad.

1. Garantizar la participación paritaria en

el conjunto de las acciones de la agencia

avanzando hacia una igualdad de oportunidades

efectiva y contribuyendo a los objetivos

europeos de empleo.

2. Actuar desde la cooperación y la

complementariedad actuando allí donde se

añada valor y compartiendo con otros nuestras

iniciativas.

3. Trabajar en concertación con los

agentes sociales articulando un modelo de

consenso y participación con objetivos

comunes.

4. Vertebrar una organización que trabaja

con calidad y orientada al cliente situando a

nuestros usuarios y usuarias en el centro de

nuestras actuaciones. 

5. Reforzar el posicionamiento de

Barcelona Activa como Agencia de Desarrollo

Local compartiendo solidariamente el modelo y

las buenas prácticas que nos han posicionado

local, nacional e internacionalmente.

Barcelona Activa cuenta con una red de seis

equipamientos especializados donde desarrollar

con calidad su amplio abanico de programas:
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Pla d’Acció de Barcelona Activa 2004-
2007

L’any 2004 es va posar en marxa el Pla d’Acció

2004-2007 aprovat pel Consell d’Administració

de Barcelona Activa on es recullen les principals

línies d’activitat de l’Agència, els seus

compromisos i els seus objectius.

En línia amb el Pla d’Acció Municipal, el

Pla d’Acció de Barcelona Activa 2004-2007

estableix diferents accions i mesures que

segueixen els ritmes dels nous temps de la

ciutat, encaixant plenament amb les noves

necessitats de les persones que busquen feina

o volen crear una empresa demandant major

autonomia, millors continguts, major flexibilitat,

major interrelació i tracte personal, així com una

intensificació en l’ús de les noves tecnologies i

dels espais d’autoús. I tot des d’una xarxa

d’equipaments de qualitat que permeten a

l’agència desenvolupar una oferta de serveis

més àmplia, diversificada i especialitzada.

Així, per al desenvolupament de la seva missió,

el Pla d’Acció de Barcelona Activa per al

període 2004-2007 estableix set línies

d’activitat:

1. Promoció de la iniciativa

emprenedora: per difondre la iniciativa

emprenedora i facilitar a les persones

emprenedores el pas de la idea de negoci a la

creació de la seva empresa.

2. Consolidació de noves empreses: per

facilitar el futur d’empreses de recent creació

tot generant xarxes de cooperació, contribuint a

la millora de la seva competitivitat.

3. Accés, inclusió i millora de l’ocupació:

per adequar els perfils professionals de les

persones que busquen feina o volen millorar la

seva ocupació i afavorir la inclusió laboral

d’aquells col·lectius amb majors dificultats, tot

responent a les necessitats de les empreses.

4. Formació i millora competencial: per

millorar els coneixements i competències

professionals i adequar-se als nous

requeriments de la societat del coneixement.

5. Noves oportunitats d’ocupació: per

ampliar les oportunitats professionals que les

noves cultures del treball, les noves

ocupacions, i els sectors econòmics emergents

comporten.

6. Divulgació i capacitació tecnològica:

per convertir les noves tecnologies i les seves

aplicacions en un instrument de

desenvolupament professional de les persones i

les empreses.

7. Promoció de la innovació: per fer de la

innovació motor de generació d’iniciatives i

talent a Barcelona.

L’actuació de l’agència es fonamenta també en

cinc compromisos que reflecteixen la seva

filosofia i vocació, la voluntat de sumar i

complementar-se amb les administracions

competents, així com amb els agents socials,

econòmics i altres operadors de la ciutat.

1. Garantir la participació paritària en el

conjunt de les accions de l’agència avançant

cap a una igualtat d’oportunitats efectiva tot

contribuint als objectius europeus d’ocupació.

2. Actuar des de la cooperació i la

complementarietat actuant allà on s’afegeixi

valor i compartint amb altres les nostres

iniciatives.

3. Treballar en concertació amb els

agents socials articulant un model de consens i

participació amb objectius comuns. 

4. Vertebrar una organització que

treballa amb qualitat i orientada al client

situant els nostres usuaris i usuàries al centre

de les nostres actuacions. 

5. Reforçar el posicionament de

Barcelona Activa com Agència de

Desenvolupament Local compartint



Centro para la Gente Emprendedora

Glòries, donde se lleva a cabo la actividad de

promoción de la iniciativa emprendedora y

creación de empresas. 

Parque Tecnológico Barcelona Nord,

donde se desarrollan principalmente las

actividades de consolidación de nuevas

empresas y divulgación y capacitación

tecnológica a través del Cibernàrium.

Can Jaumandreu, espacio vinculado a

las actividades de acceso, inclusión y mejora

del empleo.

Porta22, Espacio de Nuevas

Ocupaciones, el centro de referencia

metropolitano en la divulgación de las nuevas

oportunidades de empleo y las nuevas

culturas del trabajo.

Convent de Sant Agustí, donde se

llevan a cabo, junto con Can Jaumandreu,

actividades de acceso, inclusión y mejora del

empleo.

Ca n'Andalet, equipamiento

especializado en actividades de formación y

mejora competencial.



solidàriament el model i les bones pràctiques

que ens han posicionat local, nacional i

internacionalment.

Barcelona Activa compta amb una xarxa de sis

equipaments especialitzats on desenvolupar

amb qualitat el seu ampli ventall de programes:

Centre per a la Gent Emprenedora

Glòries, on es duu a terme l’activitat de

promoció de la iniciativa emprenedora i

creació d’empreses. 

Parc Tecnològic Barcelona Nord, on es

desenvolupen principalment les activitats de

consolidació de noves empreses i divulgació i

capacitació tecnològica a través del Cibernàrium.

Can Jaumandreu, espai vinculat a les

activitats d’accés, inclusió i millora de

l’ocupació.

Porta22, Espai de Noves Ocupacions, el

centre de referència metropolità en la

divulgació de les noves oportunitats

d’ocupació i les noves cultures del treball.

Convent de Sant Agustí, on es porten a

terme, juntament amb Can Jaumandreu,

activitats d’accés, inclusió i millora de

l’ocupació.

Ca n’Andalet, equipament especialitzat

en activitats de formació i millora

competencial.
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Principales resultados

En el año 2006 Barcelona Activa ha atendido, a

través de su amplio y variado conjunto de

programas y actividades, a un total de 154.573

participantes, dato que indica el interés

ciudadano por la iniciativa emprendedora, la

innovación, las nuevas tecnologías y el mundo

del trabajo no sólo se mantiene sino que se

incrementa año tras año. Una cifra de

participantes que indica también cómo las

novedades introducidas en los últimos años por

Barcelona Activa en las metodologías de

acompañamiento a los usuarios, el uso

intensivo de las nuevas tecnologías y una

programación flexible de actividades siempre

orientada al cliente, han sido una herramienta

que ha permitido optimizar los equipamientos

con los que cuenta la agencia. 

Entre otros factores cabe destacar el año 2006

por los siguientes hechos:

. En materia de iniciativa

emprendedora, el elevado volumen de

participantes, cerca de 40.000, indica que

existe en la ciudad una demanda creciente de

servicios y apoyo para la creación de empresas

que encuentra respuesta en las propuestas

útiles, flexibles e innovadoras de la agencia. Un

total de 1.182 nuevos proyectos empresariales

han sido acompañados por la agencia municipal

en el año 2006. Desde las sesiones de

aproximación a la creación de empresas

Emprender con Barcelona Activa es fácil o las

cápsulas formativas sobre Lo que hay que saber

para emprender, pasando por el asesoramiento

personalizado, los programas a medida de

colectivos o las potentes herramientas
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Principals resultats

L’any 2006 Barcelona Activa ha atès, a través

del seu ampli i variat conjunt de programes i

activitats, un total de 154.573 participants, una

dada que indica que l’interès ciutadà per la

iniciativa emprenedora, la innovació, les noves

tecnologies i el món del treball no només es

manté sinó que s’incrementa any rere any. 

Una xifra de participants que indica també com

les novetats introduïdes en els darrers anys per

Barcelona Activa en les metodologies

d’acompanyament als usuaris, l’ús intensiu de

les noves tecnologies i una programació 

flexible d’activitats sempre orientada al client,

han estat una eina que ha permès 

optimitzar els equipaments amb què compta

l’agència.

Entre d’altres factors cal destacar el 2006 pels

següents fets:

. En matèria d’iniciativa emprenedora,

l’elevat volum de participants, prop de 40.000,

indica que existeix a la ciutat una demanda

creixent de serveis i suport per a la creació

d’empreses que troba resposta en les propostes

útils, flexibles i innovadores de l’agència. Un

total de 1.182 nous projectes empresarials han

sigut acompanyats per l’agència municial l’any

2006. Des de les sessions d’aproximació a la

creació d’empreses Emprendre amb Barcelona

Activa és fàcil o les càpsules formatives sobre

El que Cal Saber per Emprendre, passant per

l’assessorament personalitzat, els programes a

mida de col·lectius o les potents eines

multimèdia que permeten gran autonomia en

l’anàlisi i construcció de la idea de negoci, els
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multimedia que permiten gran autonomía en el

análisis y construcción de la idea de negocio,

los emprendedores y emprendedoras pueden

identificar y participar en el amplio abanico de

programas que Barcelona Activa pone a su

alcance para transformar su idea de negocio en

una empresa real con garantías de futuro. Un

conjunto de acciones y servicios que se

renueva continuamente con metodologías y

contenidos y que se ha visto ampliado en el año

2006 con la nueva versión del Plan de Empresa

On Line y la puesta en marcha del Test-Idea,

aplicativos que vienen a consolidar la apuesta

de la agencia por un modelo mixto de

acompañamiento a emprendedores. . Barcelona Activa, en línea con las

directrices fijadas en su Plan de Acción, ha

protagonizado un fuerte impulso en el apoyo y

fomento del crecimiento empresarial con la

estructuración y puesta en marcha de la

iniciativa SALT, una completa batería de

herramientas y recursos clave cuyo objetivo es

permitir a las jóvenes empresas superar con

éxito todas las fases de crecimiento: acceso a

financiación, mejora de la capacidad de venta,

apoyo en la gestión, asesoramiento estratégico,

acceso a mercados internacionales. Asimismo,

se ha consolidado la apuesta por la

cooperación empresarial a través de Xarxactiva

de empresas, que ha alcanzado las 525

empresas miembro y ha organizado 84 acciones

para el fomento de la cooperación y el

networking. De esta forma, la ampliación de los

programas para la consolidación de nuevas

empresas impulsados por la agencia se ha

traducido en un incremento en el número de

empresas participantes, llegando en el año 2006

a 3.363. También cabe destacar el aumento en

el grado de innovación de las 122 empresas

que han estado instaladas durante 2006 en los

entornos de innovación de Barcelona Activa

(vivero Glòries y parque tecnológico Barcelona

Nord). Estas tendencias van en línea con los

resultados recogidos en el estudio realizado en

2006 por la UOC Entorno innovador,

microempresas y desarrollo local, de los

profesores Manuel Castells y Jordi Vilaseca,

donde se destaca el papel de los entornos de

Barcelona Activa en la competitividad de las

empresas instaladas y se pone de manifiesto el

impacto positivo de las acciones para favorecer

la cooperación empresarial. Por último, el acto

oficial de transformación del Fòrum Nord en

Parque Tecnológico Barcelona Nord,

aprovechando su décimo aniversario, contó con

la presencia destacada, entre otros, del Director

de Innovación de la Comisión Europea, el Sr.

David White.. Porta22, Espacio de nuevas

ocupaciones, mantiene la tendencia en el

incremento del número de usuarios de sus

actividades y espacios, con más de 35.000

participantes al año. La apuesta para acercar

las nuevas oportunidades de empleo a un

mayor número de centros educativos a través

del programa de grupos de Porta22, así como el

compromiso para ampliar y renovar los

contenidos de su programa de actividades han

hecho posible este incremento continuo en el

número de personas atendidas desde Porta22.

En el año 2006, han participado un total de 587

grupos en las diferentes actividades diseñadas

para escuelas, institutos, y colegios

profesionales, mientras que las 341 acciones

organizadas en el marco del programa de

actividades de Porta22, dirigidas a personas

que buscan empleo y/o que quieren mejorar sus

competencias profesionales, muchas de ellas en

activo, han estimulado un incremento de la

demanda, que ha llegado a 5.434 participantes. . El espacio para formarse y crecer con

Internet, Cibernàrium, continúa realizando una

importante tarea de divulgación y capacitación

tecnológica que permite a profesionales,

emprendedores, estudiantes, y a la ciudadanía

en general, una actualización continua de sus
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emprenedors i les emprenedores poden

identificar i participar en l’ampli ventall de

programes que Barcelona Activa posa al seu

abast per transformar la seva idea de negoci en

una empresa real amb garanties de futur. Un

ventall d’accions i serveis que es renova

contínuament amb metodologies i continguts i

que s’ha vist ampliat l’any 2006 amb la nova

versió del Pla d’Empresa On Line i la posada en

marxa del Test-Idea, aplicatius que venen a

consolidar l’aposta de l’agència per un model

mixt d’acompanyament a emprenedors. . Barcelona Activa, en línia amb les

directrius fixades en el seu pla d’acció, ha

protagonitzat un fort impuls en el suport i

foment del creixement empresarial amb

l’estructuració i posada en marxa de la iniciativa

SALT, una completa bateria d’eines i recursos

clau que tenen l’objectiu de permetre les joves

empreses superar amb èxit totes les fases de

creixement: accés a finançament, millora de la

capacitat de venda, suport en la gestió,

assessorament estratègic, accés a mercats

internacionals. Així mateix, s’ha consolidat

l’aposta per la cooperació empresarial a través

de la Xarxactiva d’empreses, que ha assolit les

525 empreses membre i ha organitzat 84

accions per al foment de la cooperació i el

networking. D’aquesta manera, l’ampliació dels

programes per a la consolidació de noves

empreses impulsats per l’agència s’ha traduït en

un increment en el nombre d’empreses

participants, arribant l’any 2006 a 3.363

empreses participants. També cal destacar

l’augment en el grau d’innovació de les 122

empreses que han estat instal·lades durant

2006 als entorns d’innovació de Barcelona

Activa (viver Glòries i parc tecnològic Barcelona

Nord). Aquestes tendències van en línia amb els

resultats recollits a l’estudi realitzat el 2006 per

la UOC Entorn innovador, microempreses i

desenvolupament local, dels professors Manuel

Castells i Jordi Vilaseca, on es destaca el paper

dels entorns de Barcelona Activa en la

competitivitat de les empreses instal·lades i es

posa de relleu l’impacte positiu de les accions

per afavorir la cooperació empresarial. Per

últim, l’acte oficial de transformació del Fòrum

Nord en Parc Tecnològic Barcelona Nord,

aprofitant el seu desè aniversari, va comptar

amb la presència destacada, entre d’altres, del

Director d’Innovació de la Comissió Europea, el

Sr. David White.. Porta22, Espai de noves ocupacions,

manté la tendència d’increment del nombre

d’usuaris en les seves activitats i espais, amb

més de 35.000 participants anuals. L’aposta per

apropar les noves oportunitats d’ocupació a un

major nombre de centres educatius a través del

programa de grups de Porta22, així com el

compromís per ampliar i renovar els continguts

del seu programa d’activitats han fet possible

aquest increment continu en el nombre de

persones ateses des de Porta22. L’any 2006, un

total de 587 grups han participat en les

diferents activitats dissenyades per a escoles,

instituts, i col·legis professionals, mentre que

les 341 accions organitzades en el marc del

programa d’activitats de Porta22, adreçades a

persones que cerquen feina i/o que volen

millorar les seves competències professionals,

moltes d’elles en actiu, han estimulat un

incrementat de la demanda, que ha arribat a

5.434 participants. . L’espai per formar-se i créixer amb

Internet, Cibernàrium, continua duent a terme

una important tasca de divulgació i capacitació

tecnològica que permet a professionals,

emprenedors, estudiants, i a la ciutadania en

general, una actualització contínua dels seus

coneixements sobre les darreres novetats i

innovacions en l’àmbit d’Internet.

L’especialització de la seva oferta ha caracteritzat

l’actuació de Cibernàrium durant 2006. Així, les

persones amb menys coneixements poden

disposar d’una àmplia i renovada oferta de
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conocimientos sobre las últimas novedades e

innovaciones en el ámbito de Internet. La

especialización de su oferta ha caracterizado la

actuación de Cibernàrium durante el 2006. Así,

las personas con menos conocimientos pueden

disponer de una amplia y renovada oferta de

cápsulas y talleres que les permiten descubrir,

conocer y aprender a utilizar las herramientas

digitales, mientras que las empresas y los

profesionales disponen de un programa de

actividades permanentemente actualizado y

especializado en el mundo de la empresa, la

innovación y el diseño web. Más de 25.000

participantes han sido capacitados

tecnológicamente en las más de 3.500 horas de

formación de las cápsulas y talleres que cada

día se ofrecen desde el Cibernàrium, unas

instalaciones que en total acogieron a 50.629

participantes en el año 2006. También cabe

destacar la estrecha colaboración existente con

la Universidad Autónoma de Barcelona, con la

que el Cibernàrium mantiene una estrecha

relación de colaboración para las actividades de

divulgación y capacitación tecnológica. La

calidad de las actividades de capacitación

tecnológica que se ofrecen desde el Cibernàrium

ha supuesto el reconocimiento de estas horas

de formación como créditos académicos de libre

elección por parte de la universidad. . En materia de acceso, inclusión y

mejora del empleo, el 2006 ha sido el año de

clausura de la Casa de Oficios del Espectáculo,

a través de la cual se han formado 48 jóvenes

en ocupaciones de las artes escénicas

demandadas por el sector cultural. La excelente

cualificación profesional conseguida por los

participantes posibilitó la organización conjunta

con la Fura dels Baus del espectáculo piloto

Pau NauMon. En total, 1.146 personas se

cualificaron profesionalmente a través de los

diferentes programas experienciales que

Barcelona Activa condujo para formar a

personas en situación de desempleo a través de

la experiencia laboral en obras y servicios de

interés colectivo. Asimismo, ha sido el año de

puesta en marcha del programa Barcelona

Avanza en Empleo e Inclusión, a través del cual

más de 300 personas iniciaron diferentes

itinerarios para su inserción laboral en diversos

sectores y perfiles profesionales. La agencia ha

continuado formulando programas y acciones

para facilitar y mejorar la posición de las

personas en el mercado laboral, haciendo

especial énfasis en aquellos colectivos con

especiales dificultades. . La oferta de formación de Barcelona

Activa para el año 2006 ha alcanzado altos

niveles de especialización en sectores

estratégicos para la ciudad como las nuevas

tecnologías y los servicios a las personas. Con

2.379 alumnos en formación, la oferta formativa

de Barcelona Activa se ha dirigido bien a

personas que buscaban empleo de forma activa

y que necesitaban de un complemento

formativo de calidad asociado a unas prácticas

profesionales, bien a profesionales en activo de

pequeñas empresas que, con la formación

continua ofrecida por Barcelona Activa, han

dispuesto de un importante complemento para

la mejora profesional.. 2006 ha sido también el año de la

puesta en marcha de la web Barcelona Innova,

con un amplio catálogo de contenidos para

difundir y estimular la innovación en Barcelona.

En el marco de las acciones para la promoción

de la innovación en Barcelona, también se ha

comenzado a producir el programa Barcelona

Innova, que se comenzará en emitir en enero de

2007 y que tiene por objetivo la divulgación de

la innovación a través de cápsulas de casos de

éxito, entrevistas a personas innovadoras, etc.,

y se han impulsado múltiples acciones de

diversa tipología para posicionar a Barcelona en

el mapa europeo de la innovación, como, por

ejemplo, la colaboración en el European Venture

Contest y en el impulso de la iniciativa europea
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càpsules i tallers que els permeten descobrir,

conèixer i aprendre a utilitzar les eines digitals,

mentre que les empreses i els professionals

disposen d’un programa d’activitats

permanentment actualitzat i especialitzat en el

món de l’empresa, la innovació i el disseny web.

Més de 25.000 participants han estat capacitats

tecnològicament en les més de 3.500 hores de

formació de les càpsules i tallers que cada dia

s’ofereixen des del Cibernàrium, unes

instal·lacions que en global van acollir 50.629

participants l’any 2006. És també de destacar

l’estreta col·laboració existent amb la Universitat

Autònoma de Barcelona amb qui el Cibernàrium

manté una estreta relació de col·laboració per a

les activitats de divulgació i capacitació

tecnològica. La qualitat de les activitats de

capacitació tecnològica que s’ofereixen des del

Cibernàrium ha implicat el reconeixement

d’aquestes hores de formació com a crèdits

acadèmics de lliure elecció per part de la

universitat.. En matèria d’accés, inclusió i millora

de l’ocupació, l’any 2006 ha estat l’any de

tancament de la Casa d’Oficis de l’Espectacle,

a través de la qual s’han format 48 joves en

ocupacions de les arts escèniques demandades

pel sector cultural. L’excel·lent qualificació

professional assolida pels participants va

possibilitar l’organització conjunta amb la Fura

dels Baus de l’espectacle pilot Pau NauMon. En

total, 1.146 persones es van qualificar

professionalment a través dels diferents

programes experiencials que Barcelona Activa

va conduir per formar persones en situació

d’atur a través de l’experiència laboral en obres

i serveis d’interès col·lectiu. Així mateix, ha

estat l’any de posada en marxa del programa

Barcelona Avança en Ocupació i Inclusió, a

través del qual més de 300 persones van iniciar

diferents itineraris per a la seva inserció laboral

en diversos sectors i perfils professionals.

L’agència ha continuat formulant programes i

accions per facilitar i millorar la posició de les

persones al mercat laboral, fent especial èmfasi

en aquells col·lectius amb especials dificultats. . L’oferta de formació de Barcelona

Activa per a l’any 2006 ha assolit alts nivells

d’especialització en sectors estratègics per la

ciutat com les noves tecnologies i els serveis a

les persones. Amb 2.379 alumnes en formació,

l’oferta formativa de Barcelona Activa s’ha

dirigit bé a persones en cerca activa d’ocupació

i que necessitaven d’un complement formatiu

de qualitat associat a unes pràctiques

professionals, bé a professionals en actiu de

petites empreses que, amb la formació contínua

oferta per Barcelona Activa, han disposat d’un

important complement per a la millora

professional.. L’any 2006 ha estat també l’any de la

posada en marxa de la web Barcelona Innova,

amb un ampli catàleg de continguts per

difondre i estimular la innovació a Barcelona. En

el marc de les accions per a la promoció de la

innovació a Barcelona, també s’ha començat a

produir el programa Barcelona Innova, que es

començarà a emetre al gener de 2007 i que té

per objectiu la divulgació de la innovació a



eChallenges, y para difundir y favorecer la

innovación entre el tejido empresarial.

En el marco de las celebraciones de su 20º

aniversario, Barcelona Activa organizó una serie

de conferencias dirigidas a analizar los factores

esenciales y transformadores que están

reconfigurando el empleo del siglo XXI, con

conferencias tales como Sorprender o que te

sorprendan, impartida por el reconocido gurú del

management Jonas Ridderstrale, Redecorando el

trabajo, conducida por el prestigioso arquitecto

Iñaki Ábalos, y El progreso de la ciencia y la

tecnología: impacto sobre el hombre, las

empresas y el futuro del empleo, impartida por el

científico Joël de Rosnay. Finalmente, es preciso

hacer una mención destacada del congreso

internacional Let's Go4Growth organizado por

Barcelona Activa durante el 2006, que, dirigido a

personalidades políticas y equipos técnicos, tuvo

por objetivo promover nuevas estrategias locales

para el impulso del crecimiento y la innovación

de empresas globales. Este congreso profesional

atrajo a 213 congresistas nacionales e

internacionales. Asimismo, las actuaciones de

Barcelona Activa en materia de cooperación

internacional vuelven a reflejar la posición como

referente a escala local, nacional e internacional

que ocupa la agencia municipal en el ámbito de

las políticas activas de empleo y apoyo a la

empresa. Ejemplos de esta posición son la

transferencia por parte de Barcelona Activa de su

modelo de atención a emprendedores en la

ciudad de Bogotá, de la aplicación Plan de

Empresa On Line a las ciudades de Mataró,

Terrassa y al Pla de l'Estany, de la transferencia

de contenidos y metodologías innovadoras de

Porta22 a Mataró y a Bidasoa Activa, y del Día

del Emprendedor al conjunto de comunidades

autónomas del Estado.
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través de càpsules de casos d’èxit, entrevistes a

persones innovadores, etc., i s’han impulsat

múltiples accions de diversa tipologia per

posicionar Barcelona en el mapa europeu de la

innovació, com ara la col·laboració en el

European Venture Contest i en l’impuls de la

iniciativa europea eChallenges, i per difondre i

afavorir la innovació entre el teixit empresarial.

En el marc de les celebracions del seu 20è

aniversari, Barcelona Activa va organitzar una

sèrie de conferències adreçades a analitzar els

factors essencials i transformadors que estan

reconfigurant el treball del segle XXI, amb

conferències com ara Sorprendre o que et

sorprenguin, impartida pel reconegut gurú del

management Jonas Ridderstrale, Redecorant la

feina, conduïda pel prestigiós arquitecte Iñaki

Ábalos, i El progrés de la ciència i la tecnologia:

impacte sobre l’home, les empreses i el futur del

treball, impartida pel científic Joël de Rosnay.

Finalment, cal fer una menció destacada del

congrés internacional Let’s Go4Growth organitzat

per Barcelona Activa durant 2006, que, adreçat a

decisors polítics i equips tècnics, va tenir per

objectiu promoure noves estratègies locals per a

l’impuls del creixement i la innovació d’empreses

globals. Aquest congrés professional va atraure

213 congressistes nacionals i internacionals. Així

mateix, les actuacions de Barcelona Activa en

matèria de cooperació internacional tornen a

reflectir la posició de referent a escala local,

nacional i internacional que ocupa l’agència

municipal en l’àmbit de les polítiques actives

d’ocupació i suport a l’empresa. Exemples

d’aquesta posició són la transferència per part de

Barcelona Activa del seu model d’atenció a

emprenedors a la ciutat de Bogotá, de l’aplicatiu

Pla d’Empresa On Line a les ciutats de Mataró,

Terrassa i al Pla de l’Estany, de la transferència

de continguts i metodologies innovadores de

Porta22 a Mataró i a Bidasoa Activa, i del Dia de

l’Emprenedor al conjunt de comunitats

autònomes de l’Estat.
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Cooperación internacional 
y Relaciones 

institucionales

La cooperación y la complementariedad entre entidades son principios

que impregnan la actuación de Barcelona Activa. La experiencia de la

agencia en el trabajo conjunto con otras entidades ha demostrado que,

cooperando y complementándose, las instituciones pueden impulsar,

diversificar, ampliar, mejorar y dotar de calidad al servicio que prestan en

términos de desarrollo local, generando más oportunidades para más

personas y, en definitiva, más bienestar y mayor cohesión social.

Así pues, Barcelona Activa lleva a cabo una tarea de cooperación muy

intensa, que se traduce en un amplio conjunto de programas, 

actividades o nuevos contenidos para los ciudadanos y ciudadanas de

Barcelona, y para ciudadanos y ciudadanas de otras ciudades y regiones

del mundo.

Cooperación internacional

En este ámbito de actuación, hay que destacar el proyecto aprobado

dentro de la iniciativa europea Urb-AL, para el desarrollo de herramientas

multimedia que faciliten la creación y consolidación de nuevas empresas;

el proyecto @lis Cibernàrium: entornos pedagógicos para la divulgación y

capacitación tecnológica; el proyecto EurOffice Services, para facilitar la

internacionalización de las empresas a través del trabajo conjunto de los

mejores viveros y parques tecnológicos de Europa; o los proyectos

Invesat y Detect-it 2, para acercar a las empresas a la financiación.

Asimismo, la experiencia de Barcelona Activa y las buenas prácticas que

ha desarrollado en la ciudad sirven, mediante las acciones de asistencia

técnica y transferencia por parte de la agencia, para el progreso de otros

entornos del planeta. Éste es el caso de la transferencia de la

metodología de acompañamiento a emprendedores de Barcelona Activa a

las ciudades de Bogotá y Medellín (Colombia), entre otros acciones.
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Cooperación internacional 
i Relacions 

institucionals

La cooperació i la complementarietat entre entitats són principis que

impregnen l’actuació de Barcelona Activa. L’experiència de l’agència en el

treball conjunt amb altres entitats ha demostrat que cooperant i

complementant-se, les institucions poden impulsar, diversificar, ampliar,

millorar i dotar de qualitat el servei que presten en termes de

desenvolupament local, generant més oportunitats per a més persones i, en

definitiva, més benestar i major cohesió social.

Així doncs, Barcelona Activa duu a terme una tasca de cooperació molt

intensa, que es tradueix en un ampli conjunt de programes, activitats o nous

continguts per als ciutadans i ciutadanes de Barcelona, i per a ciutadans i

ciutadanes d’altres ciutats i regions del món.

Cooperació internacional

En aquest àmbit d’actuació, es poden destacar el projecte aprovat dins de

la iniciativa europea Urb-AL, per al desenvolupament d’eines multimèdia que

facilitin la creació i consolidació de noves empreses; el projecte @lis

Cibernàrium: entorns pedagògics per a la divulgació i capacitació

tecnològica; el projecte EurOffice Services, per facilitar la

internacionalització de les empreses a través del treball conjunt dels millors

vivers i parcs tecnològics d’Europa; o els projectes Invesat i Detect-it 2, per

apropar les empreses al finançament.
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Aplicativos multimedia para la creación y

consolidación de empresas mediante el

programa Urb-AL

En el año 2005, a través de la iniciativa Urb-AL

de la Comisión Europea, Barcelona Activa inició

un proyecto en el ámbito de la creación y

consolidación empresarial basado en el

intercambio de experiencias en el desarrollo

local urbano entre colectividades locales de

Europa y América Latina. 

Con una duración de 2 años y un

presupuesto de un millón de euros, este

proyecto quiere favorecer la iniciativa

emprendedora a través de un paquete de cuatro

aplicativos multimedia que apoyen a

emprendedores y emprendedoras en el proceso

de creación y consolidación de sus empresas.

Liderado y coordinado por el Ayuntamiento de

Barcelona a través de Barcelona Activa, el

proyecto tiene como socias a las ciudades de

Bilbao (España), Roma (Italia), Buenos Aires y

La Plata (Argentina), Santiago y El Bosque

(Chile) y Montevideo (Uruguay).

En el mes de junio de 2006 tuvo lugar el

segundo encuentro del proyecto, que reunió a

los representantes de las entidades socias en

Barcelona. En este encuentro, y siguiendo las

previsiones de resultados del proyecto, se

presentaron con éxito y gran acogida los dos

primeros aplicativos multimedia desarrollados:

el Test-Idea, una guía multimedia para la

evaluación de la idea de negocio; y la nueva

versión del Plan de Empresa On Line, un

completo aplicativo multimedia en código

abierto que facilita la elaboración del plan de

empresa a través de itinerarios personalizados y

asesoramiento virtual. En este encuentro se

presentaron los otros dos aplicativos en fase de

desarrollo y que estarán disponibles a partir del

segundo trimestre de 2007: una aplicación para

analizar, vía Internet, las competencias clave

para emprender, y un instrumento de apoyo

virtual a la consolidación de empresas de nueva

creación mediante la realización de un plan

estratégico de crecimiento. 

Varias colectividades locales, más allá de

las entidades socias del proyecto, han

mostrado ya su interés en disponer de los

aplicativos multimedia desarrollados, hecho que

demuestra el éxito del proyecto y que extiende

su impacto y alcance inicial.

Divulgación y capacitación digital con el

proyecto @lis Cibernàrium

El proyecto @lis-Cibernàrium es un proyecto

financiado por la Oficina de Cooperación

EuropeAid de la Comisión Europea y liderado

por Barcelona Activa en colaboración con los

municipios de São Paulo y Porto Alegre (Brasil),

Quito (Ecuador), David (Panamá), la Región del

Maule (Chile) en América Latina y Tampere

(Finlandia), la Región de Bruselas (Bélgica) y

San Sebastián en Europa. La misión del

proyecto es desarrollar innovadoras estrategias

locales que se concretan en la combinación y

creación de espacios físicos, contenidos

virtuales y un programa de televisión que

permiten contribuir, desde el mundo local, a la

reducción de la fractura digital en Europa y

América Latina.

El proyecto cuenta con tres grandes espacios

para desarrollar:. Espacio físico, el Cibernàrium: el

punto de partida es la experiencia del

Cibernàrium de Barcelona, el multiespacio de

internet que, desde hace 6 años, ofrece

formación y capacitación a estudiantes,

profesionales y empresarios de la ciudad en el

uso de las nuevas tecnologías.. Espacio virtual, la CiberWeb: es una

plataforma tecnológica que no sólo ofrece

contenidos y servicios a los ciudadanos sino

que posibilita el intercambio y la relación de las

9 ciudades socias. 
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Així mateix, l’experiència de Barcelona Activa i

les bones pràctiques que ha desenvolupat a la

ciutat serveixen, mitjançant les accions

d’assistència tècnica i transferència de l’agència,

per al progrés d’altres entorns del planeta.

Aquest és el cas de la transferència de la

metodologia d’acompanyament a emprenedors

de Barcelona Activa a les ciutats de Bogotà i

Medellín (Colòmbia), entre d’altres accions.

Aplicatius multimèdia per a la creació i

consolidació d’empreses mitjançant el

programa Urb-AL

L’any 2005, a través de la iniciativa Urb-AL de la

Comissió Europea, Barcelona Activa va iniciar

un projecte en l’àmbit de la creació i

consolidació empresarial basat en l’intercanvi

d’experiències en el desenvolupament local

urbà entre col·lectivitats locals d’Europa i

Amèrica Llatina. 

Amb una durada de 2 anys i un

pressupost d’un milió d’euros, aquest projecte

vol afavorir la iniciativa emprenedora a través

d’un paquet de quatre aplicatius multimèdia que

donin suport a emprenedors i emprenedores en

el procés de creació i consolidació de les seves

empreses. Liderat i coordinat per l’Ajuntament

de Barcelona a través de Barcelona Activa, el

projecte té com a socis les ciutats de Bilbao

(Espanya), Roma (Itàlia), Buenos Aires i La Plata

(Argentina), Santiago i El Bosque (Xile) i

Montevideo (Uruguai).

En el mes de juny de 2006 va tenir lloc la

segona trobada del projecte, que va reunir els

representants de les entitats sòcies a Barcelona.

En aquesta trobada, i seguint les previsions de

resultats del projecte, es van presentar amb èxit

i gran acollida els dos primers aplicatius

multimèdia desenvolupats: el Test-Idea, una

guia multimèdia per a l’avaluació de la idea de

negoci; i la nova versió del Pla d’Empresa On

Line, un complert aplicatiu multimèdia en codi

obert que facilita l’elaboració del pla d’empresa

a través d’itineraris personalitzats i

assessorament virtual. En aquesta trobada es

van presentar les altres dues aplicacions en

fase de desenvolupament i que estaran

disponibles a partir del segon trimestre de 2007:

una aplicació per analitzar, via Internet, les

competències clau per emprendre, i un

instrument de suport virtual a la consolidació

d’empreses de nova creació mitjançant la

realització d’un pla estratègic de creixement. 

Vàries col·lectivitats locals, més enllà de

les entitats sòcies del projecte, han mostrat ja el

seu interès en disposar dels aplicatius

multimèdia desenvolupats, fet que demostra

l’èxit del projecte i n’estén el seu impacte i

abast inicial.

Divulgació i capacitació digital amb el projecte

@lis Cibernàrium

El projecte @lis-Cibernàrium és un projecte

finançat per l’Oficina de Cooperació EuropeAid

de la Comissió Europea i liderat per Barcelona

Activa en col·laboració amb les municipalitats

de São Paolo i Porto Alegre (Brasil), Quito

(Equador), David (Panamà), la Regió del Maule

(Xile) a Amèrica Llatina i Tampere (Finlàndia), la

Regió de Brussel·les (Bèlgica) i Sant Sebastià a

Europa. La missió del projecte és desenvolupar

innovadores estratègies locals que es concreten

en la combinació i creació d'espais físics,

continguts virtuals i un programa de televisió

que permeten contribuir, des del món local, a la

reducció de la fractura digital a Europa i

Amèrica Llatina.

El projecte compta amb tres grans espais a

desenvolupar:. Espai físic, el Cibernàrium: el punt de

partida és l'experiència del Cibernàrium de

Barcelona, el multiespai d'internet que, des de

fa 6 anys, ofereix formació i capacitació a
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Espacio televisivo, la CiberTelevisión:

puesto que la televisión es el principal medio de

divulgación, la CiberTelevisión pretende acercar

las posibilidades de las TIC a un mayor número

de personas y despertar su interés por

adaptarse con facilidad a la sociedad del

conocimiento.

Durante el año 2006 se han inaugurado los 9

Cibernàrium en las ciudades participantes en el

proyecto, y en algunas de ellas incluso se está

construyendo un segundo Cibernàrium con

recursos propios, avalando así el éxito del

proyecto. La tercera reunión de socios tuvo

lugar durante el mes de enero en la región del

Maule (Chile) donde se presentaron los avances

del proyecto y se pudieron presenciar in situ los

desarrollos realizados por el socio anfitrión. El

proyecto @lis-Cibernàrium también participó en

el III Encuentro de coordinadores de proyectos

@lis y del IV Foro de Ministros de la Sociedad

de la Información de Europa y América Latina,

que se llevó a cabo durante el mes de abril en

Lisboa.

En el tercer año de ejecución del proyecto, los

socios han elaborado un amplio abanico de

herramientas, contenidos y metodologías que

tienen por objetivo aumentar las oportunidades

de desarrollo en el contexto de la sociedad del

conocimiento, y muchas de ellas ya están

siendo utilizadas por las entidades

participantes. Así, se ha desarrollado un

software para la gestión de los 9 Cibernàrium,

un software de navegación, para acceder y

navegar a través de los contenidos creados en

el marco del proyecto, y una metodología de

Contact Center. Se han grabado los 10

programas de televisión de la serie Global

Local, supervisados por el profesor Manuel

Castells y que hacen un recorrido por

Latinoamérica y Europa a la búsqueda de

experiencias e iniciativas para aproximar la 

sociedad del conocimiento, se han producido

125 audiovisuales que recogen experiencias

locales y nacionales de cada socio bajo la

temática “Cómo la sociedad del conocimiento

cambia nuestras vidas”, se ha elaborado un

simulador para aprender a utilizar un ordenador

y un CD Rom educativo para introducirse en el

mundo de la informática, multimedia e Internet.

Finalmente, se han desarrollado 6 cursos de e-

learning y una metodología para la formación de

formadores, y en algunos socios se han llegado

a implementar en las acciones de formación y

capacitación en el uso de las nuevas

tecnologías.

El reto del proyecto es hacer posible que

5.000.000 de personas de Europa y

Latinoamérica conozcan, directa o

indirectamente, cómo las nuevas tecnologías

pueden ampliar sus oportunidades de desarrollo

personal y profesional.

EurOffice Services, la red de los mejores

viveros de empresa y parques tecnológicos

En el marco de la iniciativa Pro Inno de la

Comisión Europea, Barcelona Activa participa,

desde septiembre de 2006, en el proyecto

EurOffice Services. Este proyecto tiene como

finalidad favorecer el acceso a los mercados

internacionales de las pequeñas y medianas

empresas innovadoras mediante el intercambio

y la promoción de servicios de apoyo a la

internacionalización empresarial entre las

entidades miembros. Iniciado con 21 socios, el

proyecto constituye una red de los mejores

viveros de empresa y parques científicos y

tecnológicos de Europa y de cualquier parte del

mundo para poner en común conocimientos en

el ámbito del acompañamiento a la

internacionalización empresarial y así mejorar

sus servicios de apoyo a la 

internacionalización. 

.
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estudiants, professionals i empresaris de la

ciutat en l'ús de les noves tecnologies.. Espai virtual, la CiberWeb: és una

plataforma tecnològica que no només ofereix

continguts i serveis als ciutadans sinó que

possibilita l'intercanvi i la relació de les 9 ciutats

sòcies.. Espai televisiu, la CiberTelevisió: atès

que la televisió és el principal mitjà de

divulgació, la CiberTelevisió pretén acostar les

possibilitats de les TIC a un major nombre de

persones i despertar el seu interès per 

adaptar-se amb facilitat a la societat del

coneixement.

Durant el 2006 s’han inaugurat els 9

Cibernàrium a les ciutats participants en el

projecte, i en algunes d’elles fins i tot s’està

construint un segon Cibernàrium amb recursos

propis, avalant així l’èxit del projecte. La tercera

reunió de socis va tenir lloc durant el mes de

gener a la regió del Maule (Xile) on es van

presentar els avenços del projecte i es van

poder presenciar in situ els desenvolupaments

fets pel soci amfitrió. El projecte @lis-

Cibernàrium també va participar en la III

Trobada de coordinadors de projectes @lis i del

IV Fòrum de Ministres de la Societat de la

Informació d’Europa i Amèrica Llatina, que es va

dur a terme durant el mes d’abril a Lisboa.

En el tercer any d’execució del projecte, els

socis han elaborat un ampli ventall d'eines,

continguts i metodologies que tenen per objectiu

augmentar les oportunitats de desenvolupament

en el context de la societat del coneixement, i

moltes d’elles ja estan sent utilitzades per les

entitats participants. Així, s’ha desenvolupat un

software per la gestió dels 9 Cibernàrium, un

software de navegació, per accedir i navegar a

través dels continguts creats en el marc del

projecte, i una metodologia de Contact Center.

S’han enregistrat els 10 programes de televisió

de la sèrie Global Local, supervisats pel

professor Manuel Castells i que fan un

recorregut per Llatinoamèrica i Europa a la cerca

d'experiències i iniciatives per aproximar la

societat del coneixement, s’han produït 125

audiovisuals que recullen experiències locals i

nacionals de cada soci sota la temàtica “Com la

societat del coneixement canvia les nostres

vides”, s’ha elaborat un simulador per aprendre

a utilitzar un ordinador i un CD Rom educatiu per

introduir-se al món de la informàtica, el

multimèdia i Internet. Finalment, s’han

desenvolupat, i en alguns socis implementat en

les accions de formació i capacitació en l’ús de

les noves tecnologies, 6 cursos d’e-learning i

una metodologia per a la formació de formadors. 

El repte del projecte és fer possible que

5.000.000 de persones d'Europa i

Llatinoamèrica coneguin, directa o

indirectament, com les noves tecnologies poden

ampliar les seves oportunitats de

desenvolupament personal i professional.

EurOffice Services, la xarxa dels millors vivers

d’empresa i parcs tecnològics

En el marc de la iniciativa Pro Inno de la

Comissió Europea, Barcelona Activa participa,

des de setembre de 2006, en el projecte

EurOffice Services. Aquest projecte té com a

finalitat afavorir l’accés als mercats

internacionals de les petites i mitjanes empreses

innovadores mitjançant l’intercanvi i la promoció

de serveis de suport a la internacionalització

empresarial entre les entitats membres. Iniciat

amb 21 socis, el projecte constitueix una xarxa

dels millors vivers d’empresa i parcs científics i

tecnològics d’Europa i d'arreu del món per

posar en comú coneixements en l’àmbit de

l’acompanyament a la internacionalització

empresarial i així millorar els seus serveis de

suport a la internacionalització. 
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El objetivo final del proyecto es

proporcionar a las personas emprendedoras de

las entidades miembro cápsulas de bienvenida

y aterrizaje, herramientas de apoyo y

acompañamiento en el acceso a los mercados

internacionales, la utilización de instalaciones y

oficinas de la red de viveros participantes,

programas de acompañamiento y mentorización,

métodos de crecimiento y consolidación

empresarial, formación en marketing, ventas y

acceso a los mercados y clientes globales, y

acceso a financiación para procesos de

crecimiento internacional, entre otros.

El proyecto, que ha contado con dos reuniones

de socios a lo largo de 2006 en Niza y en

Venecia, finalizará en agosto de 2008 y su

objetivo es ampliar la red a aquellos centros de

empresas innovadoras de todo el mundo que

ofrezcan servicios de acompañamiento de éxito

a sus emprendedores. Actualmente, la red

cuenta con más de 40 miembros en Europa,

Asia, América Latina y Oriente Medio. 

Invesat y Detect-it 2, dos programas europeos

que acercan las empresas a la financiación

Dada la importancia estratégica del sector

aeroespacial, Barcelona Activa participa, desde

enero de 2006, en el proyecto europeo Invesat,

que cuenta con una red de miembros formada por

los principales expertos europeos en financiación e

incubadoras del sector, así como con la Agencia

Espacial Europea. El proyecto tiene por objetivo

acercar las empresas del sector aeroespacial a los

principales inversores especializados a nivel

europeo mediante foros específicos dedicados a la

inversión. El proyecto ha sido galardonado

recientemente como la mejor red Europe Innova

del año 2006, por la Comisión Europea.

A través del proyecto Detect-it 2,

Barcelona Activa, junto con otras entidades de

Europa, ha sido escogida por la Comisión

Europea para facilitar el acceso de las personas

emprendedoras de Barcelona a la financiación

para la investigación y la innovación del VII

Programa Marco de la Unió Europea. Este

proyecto, que se inició en enero de 2006 con

una duración de dos años y medio, cuenta con

26 socios europeos, entre los cuales hay 17

viveros de empresas y varios expertos en el VII

Programa Marco de toda Europa. Un primer

taller de identificación de oportunidades para

emprendedores y pequeñas empresas ante el

VII Programa Marco de I+D+i se organizó el 14

de diciembre con la participación de expertos

locales, nacionales y europeos en el

mencionado programa.

Programas de transferencia metodológica y

tecnológica

Fruto, muchas veces, de este contacto directo

con la manera de hacer de la agencia y su

impacto en la ciudad, diversas instituciones

solicitan la asistencia técnica de Barcelona

Activa para poner en marcha en otros territorios

programas y/o metodologías ideados en

Barcelona. Éste es el caso de la Cámara de

Comercio y la Alcaldía de Bogotá, que

solicitaron la asistencia técnica de la agencia

para la creación de un centro de apoyo a los

emprendedores y emprendedoras de la capital

colombiana; la ciudad también colombiana de

Medellín, que contó con el soporte técnico de

Barcelona Activa para la definición y puesta en

marcha del Parque del Emprendimiento; el

Gobierno de Andorra, que quiso ofrecer a sus

ciudadanos la versión mejorada de la aplicación

Plan de Empresa On line; y Mataró y la

sociedad Bidasoa Activa, a quienes se

transfirieron los amplios y novedosos

contenidos para la orientación laboral en

nuevas ocupaciones de la plataforma de

Porta22.
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L’objectiu final del projecte és

proporcionar a les persones emprenedores de

les entitats membres, càpsules de benvinguda i

aterratge, eines de suport i acompanyament en

l’accés als mercats internacionals, la utilització

d’instal·lacions i oficines de la xarxa de vivers

participants, programes d’acompanyament i

mentorització, mètodes de creixement i

consolidació empresarial, formació en

marketing, vendes i accés als mercats i clients

globals, i accés a finançament per a processos

de creixement internacional, entre d’altres.

El projecte, que ha comptat amb dues reunions

de socis al llarg del 2006 a Niça i a Venècia,

finalitzarà l’agost de 2008 i l’objectiu és ampliar

la xarxa a aquells centres d’empreses

innovadors d’arreu del món que ofereixin

serveis d’acompanyament d’èxit als seus

emprenedors. Actualment, la xarxa compta amb

més de 40 membres a Europa, Àsia, Amèrica

Llatina i Orient Mitjà.

Invesat i Detect-it 2, dos programes europeus

que acosten les empreses al finançament

Donada la importància estratègica del sector

aeroespacial, Barcelona Activa participa, des de

gener de 2006, en el projecte europeu Invesat,

que compta amb una xarxa de membres formada

pels principals experts europeus en finançament i

incubadores del sector, així com amb l’Agència

Espacial Europea. El projecte té per objectiu

acostar a les empreses del sector aeroespacial

als principals inversors especialitzats a nivell

europeu mitjançant fòrums específics dedicats a

la inversió. El projecte ha estat guardonat

recentment com la millor xarxa Europe Innova de

l’any 2006, per la Comissió Europea. 

A través del projecte Detect-it 2,

Barcelona Activa, juntament amb altres entitats

d’Europa, ha estat escollida per la Comissió

Europea per tal de facilitar l’accés de les

persones emprenedores de Barcelona al

finançament per a la recerca i la innovació del

VII Programa Marc de la Unió Europea. Aquest

projecte, que s’inicia el gener de 2006 amb una

durada de dos anys i mig, compta amb 26 socis

europeus, entre els quals hi ha 17 vivers

d’empreses i varis experts en el VII Programa

Marc d’arreu d’Europa. Un primer taller

d’identificació d’oportunitats per a emprenedors

i petites empreses davant el VII Programa Marc

d’R+D+i va ser organitzat el 14 de desembre

amb la participació d’experts locals, nacionals i

europeus en el mencionat programa.

Programes de transferència metodològica i

tecnològica

Fruit, moltes vegades, d’aquest contacte directe

amb la manera de fer de l’agència i el seu

impacte a la ciutat, diverses institucions

sol·liciten l’assistència tècnica de Barcelona

Activa per posar en marxa en altres territoris

programes i/o metodologies ideats a Barcelona.

Aquest és el cas de la Cambra de Comerç i

l’Alcaldia de Bogotà, que van sol·licitar

l’assistència tècnica de l’agència per a la

creació d’un centre de suport als emprenedors i

emprenedores de la capital colombiana; la

ciutat també colombiana de Medellín, que va

comptar amb el suport tècnic de Barcelona

Activa per a la definició i posada en marxa del

Parque del Emprendimiento; el Govern

d’Andorra, que va voler oferir als seus ciutadans

la versió millorada de l’aplicatiu Pla d’Empresa

On Line; i Mataró i la societat Bidasoa Activa, a

qui es van transferir els amplis i novedosos

continguts per a l’orientació laboral en noves

ocupacions de la plataforma de Porta22.

Relacions institucionals

Barcelona Activa coopera i es complementa

amb altres institucions i entitats, proporcionant
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Relaciones institucionales

Barcelona Activa coopera y se complementa

con otras instituciones y entidades,

proporcionando a los ciudadanos y ciudadanas

programas más completos y de mayor alcance,

con un mayor número de recursos. En esta

línea, Barcelona Activa lleva a cabo un extenso

conjunto de iniciativas en colaboración con

otras instituciones, iniciativas como, por

ejemplo, el Día del Emprendedor, promovido por

el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona

Activa junto con la Generalitat de Catalunya, el

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la

Cámara de Comercio de Barcelona, en cuya

organización participan cerca de 40 entidades

más; el programa de Puentes Tecnológicos y de

Innovación, impulsado con la Cámara de

Comercio de Barcelona; o el programa Equal

Barcelona Emprende en Igualdad liderado por

Barcelona Activa en colaboración con la

Fundació Un Sol Món y la Cámara de Comercio,

entre otras entidades.

Un centenar de instituciones y entidades,

públicas y privadas, forman el variado tejido de

entes con los que colabora la agencia municipal

para ampliar las oportunidades de desarrollo

profesional de las personas y de las empresas y

contribuir a la mejora de la cohesión social en la

ciudad. En esta línea, cabe destacar los

acuerdos firmados en 2006 con Microsoft,

Consorcio de la Zona Franca y Caja Navarra.

Asimismo, Barcelona Activa participa en

diferentes redes relacionadas con su ámbito de

actuación, como, por ejemplo, el Foro de

Desarrollo Económico de Eurocities, la red

internacional de incubadoras de empresas EBN

y la Asociación Nacional de Centros de

Empresas ANCES, así como en el Réseau Cités

de Métiers. 

Por otra parte, siguen siendo muchas las

instituciones que identifican a la agencia como

claro referente en el ámbito de las políticas

activas para el desarrollo local y se dirigen a las

instalaciones de la agencia municipal para

conocer de cerca sus propuestas innovadoras.

En este sentido, un total de 89 delegaciones, 50

nacionales y 39 internacionales, visitaron en

2006 los equipamientos de Barcelona Activa,

entre las que se puede destacar la delegación

encabezada por el ministro de la Pyme de la

República de Argelia, una misión empresarial de

mujeres emprendedoras de los Países Bajos,

encabezada por la Excma. Sra. Karien van

Gennip, ministra de Comercio Exterior, la

ministra de Economía, Fomento y

Reconstrucción de Chile, delegaciones de

Brasil, Finlandia, Estados Unidos, México o

Bosnia-Herzegovina, a nivel internacional, y las

visitas de la Junta de Andalucía, la Cámara de

Comercio de Oviedo o el Servicio de Empleo de

Navarra, a nivel estatal. Por su parte, diferentes

representantes de la agencia y de sus líneas de

actividad fueron invitados a múltiples

conferencias para dar a conocer las actividades

de la agencia en territorios locales, estatales y

de cualquier parte del mundo, como, por

ejemplo, Santiago de Chile, Bruselas, Sophia

Antipolis, Quito, Milán o China.



47 | Memòria 2006

als ciutadans i ciutadanes programes més

complets i de més gran abast, amb un major

nombre de recursos. En aquesta línia, Barcelona

Activa duu a terme un extens conjunt

d’iniciatives en col·laboració amb altres

institucions, iniciatives com ara el Dia de

l’Emprenedor, promogut per l’Ajuntament de

Barcelona i Barcelona Activa juntament amb la

Generalitat de Catalunya, el Ministeri

d’Indústria, Turisme i Comerç i la Cambra de

Comerç de Barcelona i en l’organització del qual

hi participen prop de 40 entitats més; el

programa de Ponts Tecnològics i d’Innovació,

impulsat amb la Cambra de Comerç de

Barcelona; o el programa Equal Barcelona

Emprèn en Igualtat liderat per Barcelona Activa

en col·laboració amb la Fundació Un Sol Món i

la Cambra de Comerç, entre d’altres entitats.

Un centenar d’institucions i entitats, públiques i

privades, composen el variat teixit d’ens amb

qui l’agència municipal col·labora per ampliar

les oportunitats de desenvolupament

professional de les persones i de les empreses i

contribuir a millorar la cohesió social a la ciutat.

En aquesta línia, cal destacar els acords signats

el 2006 amb Microsoft, Consorci de la Zona

Franca i Caja Navarra. Així mateix, Barcelona

Activa té participació a diferents xarxes

relacionades amb el seu àmbit d’actuació, com

ara al Fòrum de Desenvolupament Econòmic

d’Eurocities, la xarxa internacional

d’incubadores d’empreses EBN i l’Associació

Nacional de Centres d’Empreses ANCES, així

com a la Réseau Cités de Métiers. 

Per altra banda, continuen sent moltes les

institucions que identifiquen l’agència com a

clar referent en l’àmbit de les polítiques actives

per al desenvolupament local i s’adrecen a les

instal·lacions de l’agència municipal per

conèixer de prop les seves propostes

innovadores. En aquest sentit, un total de 89

delegacions, 50 nacionals i 39 internacionals,

van visitar l’any 2006 els equipaments de

Barcelona Activa, entre les quals es pot

destacar la delegació encapçalada pel ministre

de la Pime de la República d’Algèria, una missió

empresarial de dones emprenedores dels Països

Baixos, encapçalada per l’Excma. Sra. Karien

van Gennip, ministra de Comerç Exterior, la

ministra d'Economia, Foment i Reconstrucció de

Xile, delegacions de Brasil, Finlàndia, Estats

Units, Mèxic o Bòsnia-Herzegovina, a nivell

internacional, i les visites de la Junta

d’Andalusia, la Cambra de Comerç d’Oviedo o

el Servei d’Ocupació de Navarra, a nivell

estatal. Per la seva banda, diferents

representants de l’agència i de les seves línies

d’activitat van ser convidats a múltiples

conferències per donar a conèixer les activitats

de l’agència en territoris locals, estatals i

d’arreu del món, com ara Santiago de Xile,

Brussel·les, Sophia Antipolis, Quito, Milà o Xina.



Promoción de la iniciativa
emprendedora

La iniciativa emprendedora y la capacidad innovadora de las personas es un

factor de importancia capital en la economía globalizada y extremadamente

competitiva en la que nos encontramos. Es preciso hallar nuevas maneras

de actuación, nuevas respuestas a las necesidades e, incluso, nuevas

necesidades. Buscar otros caminos en los grandes negocios pero también

en el entorno más próximo. Y son las personas emprendedoras, aquéllas

que tienen en la innovación su aliado, las que pueden sacar adelante estas

iniciativas que hagan avanzar nuestra ciudad, creando oportunidades y

empleo para un mayor bienestar, para una mayor cohesión social.

Es prioritario, pues, estimular y apoyar la iniciativa emprendedora para que

las personas con ideas, independientemente de su edad, formación,

experiencia o situación personal, puedan ponerlas en marcha con garantías

de éxito en la ciudad de Barcelona, facilitándoles las herramientas que

posibiliten la transformación de la idea en una empresa real con sentido de

futuro.

Promotora de cambios y de las condiciones para que la ciudadanía asimile y

aproveche las nuevas oportunidades, Barcelona Activa reorganizó y amplió,

en el marco de su Plan de Acción 2004-2007, la prestación de sus servicios

a las personas emprendedoras para ofrecer una mejor y más amplia

respuesta a las necesidades diversas de un colectivo tan heterogéneo como

el emprendedor. Así, la agencia ha apostado por una variada oferta de

programas y contenidos de valor añadido que combinan la atención

personalizada de calidad con el fomento de la autonomía de los usuarios a

través de espacios físicos y virtuales de autoconsulta y relación, prestando

especial atención a las dificultades específicas de determinados colectivos,

para los cuales se han desarrollado programas a la medida de sus

necesidades. El Centro para la Iniciativa Emprendedora Glòries es el

equipamiento especializado en el apoyo a emprendedores. Dotado de

equipamiento informático y conexión a Internet, los usuarios y las usuarias

pueden encontrar información, asesoramiento experto, interactivos

multimedia y contenidos para emprender el negocio en condiciones.
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Promoció de la iniciativa
emprendedora

La iniciativa emprenedora i la capacitat innovadora de les persones és un

factor d’importància capdal en l’economia globalitzada i extremament com-

petitiva en què ens trobem. Cal trobar noves maneres de fer, noves respos-

tes a les necessitats i, fins i tot, noves necessitats. Cercar altres camins en

els grans negocis però també en l’entorn més proper. I són les persones

emprenedores, aquelles que tenen en la innovació el seu aliat, les que

poden tirar endavant aquestes iniciatives que facin avançar la nostra ciutat,

creant oportunitats i ocupació per un major benestar, per una major cohesió

social.

Esdevé prioritari, doncs, estimular i recolzar la iniciativa emprenedora per tal

que les persones amb idees, independentment de la seva edat, formació,

experiència o situació personal, puguin posar-les en marxa amb garanties

d’èxit a la ciutat de Barcelona, facilitant-los les eines que possibilitin la

transformació de la idea en una empresa real amb sentit de futur.

Promotora de canvis i de les condicions per tal que la ciutadania assimili i

aprofiti les noves oportunitats, Barcelona Activa va reorganitzar i ampliar, en

el marc del seu Pla d’Acció 2004-2007, la prestació dels seus serveis a les

persones emprenedores per oferir una millor i més àmplia resposta a les

necessitats diverses d’un col·lectiu tan heterogeni com l’emprenedor. Així,

l’agència ha apostat per una variada oferta de programes i continguts de

valor afegit que combinen l’atenció personalitzada de qualitat amb el foment

de l’autonomia dels usuaris a través d’espais físics i virtuals d’autoconsulta i

relació, parant especial atenció a les dificultats específiques de determinats
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El volumen de participación de usuarios y

usuarias durante 2006 (39.260 participantes) en

los programas que configuran este modelo de

prestación de servicios a emprendedores

confirma el acierto del avance promovido en

2004 hacia un modelo innovador con más

agilidad en la prestación del servicio, más

información, menos burocracia y la eliminación

de los plazos de espera.

Difusión de la iniciativa 
emprendedora

El estímulo de la iniciativa emprendedora es una

constante en el conjunto de las acciones

promovidas por la agencia municipal. Desde

Barcelona Activa es bien sabido que emprender

es un oficio que se puede aprender y que

estimular el espíritu emprendedor en las

diferentes fases del aprendizaje de la persona

aporta más oportunidades de mejora

profesional y personal.

En esta línea, el equipo técnico de Barcelona

Activa efectuó durante 2006 un total de 16

acciones de difusión de la cultura

emprendedora entre 549 personas, en su mayor

parte alumnos procedentes de enseñanza

secundaria, universidades y escuelas de

negocio.

Centro de Recursos para Emprender

El Centro de Recursos para Emprender es un

espacio de autoservicio en el que transformar la

idea de negocio en un proyecto empresarial

viable a través de un programa de actividades

diario, acceso a contenidos on line y

asesoramiento experto, fomentando la

generación de redes de cooperación.

Modelo mixto con acciones presenciales y

virtuales, en el Centro de Recursos para

Emprender las personas emprendedoras

pueden conocer lo necesario para emprender,

recibir los complementos formativos en gestión

empresarial y nuevas tecnologías que necesitan,

disponer del asesoramiento personalizado y

experto del equipo técnico de Barcelona Activa,

acceder a los contenidos y aplicaciones del

portal para emprendedores Barcelonanetactiva,

elaborar su plan de empresa gracias a la

aplicación Plan de Empresa On Line, analizar su

viabilidad con el apoyo de expertos, ponerse en

contacto con otros emprendedores, y encontrar

respuesta, en definitiva, a sus inquietudes

emprendedoras. 

Un total de 9.896 usuarios y usuarias utilizaron

los espacios y servicios ofrecidos desde el

Centro de Recursos para Emprender de la

agencia para llevar a cabo su idea de negocio.

Y lo hicieron, nuevamente, con paridad (46,2%

de mujeres), poniendo de manifiesto una

realidad que se viene constatando desde la

agencia municipal desde hace varios años,

como es el interés, en igualdad de condiciones,

Usuarios atendidos

Nuevos proyectos empresariales asesorados

Participación femenina

39.260

1.182

47,4%

Principales resultados de la línia de Promoción de la Iniciativa Emprenedora
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col·lectius, per als quals s’han desenvolupat

programes a mida de les seves necessitats. El

Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries

és l’equipament especialitzat en el suport a

emprenedors. Dotat d’equipament informàtic i

connexió a Internet, els i les usuàries poden

trobar-hi informació, assessorament expert,

interactius multimèdia i continguts per

emprendre el negoci en condicions.

El volum de participació d’usuaris i usuàries

durant 2006 (39.260 participants) en els

programes que configuren aquest model de

prestació de serveis a emprenedors reitera

l’encert de l’avenç promogut l’any 2004 cap a

un model innovador amb més agilitat en la

prestació del servei, més informació, menys

burocràcia i eliminació dels terminis d’espera.

Difusió de la iniciativa emprenedora

L’estímul de la iniciativa emprenedora és una

constant en el conjunt de les accions

promogudes per l’agència municipal. Des de

Barcelona Activa és ben sabut que emprendre

és un ofici que es pot aprendre i que estimular

l’esperit emprenedor en les diferents fases de

l’aprenentatge de la persona aporta més

oportunitats de millora professional i personal.

En aquesta línia, l’equip tècnic de Barcelona

Activa va efectuar durant 2006 un total de 16

accions de difusió de la cultura emprenedora

entre 549 persones, en la seva major part

alumnes procedents d’ensenyament secundari,

universitats i escoles de negoci. 

Centre de Recursos per Emprendre

El Centre de Recursos per Emprendre és un

espai d’autoservei on transformar la idea de

negoci en un projecte empresarial viable a

través d’un programa d’activitats diari, accés a

continguts on line i assessorament expert, tot

fomentant la generació de xarxes de

cooperació.

Model mixt amb accions presencials i virtuals,

al Centre de Recursos per Emprendre les

persones emprenedores poden conèixer el que

cal saber per emprendre, rebre els complements

formatius en gestió empresarial i noves

tecnologies que necessiten, disposar de

l’assessorament personalitzat i expert de l’equip

tècnic de Barcelona Activa, accedir als

continguts i aplicatius del portal per a

emprenedors Barcelonanetactiva, elaborar el

seu pla d’empresa amb el complet aplicatiu Pla

d’Empresa On Line, analitzar la seva viabilitat

amb el suport d’experts, contactar amb altres

emprenedors, i trobar resposta, en definitiva, a

les seves inquietuds emprenedores. 

Un total de 9.896 usuaris i usuàries van fer ús dels

espais i serveis oferts des del Centre de Recursos

per Emprendre de l’agència per tal de portar a

terme la seva idea de negoci. I ho van fer,

novament, amb paritat (46,2% de dones), posant

Usuaris atesos

Nous projectes empresarials assessorats

Participació femenina

39.260

1.182

47,4%

Principals resultats de la línia de Promoció de la Iniciativa Emprenedora
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que despierta la creación de empresas entre

hombres y mujeres. Una paridad que, por

motivos sociales y culturales, se va perdiendo

en el proceso que conduce hacia la constitución

de la empresa, razón por la que la agencia

inició, de manera pionera ya en 1987, los

programas de creación de empresas según las

necesidades específicas del colectivo femenino.

El perfil de personas emprendedoras que

frecuentan el Centro de Recursos es muy diverso

y plural. Los datos correspondientes a 2006 así lo

demuestran: del total de usuarios, el 3,8% tenía

menos de 25 años, el 23% tenía más de 40 años,

el 29,5% provenía de otros países y el 55%

estaba en situación de paro. Según el nivel de

estudios, un 14% tenía estudios elementales, un

34% disponía de estudios secundarios, y un 52%

contaba con estudios universitarios. Estas cifras

ponen de relieve que, cada vez más, el hecho de

emprender se ve como una opción de desarrollo

profesional y personal.

En el año 2006 el equipo experto de técnicos y

técnicas de Barcelona Activa asesoró 1.182

proyectos empresariales que estuvieron

promovidos por un total de 1.500 personas

emprendedoras, exhibiendo también en 2006

paridad de género (47%). El análisis de perfil de

los usuarios acompañados en sus proyectos

(excluyendo los participantes en programas a

medida) se muestra a continuación. 

En cuanto a sectores de actividad de los

proyectos empresariales acompañados, los más

frecuentes fueron los servicios a las personas

(17%), el comercio (16%), los servicios a las

empresas (16%), las nuevas tecnologías (11%) y

la hostelería y restauración (11%).

Emprender con Barcelona Activa es fácil

A través de este programa se da a conocer a

las personas que quieren transformar su idea de

negocio en una empresa real el amplio y variado

abanico de programas y servicios que

Barcelona Activa pone a su disposición para

facilitar el camino hacia la creación de su

empresa con calidad y sentido de futuro.

Asimismo, se resuelven aquellas dudas iniciales

comunes a toda persona emprendedora que

quiere emprender un negocio, como, por

ejemplo, formas jurídicas, trámites o

financiación.

En el año 2006, un total de 5.118 personas con

ideas de negocio se dirigieron a la agencia

buscando respuesta a sus inquietudes

emprendedoras. A través de 197 sesiones, el

equipo de técnicos y técnicas de empresa de

Barcelona Activa informó y asesoró a

emprendedores y emprendedoras sobre los

programas de la agencia que mejor se

adaptaban a sus necesidades específicas, con

el objetivo de optimizar el tiempo invertido en

estudiar, analizar e implementar la creación de

sus proyectos empresariales.

Participación femenina

Mayores de 40 años

En situación de desempleo

Estudios universitarios

Personas inmigradas

47%

21%

51%

52%

28%

Perfil de los promotores de los projectos empresariales acompañados
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de manifest una realitat que es ve constatant des

de l’agència municipal des de fa diversos anys,

com és l’interès, en igualtat de condicions, que

desperta la creació d’empreses entre homes i

dones. Una paritat que, per motius socials i

culturals, es va perdent en el procés que porta

fins a la constitució de l’empresa, raó per la qual

l’agència va iniciar, de manera pionera ja al 1987,

els programes de creació d’empreses a mida de

les necessitats específiques del col·lectiu femení.

El perfil de persones emprenedores que

freqüenten el Centre de Recursos és ben divers

i plural. Les dades corresponents a 2006 així ho

demostren: del total d’usuaris, el 3,8% tenia

menys de 25 anys, el 23% tenia més de 40

anys, el 29,5% provenia d’altres països i el 55%

estava en situació d’atur. Per nivells d’estudis,

un 14% tenia estudis elementals, un 34%

disposava d’estudis secundaris, i un 52%

comptava amb estudis universitaris. Aquestes

xifres posen de relleu que, cada vegada més, el

fet d’emprendre es veu com una opció de

desenvolupament professional i personal.

L’any 2006 l’equip expert de tècnics i tècniques

de Barcelona Activa va assessorar 1.182

projectes empresarials que van estar promoguts

per un total de 1.500 persones emprenedores,

exhibint també al 2006 paritat de gènere (47%).

L’anàlisi de perfil dels usuaris que han estat

acompanyats en els seus projectes (excloent els

participants en programes a mida) es mostra a

continuació.

Quant a sectors d’activitat dels projectes

empresarials acompanyats, els més freqüents

van ser el de serveis a les persones (17%), el

comerç (16%), els serveis a les empreses

(16%), les noves tecnologies (11%) i l’hosteleria

i restauració (11%).

Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil

A través d’aquest programa es dóna a conèixer

a les persones que volen transformar la seva

idea de negoci en una empresa real quin és

l’ampli i variat ventall de programes i serveis

que Barcelona Activa posa a la seva disposició

per facilitar el camí cap a la creació de la seva

empresa amb qualitat i sentit de futur. Així

mateix, es resolen aquells dubtes inicials

comuns a tota persona emprenedora que vol

emprendre un negoci, com ara formes

jurídiques, tràmits o finançament.

L’any 2006 un total de 5.118 persones amb

idees de negoci van adreçar-se a l’agència

cercant resposta a les seves inquietuds

emprenedores. A través de 197 sessions,

l’equip de tècnics i tècniques d’empresa de

Barcelona Activa va informar i assessorar els i

les emprenedores sobre els programes de

l’agència que millor s’adaptaven a les seves

necessitats específiques, amb l’objectiu

d’optimitzar el temps invertit en estudiar,

analitzar i implementar la creació dels seus

projectes empresarials.

Participació femenina

Majors de 40 anys

En situació d’atur

Estudis universitaris

Persones immigrades

47%

21%

51%

52%

28%

Perfil dels promotors dels projectes empresarials acompanyats
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Lo que hay que saber para emprender

A través de este programa, las personas que

quieren iniciar un proyecto empresarial pueden

profundizar, en sesiones específicas y con

expertos en la materia, en los conocimientos

necesarios sobre los diferentes aspectos clave

para emprender.

El programa Lo que hay que saber para

emprender proporciona a los emprendedores y

a las emprendedoras una oferta diaria de

sesiones, en horario de mañana y tarde, con

títulos básicos sobre aquellas cuestiones que

todos los emprendedores necesitan, como, por

ejemplo, los trámites y las formas jurídicas,

dónde encontrar financiación, cómo elaborar el

plan financiero, marketing para empresas que

empiezan, fiscalidad y un largo etcétera de

cápsulas a las que cada mes se incorporan

novedades temáticas. Concretamente, durante 

2006 se han incorporado sesiones sobre

patentes y marcas, contratación laboral,

marketing personal o cómo instalarse en

Barcelona. Los técnicos de la agencia orientan

a los usuarios para que puedan diseñar los

itinerarios que mejor se adecuen a sus

necesidades y expectativas.

Las 373 sesiones impartidas en el marco de

este programa contaron con 4.548

participantes, el 46% de los cuales eran

mujeres, el 55% estaba en situación de

desempleo, el 33% trabajaba por cuenta ajena

y el 29,5% provenía de otros países.

Semanas del Conocimiento para

Emprendedores

Las Semanas del Conocimiento quieren acercar

las últimas novedades y tendencias en la

Distribución sectorial de los proyectos empresariales acompañados

Participación femenina

Mayores de 40 años

En situación de desempleo

Trebajador/es por cuenta ajena

Personas inmigrantes

48%

21%

45%

41%

28%

Perfil de los participantes en el programa Emprender con Barcelona Activa es fácil

Mejora de alojamientos y espacios 4%

Comercio 16%

Hostelería y restauración 11%Servicios a las personas 17%

Servicios a las empresas 16%

Producción y manufactura 6%

Comercialización y distribución 9%

Tecn. y servicios medioambientales 3% Ocio 7%

TIC 11%
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El que cal saber per emprendre

A través d’aquest programa, les persones que

volen iniciar un projecte empresarial poden

aprofundir, en sessions específiques i amb

experts en la matèria, en els coneixements

necessaris sobre els diferents aspectes clau per

emprendre.

El programa El que cal saber per

emprendre proporciona als emprenedors i a les

emprenedores una oferta diària de sessions, en

horari de matins i tardes, amb títols bàsics

sobre aquelles qüestions que tots els

emprenedors necessiten, com ara els tràmits i

les formes jurídiques, on trobar finançament,

com fer el pla financer, màrqueting per a

empreses que comencen, fiscalitat i un llarg

etcètera de càpsules a les que s’incorporen

novetats temàtiques cada mes. Concretament,

durant 2006 s’han incorporat sessions sobre

patents i marques, contractació laboral,

màrqueting personal o com instal·lar-se a

Barcelona. Els tècnics de l’agència orienten els

usuaris per tal que puguin dissenyar els

itineraris que millor s’adeqüin a les seves

necessitats i expectatives.

Les 373 sessions impartides en el marc d’aquest

programa van comptar amb 4.548 participants,

el 46% dels quals eren dones, el 55% estava en

situació d’atur, el 33% treballava per compte

d’altri i el 29,5% provenia d’altres països.

Setmanes del Coneixement per a Emprenedors

Les Setmanes del Coneixement volen apropar

les darreres novetats i tendències en la gestió

empresarial a la gent emprenedora de la ciutat,

per oferir, així, noves eines que contribueixin a

la creació d’empreses competitives, de qualitat i

Distribució sectorial dels projectes empresarials acompanyats

Participació femenina

Majors de 40 anys

En situació d’atur

Treballadors/es per compte aliena

Persones immigrades

48%

21%

45%

41%

28%

Perfil dels participants en el programa Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil

Millora d’allotjaments i espais 4%

Comerç 16%

Hosteleria i restauració 11%
Serveis a les persones 17%

Serveis a les empreses 16%

Producció i manufactura 6%

Comercialització i distribució 9%

Tecn. i serveis mediambientals 3% Oci 7%

TIC 11%
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gestión empresarial a la gente emprendedora de

la ciudad, para ofrecer, de este modo, nuevas

herramientas que contribuyan a la creación de

empresas competitivas, de calidad y con

sentido de futuro. Mediante 4 sesiones de 3

horas de duración, con cada Semana del

Conocimiento los participantes adquieren, de la

mano de expertos y emprendedores con

experiencia, conocimientos y habilidades que

les permitirán integrar diferentes factores que

pueden contribuir a mejorar la competitividad

de su empresa y su capacidad de permanencia

con calidad en el mercado.

Así pues, en el año 2006 Barcelona Activa

organizó, en colaboración con el Colegio de

Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y

Sociología de Catalunya, la Semana del Estudio

de Mercado, a la que asistieron un total de 277

participantes. Este ciclo permitió a los

asistentes conocer la información necesaria

sobre el mercado, el entorno, los proveedores,

los clientes o la competencia, y las técnicas

más apropiadas para estudiarla.

Entrenemos para Emprender

Este programa se diseñó con el objeto de tratar

en detalle aspectos complementarios de la

creación de empresas a los ya trabajados en las

acciones del programa Lo que hay que saber

para emprender. Así, en el marco de este

programa, que se extendió durante los meses

de enero y febrero y que contó con 156

participantes, se impartieron un total de 10

acciones donde se trabajaron técnicas de

negociación con clientes y proveedores,

creación y gestión de redes y temáticas como,

por ejemplo, la gestión del cambio, el riesgo, la

incertidumbre y las creencias.



57 | Memòria 2006

amb sentit de futur. A través de 4 sessions de 3

hores de durada, amb cada Setmana del

Coneixement els participants adquireixen, de la

mà d’experts i emprenedors amb experiència,

coneixements i habilitats que els permetran

integrar diferents factors que poden contribuir a

millorar la competitivitat de la seva empresa i la

seva capacitat de permanença amb qualitat al

mercat.

Així doncs, l’any 2006 Barcelona Activa va

organitzar, en col·laboració amb el Col·legi de

Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i

Sociologia de Catalunya, la Setmana de l’Estudi

de Mercat, a la qual van assistir un total de 277

participants. Aquest cicle va permetre els

participants conèixer quina informació cal saber

sobre el mercat, l’entorn, els proveïdors, els

clients o la competència, i quines són les

tècniques més apropiades per estudiar-la.

Entrenem per Emprendre

Aquest programa es va dissenyar amb l’objectiu

de tractar en detall aspectes complementaris de

la creació d’empreses als ja treballats en les

accions del programa El que cal saber per

emprendre. Així, en el marc d’aquest programa,

que es va estendre durant els mesos de gener i

febrer i que va comptar amb 156 participants,

es van impartir un total de 10 accions on es

treballaren tècniques de negociació amb clients

i proveïdors, creació i gestió de xarxes i

temàtiques com ara la gestió del canvi, el risc,

la incertesa i les creences.

Posa’t en Marxa

També durant els mesos de gener i febrer les

persones emprenedores van poder participar en

el programa Posa’t en Marxa, que va oferir

instruments pràctics a aquells emprenedors

amb un projecte empresarial en estat més
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Ponte en Marcha

También durante los meses de enero y febrero

las personas emprendedoras pudieron participar

en el programa Ponte en Marcha, que ofreció

instrumentos prácticos a aquellos

emprendedores con un proyecto empresarial en

estado más avanzado. Así, se desarrollaron 4

acciones que trataron el diseño y puesta en

marcha de un plan de marketing, así como las

estrategias básicas para adquirir conocimientos

sobre una de las carencias detectadas a nivel

genérico entre el colectivo emprendedor: las

ventas. Un total de 95 participantes con un plan

de empresa bastante desarrollado asistieron a

este programa para facilitar la puesta en marcha

de la empresa.

Julio Emprendedor

Durante el verano de 2006, Barcelona Activa

impulsó nuevamente, desde el Centro de

Recursos para Emprender, el programa Julio

Emprendedor, una acción dirigida a un

importante volumen de personas que se detectó

que disponía de ideas y de más tiempo libre en

verano para poner en movimiento estas ideas. 

Así, en el marco de esta acción se

diseñaron toda una serie de actividades para

poder trabajar, con diferentes itinerarios, la idea

de negocio de los diferentes participantes.

Fiscalidad, marketing a coste cero, comunicación y

liderazgo, formas jurídicas, plan financiero, inglés

para emprendedores, cómo confeccionar el plan

de empresa… fueron algunas de las temáticas que

los participantes pudieron conocer y dominar para

poner en marcha su idea de negocio durante las

horas libres de los meses de verano.

Este programa contó con un total de 96

participantes, el 51% de los cuales estaba en

activo, porcentaje que demuestra el acierto y

necesidad de la apuesta hecha al impulsar esta

acción para ofrecer una mejor respuesta a la

pluralidad de personas emprendedoras. Con un

60% de participación femenina, los participantes

exhibieron el siguiente perfil: el 68% tenía

estudios universitarios, el 78% tenía entre 25 y

40 años y el 16% provenía de otros países.

Búsqueda de financiación

Una de las principales preocupaciones que

limitan a los emprendedores a la hora de iniciar

un proyecto empresarial es la falta de

financiación. La realidad, sin embargo,

demuestra que existen diferentes fuentes y

mecanismos para la obtención de fondos, y es

imprescindible que todo emprendedor las

conozca para que la financiación no suponga

un impedimento a las buenas ideas

empresariales.

Microcréditos, capital-riesgo, convenios

con condiciones ventajosas, financiación

tradicional, ayudas y subvenciones, son algunos

de los instrumentos de financiación al alcance

de las personas emprendedoras y que

Barcelona Activa se encarga de divulgar,

informar y, en algunos casos, ayudar a tramitar.

Acceso a microcrédito

El microcrédito es un recurso útil para aquellos

pequeños proyectos empresariales cuyos

promotores, por su situación o características

personales, no tienen acceso al sistema financiero

convencional. En este ámbito, Barcelona Activa

lleva a cabo una estrecha colaboración con la

Caixa, la fundación ASCA y la Fundació Un Sol

Món de Caixa Catalunya, con la que también se

puso en marcha durante 2005 el proyecto Equal

Barcelona Emprende en Igualdad con el objetivo

de promover la creación de empresas entre los

colectivos menos favorecidos fomentando el

acceso al microcrédito.

En conjunto, durante el año 2006

Barcelona Activa presentó un total de 20

solicitudes para la obtención de microcréditos
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avançat. Així, es van desenvolupar 4 accions

que treballaven el disseny i posada en marxa

d'un pla de màrqueting, així com les estratègies

bàsiques a conèixer en una de les mancances

detectades a nivell genèric entre el col·lectiu

emprenedor: les vendes. Un total de 95

participants amb pla d’empresa força

desenvolupat van assistir a aquest programa

per facilitar la posada en marxa de l’empresa.

Juliol Emprenedor

Durant l’estiu de 2006, Barcelona Activa va

impulsar novament, des del Centre de Recursos

per Emprendre, el Juliol Emprenedor, una acció

adreçada a un important volum de persones que

es va detectar que disposava d’idees i de més

temps lliure a l’estiu per posar en moviment

aquestes idees. Així, en el marc d’aquesta acció

es van dissenyar tot un seguit d’activitats per

poder treballar, amb diferents itineraris, la idea

de negoci dels diferents participants. Fiscalitat,

màrqueting a cost zero, comunicació i lideratge,

formes jurídiques, pla financer, anglès per a

emprenedors, com confeccionar el pla

d’empresa… van ser algunes de les temàtiques

que els participants van poder conèixer i

dominar per posar en marxa la seva idea de

negoci durant les hores lliures dels mesos

d’estiu.

Aquest programa va comptar amb un total de

96 participants, el 51% dels quals estava en

actiu, percentatge que demostra l’encert i

necessitat de l’aposta feta en impulsar aquesta

acció per oferir una millor resposta a la pluralitat

de persones emprenedores. Amb un 60% de

participació femenina, els participants van

exhibir el següent perfil: el 68% tenia estudis

universitaris, el 78% tenia entre 25 i 40 anys i el

16% provenia d’altres països.

Recerca de finançament

Una de les principals preocupacions que limiten

els emprenedors a l’hora d’iniciar un projecte

empresarial és la manca de finançament. La

realitat, no obstant, demostra que existeixen

diferents fonts i mecanismes per a l’obtenció de

fons, i és imprescindible que tot emprenedor les

conegui per tal que el finançament no suposi un

impediment a les bones idees empresarials.

Microcrèdits, capital-risc, convenis amb

condicions avantatjoses, finançament

tradicional, ajuts i subvencions, són alguns dels

instruments de finançament a l’abast de les

persones emprenedores i que Barcelona Activa

s’encarrega de divulgar, informar i, en alguns

casos, ajudar a tramitar.

Accés a microcrèdit

El microcrèdit és un recurs útil per aquells petits

projectes empresarials els promotors dels quals,

per la seva situació o característiques

personals, no tenen accés al sistema financer

convencional. En aquest àmbit, Barcelona

Activa duu a terme una estreta col·laboració

amb la Caixa, la fundació ASCA i la Fundació

Un Sol Món de Caixa Catalunya, amb la qual

també es va engegar durant 2005 el projecte

Equal Barcelona Emprèn en Igualtat amb

l’objectiu de promoure la creació d’empreses

entre els col·lectius menys afavorits fomentant

l’accés al microcrèdit.

En total, durant l’any 2006 Barcelona

Activa va presentar un total de 20 sol·licituds

per a l’obtenció de microcrèdits per a

emprenedors/es a les entitats abans

esmentades.

Convenis amb entitats financeres

Barcelona Activa treballa de prop amb les

entitats financeres per tal d’apropar a les

persones emprenedores aquells mecanismes de

finançament que les entitats generen per donar
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para emprendedores/as a las entidades antes

mencionadas.

Convenios con entidades financieras

Barcelona Activa trabaja de cerca con las

entidades financieras para introducir a las

personas emprendedoras en los mecanismos de

financiación que las entidades generan para dar

un apoyo específico a este colectivo. En este

sentido, la agencia municipal ha firmado

convenios de colaboración con Caja Navarra,

que contempla una línea de financiación para

emprendedores con el aval técnico de

Barcelona Activa, y con la Caixa y Caixa

Catalunya, con el objetivo de extender la figura

del microcrédito.

Iniciativas de Empleo

Éste es un programa del Departamento de

Trabajo de la Generalitat de Catalunya que

subvenciona la contratación indefinida de

personal por parte de nuevos proyectos

empresariales que se califiquen como

innovadores desde las entidades locales como

Barcelona Activa y que contribuyan al desarrollo

local del entorno en el cual se generan. Durante

2006, 23 proyectos presentados a través de

Barcelona Activa fueron calificados como

iniciativas de empleo.

Programas a medida

La oferta general de programas y actividades de

Barcelona Activa para personas emprendedoras

se complementa con acciones adaptadas a las

necesidades específicas de determinados

colectivos que, por diferentes razones,

presentan unas dificultades adicionales a la

hora de emprender. 

Ofreciendo metodologías y programas

adaptados a las necesidades específicas de

diversos colectivos se alcanzan mejores

resultados, incrementando las oportunidades de

emprender con éxito de estas personas

emprendedoras.

En este sentido, Barcelona Activa diseña

diversos programas a medida de las necesidades

de colectivos con especiales dificultades, y

también programas para emprender en

determinados sectores estratégicos en la ciudad.

En 2006, la agencia ejecutó 4 programas a

medida de creación y gestión de empresas: un

programa dirigido a personas en situación de

desempleo, con 3 ediciones, el programa Crea

para mujeres emprendedoras, el programa Ideas

Maduras para emprendedores/as mayores de 40

años y el programa Equal Barcelona Emprende en

Igualdad. En total, 137 personas se pudieron

beneficiar de los programas a medida para

facilitar el camino hacia la creación de su empresa

con garantías de futuro.

Número de programas a medida 4

Participantes Ideas Maduras 19

Participantes Gestión y creación de empresas para personas desempleadas 48

Participantes Crea para mujeres emprendedoras 14

Participantes Barcelona Emprende en Igualdad 56

Total participantes 137

Resultados de los programas a medida
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un suport específic a aquest col·lectiu. En

aquest sentit, l’agència municipal ha signat

convenis de col·laboració amb Caja Navarra,

que contempla una línia de finançament per a

emprenedors amb l’aval tècnic de Barcelona

Activa, i amb la Caixa i Caixa Catalunya, amb

l’objectiu d’estendre la figura del microcrèdit.

Iniciatives d’Ocupació

Aquest és un programa del Departament de

Treball de la Generalitat de Catalunya que

subvenciona la contractació indefinida de

personal per part de nous projectes

empresarials que es qualifiquin com a

innovadors des de les entitats locals com

Barcelona Activa i que contribueixin al

desenvolupament local de l’entorn en el qual es

generen. Durant 2006, 23 projectes presentats a

través de Barcelona Activa van ser qualificats

com a iniciatives d’ocupació.

Programes a mida

L’oferta general de programes i activitats de

Barcelona Activa per a persones emprenedores

es complementa amb accions adaptades a les 

necessitats específiques de determinats

col·lectius que, per diferents raons, presenten

unes dificultats addicionals a l’hora

d’emprendre.

Oferint metodologies i programes

adaptats als requeriments específics de

diversos col·lectius s’assoleixen millors

resultats, incrementant les oportunitats

d’emprendre amb èxit d’aquestes persones

emprenedores.

En aquest sentit, Barcelona Activa

dissenya diversos programes a mida de les

necessitats de col·lectius amb especials

dificultats, i també programes per emprendre en

determinats sectors estratègics a la ciutat. L’any

2006, l’agència va executar 4 programes a mida

de creació i gestió d’empreses: un programa

adreçat a persones en situació d’atur, amb 3

edicions, el programa Crea per a dones

emprenedores, el programa Idees Madures per

a emprenedors/es majors de 40 anys i el

programa Equal Barcelona Emprèn en Igualtat.

En total, 137 persones es van poder beneficiar

dels programes a mida per facilitar el camí cap

a la creació de la seva empresa amb garanties

de futur.

Programa Idees Madures

Es tracta d’un programa intensiu a través del

qual les persones amb esperit emprenedor

majors de 40 anys van poder comptar amb els

recursos necessaris per elaborar el seu pla

d’empresa, formació especialitzada,

entrenament d’habilitats emprenedores i

assessorament personalitzat. L’edició d’aquest

Nombre de programes a mida

Participants Idees Madures

Participants Gestió i creació d’empreses per a persones en atur

Participants Crea per a dones emprenedores

Participants Barcelona Emprèn en Igualtat

Total participants

4

19

48

14

56

137

Resultats dels programes a mida
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Programa Ideas Maduras

Se trata de un programa intensivo a través del

cual las personas con espíritu emprendedor

mayores de 40 años pudieron contar con los

recursos necesarios para elaborar su plan de

empresa, formación especializada,

entrenamiento de habilidades emprendedoras y

asesoramiento personalizado. La edición de

este programa realizada durante 2006 contó

con la participación de 19 personas mayores de

40 años.

Programa de gestión y creación de empresas

Este programa estuvo dirigido a personas

desempleadas que querían iniciar una actividad

empresarial con el objetivo de proporcionar a

los participantes los conocimientos y

competencias para realizar una actividad

profesional por cuenta propia. Los participantes

entraron en contacto con las diferentes áreas

que implica la gestión de una empresa,

adquirieron conocimientos en finanzas,

contabilidad, gestión fiscal, laboral, marketing y

ventas, trámites y formas jurídicas, aprendiendo

a elaborar el plan de empresa de su negocio.

Un total de 48 personas participaron en

las 3 acciones formativas realizadas en el marco

de este programa durante 2006.

Programa Mujeres Emprendedoras – Crea

El programa Mujeres Emprendedoras – Crea

tenía por objeto mejorar las opciones

profesionales de las mujeres, completando su

formación empresarial y desarrollando las

habilidades directivas, y facilitando su acceso a

puestos de responsabilidad.

Las 14 mujeres participantes pudieron

adquirir conocimientos empresariales,

tecnológicos y habilidades directivas, y asistir a

tutorías de asesoramiento para la creación de

sus empresas. A través de este programa, las

participantes pudieron conocer otras

experiencias positivas de mujeres empresarias y

acceder a redes de contactos que faciliten el

camino para emprender su negocio.

Barcelona Emprende en Igualdad

Barcelona Emprende en Igualdad, dentro del

marco de la iniciativa comunitaria EQUAL, tiene

como reto impulsar nuevos mecanismos de

apoyo a la creación de empresas en los

colectivos más desfavorecidos, como, por

ejemplo, mujeres con responsabilidades

familiares, discapacitados, inmigrantes y

personas en el umbral de la exclusión social.

El proyecto, liderado por Barcelona Activa, la

Cámara de Comercio de Barcelona y la

Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya, está

gestionado por la Agrupación de Desarrollo

“Barcelona Abiertamente Emprendedora”,

integrada por las siguientes entidades: 

Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Activa y

el Instituto Municipal de Personas con

Discapacidad), Cámara de Comercio de

Barcelona, Fundació Acció Solidària Contra

l’Atur (ASCA), Fundació Maria Aurèlia Capmany,

Fundació Un Sol Món-Caixa de Catalunya,

Grupo Dossier Econòmic, ODAME – Asociación

de Mujeres Emprendedoras y UGT.

El programa a medida de Barcelona Emprende

en Igualdad aporta rasgos diferenciales

respecto de los programas ordinarios de apoyo

a la creación de empresas: en primer lugar,

parte de la detección previa de las

oportunidades de negocio existentes para los

colectivos destinatarios del programa (estudio

coordinado por la Cámara de Comercio),

posteriormente Barcelona Activa realiza un

acompañamiento integral a la persona

emprendedora en todo el proceso de creación

de su empresa, facilitando el acceso al

microcrédito de la Fundació Un Sol Món.

Finalmente, la agencia municipal acompaña al

emprendedor o emprendedora de una manera
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programa realitzada durant 2006 va comptar

amb la participació de 19 persones majors de

40 anys.

Programa de gestió i creació d’empreses

Aquest programa va estar adreçat a persones

aturades que volien iniciar una activitat

empresarial amb l’objectiu de proporcionar als

participants els coneixements i competències

per realitzar una activitat professional per

compte propi. Els participants van entrar en

contacte amb les diferents àrees que implica la

gestió d’una empresa, van adquirir

coneixements en finances, comptabilitat, gestió

fiscal, laboral, màrqueting i vendes, tràmits i

formes jurídiques, aprenent a elaborar el pla

d’empresa del seu negoci.

Un total de 48 persones van participar en

les 3 accions formatives realitzades en el marc

d’aquest programa durant 2006.

Programa Dones Emprenedores – Crea

El programa Dones Emprenedores – Crea va

tenir l’objectiu de millorar les opcions

professionals de les dones, completant la seva

formació empresarial i desenvolupant les

habilitats directives, tot facilitant l’accés de les

dones a llocs de responsabilitat.

Les 14 dones participants van poder

adquirir coneixements empresarials,

tecnològics, i habilitats directives, i disposar de

tutories d’assessorament per a la creació de les

seves empreses. A través d’aquest programa,

les participants van poder conèixer altres

experiències d’èxit de dones empresàries i

accedir a xarxes de contactes que els poden

facilitar el camí per emprendre el seu negoci.

Barcelona Emprèn en Igualtat

Barcelona Emprèn en Igualtat, dins el marc de

la iniciativa comunitària EQUAL, té com a repte

impulsar nous mecanismes de suport a la

creació d’empreses en els col·lectius més

desfavorits, com ara dones amb responsabilitats

familiars, persones amb discapacitat, persones

immigrades i persones en el llindar de l’exclusió

social.

El projecte, liderat per Barcelona Activa, la

Cambra de Comerç de Barcelona i la Fundació

Un Sol Món de Caixa Catalunya, està gestionat

per l’Agrupació de Desenvolupament “Barcelona

Obertament Emprenedora”, integrada per les

següents entitats: Ajuntament de Barcelona

(Barcelona Activa i l’Institut Municipal de

Persones amb Discapacitat), Cambra Comerç

de Barcelona, Fundació Acció Solidària Contra

l’Atur (ASCA), Fundació Maria Aurèlia Capmany,

Fundació Un Sol Món-Caixa Catalunya, Grup

Dossier Econòmic, ODAME – Associació de

Dones Emprenedores i UGT.

El programa a mida Barcelona Emprèn en

Igualtat aporta trets diferencials respecte als

programes ordinaris de suport a la creació

d’empreses: en primer lloc, parteix de la

detecció prèvia de les oportunitats de negoci

existents per als col·lectius destinataris del

programa (estudi coordinat per la Cambra de

Comerç), posteriorment Barcelona Activa

realitza un acompanyament integral a la persona

emprenedora en tot el procés de creació de la

seva empresa, facilitant l’accés al microcrèdit

de la Fundació Un Sol Món, i, finalment,

l’agència municipal acompanya l’emprenedor o

emprenedora d’una manera intensiva en la fase

de posada en marxa i consolidació del projecte

empresarial.

Aquesta metodologia a mida

caracteritzada per la intensitat i la durada del

suport als emprenedors afavoreixen clarament

la creació de noves empreses per part

d’aquests col·lectius.

Després d’una intensa tasca de divulgació

d’aquest potent dispositiu entre potencials

beneficiaris, un total de 56 persones van iniciar
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intensiva en la fase de puesta en marcha y

consolidación del proyecto empresarial. 

Esta metodología a medida, caracterizada

por la intensidad y la duración del apoyo a los

emprendedores, favorece claramente la

creación de nuevas empresas por parte de

estos colectivos. 

Tras una intensa tarea de divulgación de

este potente dispositivo entre posibles

beneficiarios, un total de 56 personas iniciaron

su participación en el programa. Al finalizar el

año, se habían creado 11 nuevas empresas y 9

estaban en proceso de constitución.

Contenidos on line para 
emprendedores

Barcelona Activa ofrece a las personas con

ideas de negocio información y herramientas de

calidad para que puedan emprender su negocio

con autonomía. Con una dilatada experiencia, la

pionera plataforma Barcelonanetactiva es un

eficaz canal de contenidos y aplicaciones en

continua actualización y mejora, que permite a

los usuarios, sin restricciones de tiempo o

espacio, elaborar el plan de empresa de su

negocio a través de la aplicación Plan de

Empresa On Line; evaluar su idea de negocio

con la aplicación Test-Idea; conocer los trámites

que tendrá que seguir para poner en marcha la

empresa, con la Guía de Trámites; conocer las

soluciones de financiación, pública y privada,

que tiene a su alcance para crear y hacer crecer

su empresa, con la aplicación Búsqueda de

Financiación; o estar permanentemente

informados de la actualidad económica y

emprendedora.

La comunidad virtual de emprendedores

Barcelonanetactiva cerró el año con 22.654

miembros y más de 6 millones de páginas

vistas. La actualidad empresarial, recogida a

través de los boletines de información diarios,

se trató y analizó en profundidad a través de

múltiples artículos y dosiers donde expertos en

creación de empresas explicaron de manera útil

y práctica las novedades que se fueron

produciendo en el ámbito de la gestión de

nuevas empresas. El año 2006 la plataforma

Barcelonanetactiva se complementó con nuevas

herramientas para la creación y consolidación

de empresas, como, por ejemplo, la versión 2.0

del Plan de Empresa On line, que incluye una

versión reducida para aquellos emprendedores

a cuyas necesidades, por la magnitud de su

proyecto, se adapte mejor un plan de empresa

reducido, y el Test-Idea, un test para evaluar la

idea de negocio. A lo largo del año se ha

trabajado en la confección de una nueva

aplicación que permitirá conocer las

competencias de las personas como

emprendedores y que verá la luz en el año

2007.
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la seva participació al programa. En finalitzar

l’any, s’havien creat 11 noves empreses i 9

estaven en procés de constitució.

Continguts on line per a 
emprenedors

Barcelona Activa ofereix a les persones amb

idees de negoci informació i eines de qualitat

per tal que puguin emprendre el seu negoci amb

autonomia. Amb una dilatada experiència, la

pionera plataforma Barcelonanetactiva és un

potent canal de continguts i aplicatius en

contínua actualització i millora, que permet als

usuaris, sense restriccions de temps o espai,

elaborar el pla d’empresa del seu negoci a

través de l’aplicatiu Pla d’Empresa On Line;

avaluar la seva idea de negoci amb l’aplicatiu

Test-Idea; conèixer quins són els tràmits que

haurà de satisfer per posar en marxa l’empresa,

amb la Guia de Tràmits; saber quines solucions

de finançament, públic i privat, té al seu abast

per crear i fer créixer la seva empresa, amb

l’aplicatiu Recerca de Finançament; o estar

permanentment informats de l’actualitat

econòmica i emprenedora.

La comunitat virtual d’emprenedors Barcelo-

nanetactiva va cloure l’any amb 22.654

membres i més de 6 milions de pàgines vistes.

L’actualitat empresarial, recollida a través dels

butlletins d’informació diaris, va ser tractada i

analitzada en profunditat amb l’elaboració de

múltiples articles i dossiers on experts en

creació d’empreses van explicar de manera útil i

pràctica les novetats que es van anar produint

en l’àmbit de la gestió de noves empreses.

L’any 2006 la plataforma Barcelonanetactiva es

va complementar amb noves eines per a la

creació i consolidació d’empreses, com ara la

versió 2.0 del Pla d’Empresa On Line, que

inclou una versió reduïda per aquells

emprenedors que, per la magnitud del seu

projecte, un pla d’empresa reduït s’adapta millor

a les seves necessitats, i el Test-Idea, un test

per avaluar la idea de negoci. Durant l’any s’ha

treballat en l’elaboració d’un nou aplicatiu que

permetrà conèixer les competències de les

persones com a emprenedors i que veurà la

llum l’any 2007.
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Consolidación de 
nuevas empresas

El crecimiento es un punto crítico para muchas micro y pequeñas empresas

que empiezan a consolidarse en el mercado después de un arranque

exitoso. En muchos casos, más que una opción, el crecimiento es una

necesidad estratégica para la supervivencia de la empresa. Saber gestionar

el crecimiento de la empresa, definir unos objetivos finales y la estrategia

para alcanzarlos, disponer de una buena red de contactos, gestionar e

impulsar la innovación, acceder a nuevos mercados, conocer y poder

disponer de financiación para el crecimiento son algunas de las habilidades

que la persona emprendedora debe dominar en esta nueva etapa para

consolidar y hacer crecer su empresa con éxito, calidad y garantías de

futuro, creando más empleo estable, riqueza e innovación.

Con el objetivo de promover la consolidación y el crecimiento de pequeñas

empresas de reciente creación, Barcelona Activa puso en marcha, con la

implantación de su Plan de Acción para el periodo 2004-2007, la línea de

actividad de consolidación de nuevas empresas, que se fundamenta en una

oferta de programas y actividades que van desde el asesoramiento experto

y la mentorización, la formación continua, el acceso a fuentes de

financiación y contactos para el crecimiento, pasando por el fomento de la

cooperación empresarial y la transferencia de conocimientos o el

abastecimiento de entornos de innovación con infraestructuras y servicios

de alto valor añadido para la instalación de empresas de reciente creación.

Este conjunto de actuaciones se dirigen a aquellas personas emprendedoras

que ya han creado su empresa participando en algún programa de

Barcelona Activa, a aquellos emprendedores/as que tienen instalada su

empresa en el vivero o en el centro de empresas, y también a empresas de

reciente creación y carácter innovador de la ciudad.

Entornos de innovación

La agencia municipal dispone del vivero de empresas Glòries y del Parque

Tecnológico Barcelona Nord que se configuran como entornos con una gran
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Consolidació de 
noves empreses

El creixement és un punt crític per a moltes petites i micro empreses que

comencen a consolidar-se en el mercat després d’una arrencada exitosa. En

molts casos, el creixement és molt més que una opció; és una necessitat

estratègica per a la supervivència de l’empresa. Saber gestionar el creixement

de l’empresa, definir uns objectius finals i l’estratègia per assolir-los, disposar

d’una bona xarxa de contactes, gestionar i impulsar la innovació, accedir a nous

mercats, conèixer i poder accedir a finançament per al creixement són algunes

de les habilitats que la persona emprenedora ha de dominar en aquesta nova

etapa per consolidar i fer créixer l’empresa amb èxit, qualitat i garanties de

futur, creant més ocupació estable, riquesa i innovació.

Amb l’objectiu de promoure la consolidació i el creixement de petites empreses de

recent creació, Barcelona Activa va posar en marxa, amb la implantació del seu Pla

d’Acció per al període 2004-2007, la línia d’activitat de consolidació de noves

empreses, que es fonamenta en una oferta de programes i activitats que van des

de l’assessorament expert i la mentorització, la formació contínua, l’accés a fonts

de finançament i contactes per al creixement, passant pel foment de la cooperació

empresarial i la transferència de coneixements o el proveïment d’entorns

d’innovació amb infrastructures i serveis d’alt valor afegit per a la instal·lació

d’empreses de recent creació. Aquest conjunt d’accions es dirigeixen a aquelles

persones emprenedores que ja han creat la seva empresa tot participant en algun

programa de Barcelona Activa, a aquells emprenedors/es que tenen instal·lada la

seva empresa en el viver o en el centre d’empreses, i també a empreses de recent

creació i caràcter innovador de la ciutat. 
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concentración de empresas innovadoras, donde

la transferencia de conocimientos y

experiencias, tanto por lo que se refiere a

aspectos del producto o mercado, como a la

propia gestión empresarial, actúa como motor

de crecimiento, impulsando la innovación y la

mejora continua de estas empresas. Los

entornos de innovación de Barcelona Activa

ofrecen resultados que avalan la teoría: el vivero

de empresas de Barcelona Activa registra un

índice de supervivencia a los cuatro años de

haberse instalado las empresas superior al

80%, que representa el doble del promedio

nacional, mientras que el índice de cooperación

empresarial de las empresas instaladas en el

vivero y en el parque tecnológico se sitúa en un

70%, lo cual indica que una mayoría de

empresas establece relaciones comerciales y/o

de partenariado con otras empresas instaladas

en el mismo entorno innovador.

Barcelona Activa pone a disposición de las

nuevas empresas los entornos de innovación

donde iniciar sus actividades, consolidarse y

crecer con garantías de futuro, contribuyendo a

generar empleo de calidad y promoviendo la

competitividad y la capacidad innovadora del

tejido empresarial de la ciudad. Además de

espacios, asesoramiento, formación,

información y otros servicios de alto valor

añadido, Barcelona Activa actúa facilitando

contactos a través de la cooperación

empresarial, generando redes en el entorno de

Barcelona Activa y estableciendo

colaboraciones con otras empresas. De esta

forma, la agencia municipal se erige como

puerta de entrada a nuevas oportunidades para

el intercambio de conocimientos, experiencias y

contactos que faciliten la consolidación de

nuevos proyectos empresariales innovadores

con sello de calidad.

Barcelona Activa gestiona dos entornos de

innovación: el vivero de empresas Glòries,

situado en el primer equipamiento 7@ de

Barcelona, y el Parque Tecnológico Barcelona

Nord, la mayor concentración de empresas

tecnológicas de la zona norte de la ciudad. Los

dos equipamientos disponen de la certificación

de calidad ISO 9001/2000.

Vivero de empresas Glòries

En este entorno innovador, las empresas recién

constituidas y con un plan de empresa viable

disponen de espacios adaptados a sus

necesidades, con los servicios logísticos,

administrativos y de telecomunicaciones que

necesitan para llevar a cabo su actividad, así

como una serie de servicios de alto valor

añadido, como el acceso a redes de

cooperación, asesoramiento técnico

permanente, formación continua y acceso a

información actualizada. Una oferta global que

añade garantías de éxito, calidad y futuro a las

empresas que se instalan durante un periodo

máximo de 3 años. En el marco del vivero de

Total participantes

Empresas participantes

Empresas acompañadas para el crecimiento

Empresas instaladas en los entornos de innovación

Empresas miembro Xarxactiva de empresas

9.273

3.363

301

122

525

Principales resultados de la línia de consolidación de nuevas empresas
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Entorns d’innovació

L’agència municipal disposa del viver

d’empreses Glòries i el Parc Tecnològic

Barcelona Nord que es configuren com entorns

d’alta concentració d’empreses innovadores, on

la transferència de coneixements i experiències,

tant pel que fa a aspectes de producte o mercat

com en allò que es refereix a la pròpia gestió

empresarial, actua com a motor de creixement,

impulsant la innovació i la millora contínua

d’aquestes empreses. Els entorns d’innovació

de Barcelona Activa ofereixen resultats que

avalen la teoria: el viver d’empreses de

Barcelona Activa registra un índex de

supervivència al quart any de les empreses

instal·lades superior al 80%, el doble de la

mitjana nacional, mentre que l’índex de

cooperació empresarial de les empreses

instal·lades al viver i al parc tecnològic es situa

en un 70%, la qual cosa indica que una majoria

d’empreses estableix relacions comercials i/o de

partenariat amb altres empreses instal·lades al

mateix entorn innovador.

Barcelona Activa posa a disposició de les noves

empreses els entorns d’innovació on iniciar les

seves activitats, consolidar-se i créixer amb

garanties de futur, contribuint a generar

ocupació de qualitat i promovent la

competitivitat i la capacitat innovadora del teixit

empresarial de la ciutat. A més d’espais,

assessorament, formació, informació i altres

serveis d’alt valor afegit, Barcelona Activa actua

també com a facilitadora de contactes a través

de la cooperació empresarial, promovent la

generació de xarxes en l’entorn de Barcelona

Activa i establint col·laboracions amb altres

empreses. D’aquesta manera, l’agència

municipal desenvolupa el paper de porta

d’entrada a noves oportunitats per a l’intercanvi

de coneixements, experiències i contactes que

facilitin la consolidació de nous projectes

empresarials innovadors amb segell de qualitat.

Barcelona Activa gestiona dos entorns

d’innovació: el viver d’empreses Glòries, situat

al primer equipament 7@ de Barcelona, i el Parc

Tecnològic Barcelona Nord, la major

concentració d’empreses tecnològiques de la

zona nord de la ciutat. Tots dos equipaments

disposen de la certificació de qualitat ISO

9001/2000.

Viver d’empreses Glòries

En aquest entorn innovador, les empreses acabades

de constituir i amb un pla d’empresa viable

disposen d’espais adaptats a les seves necessitats,

amb els serveis logístics, administratius i de

telecomunicacions que necessiten per dur a terme

la seva activitat, així com una sèrie de serveis d’alt

valor afegit, com l’accés a xarxes de cooperació,

l’assessorament tècnic permanent, la formació

contínua i l’accés a la informació més actualitzada.

Una oferta global que afegeix garanties d’èxit,

qualitat i futur a les empreses que s’instal·len durant

Total participants

Empreses participants

Empreses acompanyades per al creixement

Empreses instal·lades als entorns d’innovació

Empreses membre Xarxactiva d’empreses

9.273

3.363

301

122

525

Principals resultats de la línia de consolidació de noves empreses
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empresas, Barcelona Activa dispone también de

espacios para la instalación de nuevas

empresas promovidas por emprendedores y

emprendedoras con experiencia venidos de

fuera en el Vivero Internacional de Barcelona.

Durante 2006, el vivero de empresas Glòries

albergó a 74 empresas, que generaron 341

puestos de trabajo. El 38% de las empresas

instaladas desarrollaba su actividad en el sector

de las tecnologías de la información y la

comunicación, el 18% prestaba servicios de

consultoría y el 12% servicios logísticos y

operativos.

El carácter innovador de estas empresas se

pone de manifiesto tanto en las actividades que

desarrollan como en el importante esfuerzo que

realizan en I+D+i. A pesar de su reducida

dimensión debido a su corta trayectoria (de 0 a

3 años), el 49% de estas empresas realizó

actividades de I+D+i. Como ejemplos de la

innovación y del potencial de las empresas

instaladas en el vivero podemos citar Gigle,

empresa ganadora de los Premios Barcelona de

Oficio Emprendedora 2006 en la categoría de

Mejor Plan de Empresa, o BMAT, spin off de la

Universidad Pompeu Fabra, finalista en esta

misma categoría.

Consciente de que en este entorno pueden

existir importantes sinergias que favorezcan el

crecimiento de estas empresas y la aparición de

nuevas vías de negocio, Barcelona Activa

fomenta la cooperación entre las empresas

instaladas mediante un amplio conjunto de

actividades en el marco de su programa de

cooperación empresarial Xarxactiva de

empresas.

Parque Tecnológico Barcelona Nord

El Parque Tecnológico Barcelona Nord ofrece a

las micro y pequeñas empresas de base

tecnológica orientadas a la innovación un

conjunto de avanzados servicios de ayuda a la

innovación, desarrollo, consolidación y

crecimiento empresarial, modernas

infraestructuras con servicios comunes para

presentaciones, reuniones y grandes actos, y

relaciones formales y operativas con la

universidad, centros de investigación y otras

instituciones de educación superior que

favorecen la transferencia de conocimiento y el

crecimiento de nuevas empresas de base

tecnológica.

El Parque Tecnológico Barcelona Nord

forma parte de las redes catalana (XPCAT-Xarxa

de Parcs Tecnològics de Catalunya), estatal

(APTE-Asociación de Parques Tecnológicos de

Distribución sectorial de las empresas instaladas en el vivero Glòries 

Medio ambiente / Energías renovables 7%

Consultoría 18%

Información / Informática / Comunicación 38%

Ingeniería informática 10%Ingeniería y diseño industrial 3%

Ingeniería aeroespacial 1%

Servicios logísticos / Operacionales /

Aprovisionamiento 12%

Comercialización y distribución 5%

Publicidad / Imagen / Marketing 5%

Servicios a las personas 1%



un període màxim de 3 anys. En el marc del viver

d’empreses, Barcelona Activa disposa també

d’espais per a la instal·lació de noves empreses

promogudes per emprenedors i emprenedores amb

experiència vinguts de fora al Viver Internacional de

Barcelona.

Durant 2006, el viver d’empreses Glòries va

albergar 74 empreses, que van generar 341 llocs

de treball. El 38% de les empreses instal·lades

duia a terme la seva activitat en el sector de les

tecnologies de la informació i la comunicació, un

18% proveïa serveis de consultoria i un 12%

serveis logístics i operacionals.

El caràcter innovador de les empreses

instal·lades es posa de manifest tant en les

activitats que desenvolupen com en l’important

esforç que realitzen en R+D+i. Tot i la seva

reduïda dimensió degut a la curta trajectòria de

l’empresa (de 0 a 3 anys), el 49% de les

empreses va realitzar activitats d’R+D+i.

Exemples de la innovació i del potencial de les

empreses instal·lades al viver són Gigle,

empresa guanyadora dels Premis Barcelona

d’Ofici Emprenedora 2006 en la categoria de

Millor Pla d’Empresa, o BMAT, spin off de la

Universitat Pompeu Fabra finalista en aquesta

mateixa categoria.

Conscient que en aquest entorn poden existir

importants sinèrgies que poden beneficiar el

creixement d’aquestes empreses i l’aparició de

noves vies de negoci, Barcelona Activa duu a

terme un fort impuls a la cooperació entre les

empreses instal·lades, amb un ampli conjunt

d’activitats en el marc del seu programa de

cooperació empresarial Xarxactiva d’empreses.

Parc Tecnològic Barcelona Nord

El Parc Tecnològic Barcelona Nord ofereix a les

petites i microempreses de base tecnològica 

orientades a la innovació un conjunt de serveis 

avançats de suport a la innovació, el

desenvolupament, la consolidació i el

creixement empresarial; avançades

infraestructures amb serveis comuns per

presentacions, reunions i grans actes; i

relacions formals i operatives amb la universitat,

centres d’investigació i altres institucions

d’educació superior que estimulen la

transferència de coneixement i el creixement de

noves empreses de base tecnològica.

El Parc Tecnològic Barcelona Nord forma

part de les xarxes catalana (XPCAT-Xarxa de

Parcs Tecnològics de Catalunya), estatal (APTE-

Asociación de Parques Tecnológicos de España)

i internacional de parcs científics i tecnològics
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Medi ambient / Energies renovables 7%

Consultoria 18%

Informació / Informàtica / Comunicació 38%

Enginyeria informàtica 10%Enginyeria i disseny industrial 3%

Enginyeria aeroespacial 1%

Serveis logístics / Operacionals / 

Aprovisionament 12%

Comercialització i distribució 5%

Publicitat / Imatge / Màrqueting 5%

Serveis a les persones 1%

Distribució sectorial de les empreses instal·lades al viver Glòries 
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España) e internacional (IASP-Internacional

Association of Science Parks) de parques

científicos y tecnológicos. El acto de

celebración de la transformación del edificio

Fòrum Nord en Parque Tecnológico Barcelona

Nord en enero de 2006, que coincidió con su

décimo aniversario, contó, entre otros, con la

presencia del Sr. David White, director de

Innovación de la Comisión Europea.

Durante 2006, el Parque Tecnológico Barcelona

Nord acogió la instalación de 48 empresas,

todas ellas del ámbito de las nuevas

tecnologías, con una presencia mayoritaria de

ingenierías (el 76% especializadas en software e

ingenierías técnicas), lo que configura al Parque

Tecnológico de Barcelona Activa como un

importante microclúster del sector de la

ingeniería. Las empresas instaladas en este

entorno innovador crearon un total de 525

puestos de trabajo.

La oferta de servicios de valor añadido y de

espacios de calidad facilitados por la agencia

municipal a través de sus entornos de

innovación se complementa con el entorno

virtual de innovación Barcelonanetactiva, una

plataforma integrada por un grupo de 732

empresas que disponen de un conjunto de

servicios específicos para empresas, con

herramientas para la cooperación empresarial,

como una bolsa de negocios y la escuela virtual

de emprendedores, además de disponer de

diversos instrumentos de información.

Cooperación empresarial

La cooperación empresarial y la capacidad de

las empresas para tejer redes son dos

elementos fundamentales para su

consolidación. Con vistas a la consolidación de

nuevas empresas, se construyen redes para que

estas empresas encuentren en Barcelona Activa

un facilitador de contactos, proveedores,

clientes y recursos. Éste es uno de los factores

clave resaltados por los profesores de la UOC

Manuel Castells y Jordi Vilaseca en el estudio

que llevaron a cabo en relación con Barcelona

Activa Entorno innovador, microempresas y

desarrollo local.

La plataforma Xarxactiva de empresas y el Día

del Emprendedor son dos de las ambiciosas

apuestas realizadas desde la agencia para

impulsar la creación de redes de cooperación

como motor del crecimiento empresarial.

Xarxactiva de empresas

Dos años después de su creación, Xarxactiva de

Electrónica / Microelectrónica 4%

Biotecnología / Química 4%

Ingeniería / Asesoría Técnica 23%

Informática 53%

Otros 10%

Telecomunicaciones 6%

Distribución sectorial de las empresas instaladas en el Parque Tecnológico 
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(IASP-Internacional Association of Science

Parks). L’acte de celebració de la transformació

de l’edifici Fòrum Nord en Parc Tecnològic

Barcelona Nord al gener de 2006, coincidint

amb el seu desè aniversari, va comptar, entre

d’altres, amb el Sr. David White, director

d’Innovació de la Comissió Europea.

Durant 2006, el Parc Tecnològic Barcelona Nord

va acollir la instal·lació de 48 empreses, totes

dedicades a l’àmbit de les noves tecnologies,

amb una presència majoritària d’enginyeries (el

76% eren desenvolupadores de software i

enginyeries tècniques) que configuren el Parc

Tecnològic de Barcelona Activa com un

important microcluster del sector de

l’enginyeria. Les empreses instal·lades en

aquest entorn innovador van ocupar un total de

525 treballadors i treballadores.

L’oferta de serveis de valor afegit i espais de

qualitat facilitats per l’agència municipal a

través dels seus entorns d’innovació es

complementa amb l’entorn virtual d’innovació

Barcelonanetactiva, la plataforma integrada per

una comunitat de 732 empreses que gaudeixen

d’un conjunt de serveis específics per a

empreses constituïdes, amb eines per a la

cooperació empresarial com una borsa de

negocis i l’escola virtual d’emprenedors, a més

de disposar de diversos instruments

d’informació.

Cooperació empresarial

La cooperació empresarial i la capacitat de les

empreses per teixir xarxes són dos elements clau

per a la seva consolidació. Des de la línia de

consolidació de noves empreses es construeixen

xarxes per tal que les empreses trobin a Barcelona

Activa un facilitador de contactes, proveïdors,

clients i recursos. Aquest és un dels elements clau

posats de relleu pels professors de la UOC

Manuel Castells i Jordi Vilaseca a l’estudi

desenvolupat en torn a Barcelona Activa Entorn

innovador, microempreses i desenvolupament

local.

La Xarxactiva d’empreses i del Dia de

l’Emprenedor són dos de les ambicioses

apostes fetes des de l’agència per impulsar la

generació de xarxes de cooperació com a motor

del creixement empresarial.

Xarxactiva d’empreses

Dos anys després de la seva creació, la

Xarxactiva d’empreses és una potent plataforma

de promoció de la cooperació empresarial, un

punt de trobada d’emprenedors i emprenedores

Electrònica / Microelectrònica 4%

Biotecnologia / Química 4%

Enginyeria / Assessoria Tècnica 23%

Informàtica 53%

Altres 10%

Telecomunicacions 6%

Distribució sectorial de les empreses instal·lades al Parc Tecnològic 
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empresas es una potente plataforma para el

fomento de la cooperación empresarial, un punto

de encuentro de personas emprendedoras

promotoras de pequeñas empresas para

intercambiar, aprender y hacer negocios donde

se generan oportunidades y se facilita el proceso

de crecimiento y el futuro de las empresas.

A finales de 2006 un total de 525 empresas

formaban parte de esta red de colaboración

empresarial.

En el año 2006 la Xarxactiva amplió su

programa de actividades multiformato, un

programa de gran calidad y utilidad para las

empresas, organizando 84 acciones que

contaron con 2.761 participantes.

Entre las actividades que se desarrollaron,

podemos destacar:. Almuerzos en Red, donde las

pequeñas empresas pueden tener acceso

directo e información de primera mano por

parte de personalidades del ámbito cultural y

político, convirtiéndose en mucho casos en la

puerta de entrada a nuevas oportunidades de

negocio. En 2006, 233 participantes asistieron a

8 almuerzos en red con personalidades de

primer nivel como, por ejemplo, el director

general de Recursos de Gas Natural, el

consejero delegado de TMB, el director general

de Desigual, el subdirector de Expansión, el

director de la Bioregió de Catalunya, el

presidente de la Cámara de Comercio de

Barcelona, o el mejor cocinero del mundo,

Ferran Adrià. 

los Jueves Activos, ciclo de charlas

de periodicidad mensual sobre diferentes temas

de actualidad empresarial tratados por

especialistas de prestigio desde una

perspectiva práctica y aplicada. Durante 2006

se organizaron 7 ediciones, entre las que

destacan temas como “La protección legal de

un software propio”, “Soluciones avanzadas

sobre voz IP”, “La estrategia de Branding”, o

“Estrategias de crecimiento empresarial en

Red”, entre otros.. Talleres prácticos, de dos o tres horas

de duración, para aportar soluciones prácticas

a temáticas concretas y estimular la

cooperación. En 2006 se realizaron 10 talleres

con 229 participantes entre los que se pueden

citar “Accediendo a la financiación para I+D+i

en cooperación con otras empresas”, “Open

Innovation-Networking para innovar”, o “The

Perfect Elevator Pitch”, entre otros.. Encuentros sectoriales, coloquios

donde intercambiar conocimientos, compartir

experiencias, analizar tendencias, identificar

oportunidades, y promover la colaboración. En

el año 2006 se organizaron 2 encuentros

sectoriales, uno sobre el medio ambiente y las

energías renovables y el otro sobre la

publicidad, marketing y comunicación. En estos

encuentros, que fueron conducidos por

ponentes de reconocido prestigio de cada

sector, participaron 42 personas.. Coffee to Coffee, desayunos

distendidos, una vez al mes, donde las

empresas del vivero Glòries y el parque

tecnológico Barcelona Nord tienen la

oportunidad de encontrarse, conocerse y

Empresas miembro

Número de acciones

Participantes

525

84

2.761

Principales resultados de la Xarxactiva de empresas

.
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promotors de petites empreses per intercanviar,

aprendre i fer negocis on es generen

oportunitats i es facilita el procés de creixement

i el futur de les empreses. A finals de 2006 un

total de 525 empreses formaven part d’aquesta

xarxa de cooperació entre empreses.

L’any 2006 la Xarxactiva va ampliar el seu

programa d’activitats multiformat, un programa

de gran qualitat i utilitat per a les empreses,

organitzant 84 accions que van comptar amb

2.761 participants.

Entre les activitats desenvolupades, podem

destacar:. Dinars en Xarxa, on les petites

empreses poden tenir accés directe i informació

de primera mà de part de personalitats de

l'àmbit cultural, polític, esdevenint en molt

casos la porta d’entrada a noves oportunitats

de negoci. L’any 2006, 233 participants van

assistir a 8 dinars en xarxa amb personalitats de

primer nivell com ara el director general de

Recursos de Gas Natural, el conseller delegat

de TMB, el director general de Desigual, el sots-

director d’Expansió, el director de la Bioregió de

Catalunya, el president de la Cambra de

Comerç de Barcelona, o el millor cuiner del

món, Ferran Adrià. . Els Dijous Actius, un cicle de xerrades

de periodicitat mensual sobre diferents temes

d’actualitat empresarial tractats per experts i

expertes de primera fila des d’una perspectiva

pràctica i aplicada. Durant 2006 es van

organitzar 7 edicions, entre les que es poden

destacar temàtiques com “La protecció legal

d’un software propi”, “Solucions avançades

sobre veu IP”, “L’estratègia de Branding”, o

“Estratègies de creixement empresarial en

Xarxa”, entre d’altres.. Tallers pràctics, de dues o tres hores

de durada, per aportar solucions pràctiques a

temàtiques concretes i estimular la cooperació.

El 2006 es van realitzar 10 tallers amb 229

participants entre els que es poden citar

“Accedint al finançament per a R+D+i en

cooperació amb altres empreses”, “Open

Innovation-Networking per innovar”, o “The

Perfect Elevator Pitch”, entre d’altres.. Trobades sectorials, col·loquis on

intercanviar coneixements, compartir

experiències, analitzar tendències, identificar

oportunitats, i promoure les col·laboracions.

L’any 2006 es van organitzar 2 trobades

sectorials, una sobre el sector del medi ambient

i les energies renovables i l’altra sobre el sector

de la publicitat, el màrqueting i la comunicació.

Les trobades, conduïdes per ponents de

reconegut prestigi en cada sector, van comptar

amb 42 participants.. Coffee to Coffee, esmorzars distesos,

un cop al mes, on les empreses del viver

Glòries i el parc tecnològic Barcelona Nord

tenen l’oportunitat de trobar-se, conèixer i

relacionar-se en un ambient cordial i informal.

Durant 2006 es van organitzar 20 Coffee to

Coffee al viver Glòries i al parc tecnològic.. Seminaris de solucions, co-

organitzats per dues o més empreses membres

de la Xarxa, per fomentar la prescripció,

promoure la col·laboració i generar espais de

negoci. Es van oferir 3 seminaris de solucions:

Empreses membre

Nombre d’accions

Participants

525

84

2.761

Principals resultats de la Xarxactiva d’empreses
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relacionarse en un ambiente cordial e informal.

Durante 2006 se organizaron 20 Coffee to Coffee

en el vivero Glòries y en el parque tecnológico.. Seminarios de soluciones, co-

organizados por dos o más empresas miembros

de la Red, para fomentar la prescripción,

promover la colaboración y generar espacios de

negocio. Se ofrecieron 3 seminarios de

soluciones: “Soluciones para diferenciarse en

internet y no morir en el intento”, “Soluciones

para evitar riesgos informáticos y legales dentro

de la empresa ” y “Soluciones para mejorar la

competitividad de tu empresa”.. Visitas a empresas, a través de las

cuales se potencia el intercambio de

experiencias, conocimientos y contactos. A las

visitas a Codorniu, al laboratorio del EPC

Competence Center y al Centro de I+D de

Hewlett Packard Sant Cugat, de la mano de

altos cargos de estas empresas, asistieron 54

participantes.. Actividades lúdico-sociales, para

ampliar la red de relaciones en un entorno

lúdico, deportivo o cultural, como la actividad

“Cocinas o Trabajas” o el torneo de fútbol

“Netsporting”.. Chats temáticos, donde profundizar

en diversas materias, contactando con expertos

de forma virtual. . Haciendo Red con otras Redes.

Durante 2006, conjuntamente con la Cámara de

Comercio de Barcelona, Barcelona Activa

organizó varios encuentros BCN TechWorking,

encuentros de networking tecnológico con un

enfoque internacional impulsados con el fin de

que las empresas miembros puedan reunirse

con otras personas emprendedoras de

diferentes sectores y perfiles profesionales para

tener un primer contacto, identificar posibles

sinergias y posibilitar nuevas colaboraciones y

oportunidades de negocio. Durante este periodo

se han organizado 3 encuentros con un total de

678 participantes. 

Puentes de Innovación y

Emprendedores. Barcelona Activa organizó

conjuntamente con la Cámara de Comercio de

Barcelona 3 Puentes Tecnológicos y de

Innovación durante el año 2006, que tuvieron

como destino a China, los países escandinavos

de Suecia y Finlandia y la ciudad de Boston.

Barcelona Activa también colaboró en la

difusión del Puente Tecnológico y Audiovisual a

la India (Mumbai y Bangalore), promovido por el

Servicio de Promoción Económica del

Ayuntamiento y la Cámara de Comercio.

De manera transversal a sus actuaciones,

Xarxactiva promueve la incorporación de la

innovación, responsabilidad social, calidad,

igualdad de oportunidades y gestión ética como

valores de la cultura empresarial.

El Día del Emprendedor

La iniciativa del Día del Emprendedor, creada

por Barcelona Activa en el año 2001, alcanzó en

su V edición una nueva dimensión. De una

parte, la macrojornada para las personas

emprendedoras se extendió por primera vez a lo

largo de 2 días (30 y 31 de mayo), ofreciendo un

abanico de casi 200 actividades diferentes. Por

otro lado, fue la culminación de un mes de

mayo dedicado a promover la iniciativa

emprendedora en el conjunto del Estado por

parte del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio. Bajo el proyecto Emprendemos

Juntos, impulsado por el ministerio y con el

asesoramiento técnico de Barcelona Activa, 15

Comunidades Autónomas organizaron el Día del

Emprendedor, iniciativa que contó con cerca de

22.000 participantes en el conjunto del Estado.

La V edición del Día del Emprendedor de

Barcelona estuvo nuevamente organizada por el

gobierno local (Ayuntamiento de Barcelona-

Barcelona Activa), autonómico (Departamento

de Trabajo e Industria de la Generalitat) y estatal

(DGPyme, del Ministerio de Industria), junto con

.
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“Solucions per diferenciar-se a internet i no

morir a l’intent”, “Solucions per evitar riscos

informàtics i legals dintre de l’empresa” i

“Solucions per millorar la competitivitat de la

teva empresa”.. Visites a empreses, a través de les

quals es potencia la transferència

d’experiències, coneixements i contactes. Les

visites a Codorniu, al laboratori de l’EPC

Competence Center i al Centre de R+D de

Hewlett Packard Sant Cugat, de la mà d’alts

càrrecs d’aquestes empreses, van comptar amb

54 participants.. Activitats lúdico-socials, per ampliar

la xarxa de relacions en un entorn lúdic,

esportiu o cultural, com l’activitat “Cuines o

Treballes” o el torneig de futbol “Netsporting”.. Xats temàtics, on aprofundir en

diverses matèries, contactant amb experts de

forma virtual. . Fent Xarxa amb altres Xarxes. Durant

2006, Barcelona Activa, juntament amb la

Cambra de Comerç de Barcelona, va organitzar

diverses trobades BCN TechWorking, trobades

de networking tecnològic amb un enfocament

internacional impulsades amb l’objectiu que les

empreses membres puguin trobar-se amb altres

persones emprenedores, de diferents perfils

professionals i sectors, per tal de tenir un

primer contacte, identificar possibles sinèrgies i

obrir la porta a noves col·laboracions i

oportunitats de negoci. Durant aquest període

s’han organitzat 3 trobades amb un total de 678

participants.. Ponts d’Innovació i Emprenedors.

Barcelona Activa va organitzar conjuntament

amb la Cambra de Comerç de Barcelona 3

Ponts Tecnològics i d’Innovació l’any 2006, que

van tenir com a destinació la Xina, els països

escandinaus de Suècia i Finlàndia i la ciutat de

Boston. Barcelona Activa també va col·laborar

en la difusió del Pont Tecnològic i Audiovisual a

l’Índia (Mumbai i Bangalore), promogut pel

Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament

i la Cambra de Comerç.

De manera transversal a les seves actuacions,

la Xarxactiva promou la incorporació de la

innovació, la responsabilitat social, la qualitat,

la igualtat d’oportunitats i la gestió ètica com a

valors de la cultura empresarial. 

El Dia de l’Emprenedor

La iniciativa del Dia de l’Emprenedor, creada per

Barcelona Activa l’any 2001, va assolir en la

seva V edició una nova dimensió. Per una

banda, per primer cop la macrojornada per a les

persones emprenedores es va estendre al llarg

de 2 dies (30 i 31 de maig), oferint un ventall

amb prop de 200 propostes d’activitats i, per

l’altra, va ser la culminació d’un mes, el mes de

maig, dedicat a promoure la iniciativa

emprenedora en el conjunt de l’Estat per part

del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Sota

el projecte Emprendemos Juntos, impulsat per

l’esmentat ministeri i amb l’assessorament

tècnic de Barcelona Activa, 15 Comunitats

Autònomes van organitzar el Dia de

l’Emprenedor, iniciativa que en el conjunt de

l’Estat va comptar amb prop de 22.000

participants.

La V edició del Dia de l’Emprenedor de

Barcelona va estar novament promoguda pels

governs local (Ajuntament de Barcelona-

Barcelona Activa), autonòmic (Departament de

Treball i Indústria de la Generalitat) i estatal

(DGPyme, del Ministeri d’Indústria), juntament

amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Així

mateix, va comptar amb la col·laboració de 19

entitats de prestigi en el suport a la iniciativa

emprenedora: Aijec, Barcelona Emprèn, CCOO,

EOI, ESADE, Esfera UAB, FCTC, FESALC,

Foment-Cecot, IESE, Parc d’Innovació La Salle,

Pimec, Programa Innova-UPC, Secot, UB-

Fundació Bosch i Gimpera, UdG-Trampolí

Tecnològic, UGT, UPF i UOC. La Caixa i el
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la Cámara de Comercio de Barcelona, y contó

asimismo con la colaboración de 19 entidades

de prestigio en el apoyo a la iniciativa

emprendedora: Aijec, Barcelona Emprèn,

CCOO, EOI, ESADE, Esfera UAB, FCTC,

FESALC, Fomento-Cecot, IESE, Parque de

Innovación La Salle, Pimec, Programa Innova-

UPC, Secot, UB-Fundació Bosch i Gimpera,

UdG-Trampolín Tecnológico, UGT, UPF y UOC.

La Caixa y el Consorcio de la Zona Franca

patrocinaron el acontecimiento.

En 2006, los más de 3.000 participantes en el

Día del Emprendedor tuvieron a su alcance la

mayor oferta de actividades y productos

destinadas a facilitarles la creación y el

crecimiento de sus empresas con visión global.

El programa de actos se amplió con más

contenidos y nuevos formatos de actividades

que completaron la oferta ya exitosa de

ediciones anteriores.

Así, los participantes pudieron conocer de

manera práctica los aspectos clave para crear y

hacer crecer una empresa con éxito a través de

las cápsulas Crea y Crece; con el bloque de

actividades Finánciate entraron en contacto

con la amplia gama de instrumentos financieros

que proporcionan instituciones y entidades para

apoyar a emprendedores y empresas;

descubrieron las tendencias de futuro y las

oportunidades de negocio en diversos sectores

con potencial de crecimiento como, por

ejemplo, el consumo, la movilidad, la sanidad,

la energía, el tiempo libre o los servicios a las

personas; practicaron sus habilidades directivas

en grupos reducidos en los talleres Practica;

pudieron recibir asesoramiento a la carta por

parte de 30 entidades especializadas en

diferentes áreas de creación y gestión de la

empresa; conocieron y pusieron en práctica las

últimas soluciones informáticas para la empresa

en el Cibernàrium Emprendedor; tuvieron a su

alcance las principales publicaciones del país

especializadas en economía, empresa y

emprendedores; y, a través del espacio de

presentación de productos Ofertódromo y de

los stands de las entidades, conocieron la

completa y variada oferta institucional de

productos y servicios de apoyo a la empresa.

Asimismo, los espacios para la cooperación

empresarial Face to Face, Knowledge Face to

Face y Conecta VIP crearon un clima favorable

para el establecimiento de contactos y la

aparición de nuevas oportunidades de negocio y

de colaboración, a través de la realización de

285 entrevistas entre personas emprendedoras,

grupos de investigación universitaria y personas

de renombre en el mundo empresarial,

Total participantes

Número de actividades

Entitades colaboradoras en programación de actividades

Entitades colaboradoras en actividades específicas

Acciones de asesoramiento

Entrevistas de negocio

Ponentes y expertos

Candidaturas a los Premios Barcelona de Oficio Emprendedora

3.784

190

19

20

502

285

271

317

Datos del Día del Emprendedor Barcelona 2006
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Consorci de la Zona Franca van patrocinar

l’esdeveniment.

L’any 2006, els més de 3.000 participants van

tenir al seu abast al Dia de l’Emprenedor la més

gran oferta d’activitats i productes per facilitar-

los la creació i el creixement de les seves

empreses amb visió global. El programa

d’activitats es va ampliar amb més continguts i

nous formats d’activitats que van completar

l’oferta ja exitosa d’edicions anteriors.

Així, els i les participants van poder conèixer de

manera pràctica els aspectes clau per crear i fer

créixer una empresa amb èxit a través de les

càpsules Crea i Creix; amb el bloc d’activitats

Finança’t van entrar en contacte amb l’àmplia

gamma d’instruments financers que institucions

i entitats proporcionen per donar suport a

emprenedors i empreses; van descobrir les

tendències de futur i les oportunitats de negoci

en diversos sectors amb potencial de

creixement com ara el consum, la mobilitat, la

sanitat, l’energia, el temps de lleure o els serveis

a les persones; van practicar les seves habilitats

directives en grups reduïts als tallers Practica;

van poder rebre assessorament a la carta per

part de 30 entitats especialitzades en diferents

àrees de creació i gestió de l’empresa; van

conèixer i practicar les darreres solucions

informàtiques per a l’empresa al Cibernàrium

Emprenedor; van tenir al seu abast les

principals publicacions del país especialitzades

en economia, empresa i emprenedors; i a través

de l’espai de presentació de productes

Ofertòdrom i dels stands de les entitats, van

conèixer la completa i variada oferta institucional

de productes i serveis de suport a l’empresa.

Així mateix, els espais per a la cooperació

empresarial Face to Face, Knowledge Face to

Face i Connecta VIP van crear un clima

favorable a l’establiment de contactes i

l’aparició de noves oportunitats de negoci i

col·laboració, a través de la realització de 285

entrevistes entre persones emprenedores, grups

de recerca universitària i noms de renom al món

empresarial, respectivament. Quatre sessions

plenàries van apropar als assistents els secrets

de l’estratègia empresarial, amb els casos

d’eDreams, Media Planning o Europastry

explicats en boca dels protagonistes, del

màrqueting, amb una conferència del gurú del

màrqueting Fernando Trias de Bes, de la

innovació, amb les personalitats més

destacades del món de la innovació a

Barcelona, i de la internacionalització, en una

sessió impartida per Collins Hemingway,

exdirector d’expansió internacional de

Microsoft.

Total participants

Nombre d’activitats

Entitats col·laboradores en programació d’activitats

Entitats col·laboradores en activitats específiques

Accions d’assessorament

Entrevistes de negoci

Ponents i experts

Candidatures als Premis Barcelona d’Ofici Emprenedora

3.784

190

19

20

502

285

271

317

Dades del Dia de l’Emprenedor Barcelona 2006
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respectivamente. Cuatro sesiones plenarias

acercaron a los asistentes los secretos de la

estrategia empresarial con los casos de

eDreams, Media Planning o Europastry

explicados en boca de los protagonistas, del

marketing con una conferencia del gurú del

marketing Fernando Trias de Bes, de la

innovación con las personalidades más

destacadas del mundo de la innovación en

Barcelona, y de la internacionalización en una

sesión impartida por Collins Hemingway, ex

director de expansión internacional de Microsoft. 

Esta edición puso el acento en la

transferencia de conocimiento entre la

universidad y la empresa a través del espacio

para la cooperación Knowledge Face to Face y

de una exposición muy didáctica donde, en

colaboración con el Consorcio de Transferencia

de Conocimiento y a través de productos de uso

cotidiano, se mostraba el efecto beneficioso de

la colaboración entre la universidad y el mundo

empresarial. Otra propuesta para el impulso a la

cooperación empresarial fue la realización del

BCN TechWorking, un encuentro informal de

networking tecnológico entre emprendedores,

empresas e instituciones. Entre las novedades

de la V edición de la macrojornada, también

destacó el encuentro Explícate, que permitió a

los emprendedores presentar sus proyectos

empresariales a entidades de financiación

interesadas en encontrar buenas ideas en que

participar.

El Día del Emprendedor cerró con una gala en

que se hizo entrega de la 8ª edición de los

Premios Barcelona de Oficio Emprendedora,

unos galardones consolidados en la esfera

empresarial de la ciudad que recibieron más de

300 candidaturas. El entonces alcalde de

Barcelona, Joan Clos, y la presidenta de

Barcelona Activa, Maravillas Rojo, hicieron

entrega de estos premios a las siguientes

empresas y proyectos empresariales: Gigle

Semiconductor (mejor plan de empresa), Starlab

(empresa innovadora), Missatgers Trèvol

(empresa socialmente responsable), Kinetical

Business-Industrias Valls, Biosca y Riera, y

Fitex (cooperación empresarial), Demano

Creaciones Sostenibles (mujer emprendedora),

Biolink 2000-Centro de Regulación Genómica

de la UPF (cooperación universidad-empresa,

premio promovido por el Consorcio de

Transferencia de Conocimiento) y Deisa

(empresa a toda vela). La tradicional Cena y

Fiesta de los Emprendedores puso el punto

final distendido y festivo a estos 2 días de

intensa actividad de máxima utilidad e interés

para los emprendedores.

Barcelona Acelera el Crecimiento
Empresarial SALT

Se trata de una iniciativa de gran alcance que

ofrece herramientas y recursos básicos para

superar con éxito las diferentes fases del

crecimiento empresarial y que están

organizados en cuatro ámbitos: apoyo en la

gestión, acceso a financiación, mejora de la

capacidad de venta e internacionalización.

Apoyo en la gestión

En este ámbito de actuación se enmarcan los

programas Herramientas Básicas de Gestión, el

Plan Estratégico de Crecimiento, Innovar para

Crecer, Red de Mentores, Pon un MBA en tu

empresa, Mujeres Emprendedoras Consolidación y

Formación On line para Emprendedores.

Herramientas básicas de gestión

Con este ciclo de talleres prácticos y de corta

duración, la agencia quiere poner al alcance de

las personas emprendedoras de pequeños

negocios la información básica que necesitan

para gestionar su negocio, identificando sus

carencias formativas y predisponiéndolos
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Aquesta edició va posar l’accent en la

transferència de coneixement entre la

universitat i l’empresa, a través de l’espai per a

la cooperació Knowledge Face to Face i d’una

exposició molt didàctica on, en col·laboració

amb el Consorci de Transferència de

Coneixement i a través de productes d’ús

quotidià, es mostrava l’efecte beneficiós de la

col·laboració entre la universitat i el món

empresarial. Una altra proposta per a l’impuls a

la cooperació empresarial va ser la realització

del BCN TechWorking, una trobada informal de

networking tecnològic entre emprenedors,

empreses i institucions. Entre les novetats de la

V edició de la macrojornada, també va destacar

la trobada Explica’t, que va permetre als

emprenedors presentar els seus projectes

empresarials a entitats de finançament

interessades en trobar bones idees en les quals

participar.

El Dia de l’Emprenedor va cloure amb una gala

on es va fer lliurament de la 8ª edició dels

Premis Barcelona d’Ofici Emprenedora, uns

guardons consolidats en l’esfera empresarial de

la ciutat que van rebre més de 300

candidatures. L’aleshores alcalde de Barcelona,

Joan Clos, i la presidenta de Barcelona Activa,

Maravillas Rojo, van fer lliurament d’aquests

premis a les següents empreses i projectes

empresarials: Gigle Semiconductor (millor pla

d’empresa), Starlab (empresa innovadora),

Missatgers Trèvol (empresa socialment

responsable), Kinetical Business-Indústries

Valls, Biosca i Riera, i Fitex (cooperació

empresarial), Demano Creaciones Sostenibles

(dona emprenedora), Biolink 2000-Centre de

Regulació Genòmica de la UPF (cooperació

universitat-empresa, premi promogut pel

Consorci de Transferència de Coneixement) i

Deisa (empresa a tota vela). El tradicional Sopar

i Festa dels Emprenedors va posar el punt final

distès i festiu a aquests 2 dies d’intensa

activitat de màxima utilitat i interès per a les

persones emprenedores.

Barcelona Accelera el Creixement
Empresarial SALT

Es tracta d’una iniciativa de gran abast que

ofereix eines i recursos clau per superar amb

èxit les diferents fases del creixement

empresarial, organitzats en quatre àmbits: suport

en la gestió, accés a finançament, millora de la

capacitat de venda i internacionalització.

Suport en la gestió

En aquest àmbit d’actuació s’emmarquen els

programes Eines Bàsiques de Gestió, el Pla

Estratègic de Creixement, Innovar per Créixer,

Xarxa de Mentors, Posa un MBA a la teva

empresa, Dones Emprenedores Consolidació i

Formació On Line per a Emprenedors.

Eines bàsiques de gestió

Amb aquest cicle de tallers pràctics i de curta

durada, l’agència vol posar a l’abast dels

emprenedors i emprenedores de petits negocis

la informació bàsica que necessiten per

gestionar el seu negoci, tot identificant les

seves carències formatives i predisposant-los

positivament cap a la formació contínua.

A través de 29 accions, els 343

participants van poder adquirir noves eines a

través de sessions com ara “Estratègies de

creixement empresarial en xarxa”, “Com

optimitzar la situació financera i patrimonial de

l’empresa”, “Com iniciar un procés

d’internacionalització”, “Com gestionar el

temps”, “Com construir una xarxa comercial”,

“Com dirigir i motivar equips”, “Eines

estratègiques de suport a la internaciona-

lització” o “Com beneficiar-se de les

deduccions de l’impost de societats”, entre

d’altres aspectes tractats al llarg de l’any.
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positivamente hacia la formación continua.

A través de 29 acciones, los 343

participantes pudieron adquirir nuevas

herramientas a través de sesiones como, por

ejemplo, “Estrategias de crecimiento empresarial

en red”, “Cómo optimizar la situación financiera

y patrimonial de la empresa”, “Cómo iniciar un

proceso de internacionalización”, “Cómo

gestionar el tiempo”, “Cómo construir una red

comercial”, “Cómo dirigir y motivar equipos”,

“Herramientas estratégicas de apoyo a la

internacionalización” o “Cómo beneficiarse de

las deducciones del impuesto de sociedades”,

entre otros aspectos tratados a lo largo del año.

Plan Estratégico de Crecimiento

A través de esta herramienta multimedia, los

promotores de empresas podrán analizar de

forma sencilla y autónoma la situación actual de

su empresa y planificar su evolución, con la

posibilidad de acompañamiento tutorizado.

Durante 2006 Barcelona Activa trabajó en el

diseño y contenidos de esta aplicación para

elaborar y seguir una estrategia de crecimiento

sostenible que estará disponible en el 2007.

Innovar para Crecer

Éste es un ciclo de talleres prácticos de alto

valor añadido mediante el cual las personas

emprendedoras adquieren herramientas y

metodologías para innovar en la pequeña

empresa. Durante el año 2006 se organizó el

taller “Open Innovation: Networking para

innovar”, para conocer y aprender a hacer

innovación abierta o en colaboración, y el taller

“Creatividad en la empresa”, donde los

promotores y promotoras de empresas que

participaron descubrieron y practicaron cómo

aplicar la creatividad a los procesos de

innovación de sus empresas.

Red de mentores 

En 2006 se consolidó el programa Red de

Mentores de Barcelona Activa, mediante el cual

empresarios y empresarias con experiencia

ofrecen su asesoramiento y acompañamiento

estratégico a nuevas y pequeñas empresas en

fase de crecimiento. Los resultados obtenidos

permiten afirmar que la mentorización es un

instrumento plenamente satisfactorio para

ambas partes, mentor y mentorizado, y que

incide directamente en la consolidación y el

crecimiento de las empresas.

Durante 2006, 25 pequeñas empresas se

beneficiaron de este sistema diseñado e

implementado para facilitar el crecimiento y

consolidación de nuevas empresas.

En el marco del programa Pon un Senior

en tu empresa, la asociación VAE de seniors

experimentados ofreció asesoramiento a 38

participantes en los procesos de crecimiento y

consolidación de sus empresas.

Pon un MBA en tu empresa

Este programa tiene el objetivo de facilitar el

crecimiento de las pequeñas empresas a través

de la incorporación de alumnos de MBA de

IESE a la empresa que contribuyen a impulsar

el desarrollo de proyectos estratégicos que, por

falta de tiempo, quedarían dormidos, y a

acercar el empresario o empresaria a

innovadoras técnicas de análisis y trabajo. En

2006 dos equipos de alumnos de MBA de IESE

colaboraron con dos pequeñas empresas en el

marco de este programa. 

Mujeres Emprendedoras Consolidación

Barcelona Activa lleva a cabo itinerarios

adaptados a las necesidades específicas e

inquietudes particulares de las mujeres

emprendedoras, con el objetivo de facilitar el

crecimiento y la consolidación exitosa de sus

nuevas empresas, contribuyendo de esta

manera a ampliar la representación femenina en

el conjunto de personas promotoras de

negocios.
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Pla Estratègic de Creixement

A través d’aquesta eina multimèdia, els i les

promotores d’empreses podran analitzar de

forma senzilla i autònoma la situació actual de

la seva empresa i planificar la seva evolució,

amb la possibilitat d’acompanyament tutoritzat.

Durant 2006 Barcelona Activa va treballar en la

generació del disseny i continguts d’aquest

aplicatiu per a l’elaboració i seguiment d’una

estratègia de creixement sostenible que estarà

disponible al 2007.

Innovar per Créixer

Aquest és un cicle de tallers pràctics d’alt valor

afegit mitjançant el qual les persones

emprenedores aprenen eines i metodologies per

innovar en la petita empresa. Durant l’any 2006

es va organitzar el taller “Open Innovation:

Networking per innovar”, per conèixer i

aprendre a fer innovació oberta o en

col·laboració, i el taller “Creativitat a l’empresa”,

on els promotors i promotores d’empreses

participants van descobrir i practicar com

aplicar la creativitat als processos d’innovació

de les seves empreses.

Xarxa de mentors

L’any 2006 es va consolidar el programa Xarxa

de Mentors de Barcelona Activa, mitjançant el

qual empresaris i empresàries amb experiència

ofereixen el seu assessorament i

acompanyament estratègic a noves i petites

empreses en fase de creixement. Els resultats

obtinguts permeten afirmar que la mentorització

és un instrument plenament satisfactori per

ambdues parts, mentor i mentoritzat, i que

incideix directament en la consolidació i el

creixement de les empreses.

Durant 2006 un total de 25 petites

empreses es van beneficiar d’aquest sistema

dissenyat i implementat per facilitar el

creixement i consolidació de noves 

empreses.

En el marc del programa Posa un Senior a

la teva empresa, l’associació VAE de seniors

experimentats va oferir assessorament en els

seus processos de creixement i consolidació

empresarial a 38 participants.

Posa un MBA a la teva empresa

Aquest programa té l’objectiu de facilitar el

creixement de les petites empreses a través de

la incorporació d’alumnes d’MBA d’IESE a

l’empresa que contribueixen a impulsar el

desenvolupament de projectes estratègics que,

per falta de temps, restarien adormits, i a

acostar l’empresari o empresària a innovadores

tècniques d’anàlisi i treball. L’any 2006 dos

equips d’alumnes de MBA d’IESE van

col·laborar amb dues petites empreses en el

marc d’aquest programa. 

Dones Emprenedores Consolidació

Barcelona Activa duu a terme itineraris adaptats

a les necessitats específiques i inquietuds

particulars de les dones emprenedores, amb

l’objectiu de facilitar el creixement i la

consolidació exitosa de les seves noves

empreses, contribuint d’aquesta manera a

ampliar la representació femenina en el conjunt

de persones promotores de negocis.

Així, en el marc d’aquest programa, l’any

2006 es van dur a terme 2 programes per a la

consolidació de petites empreses impulsades

per dones. A través d’aquests programes,

cadascuna de les 53 participants va comptar

amb un tutor o tutora expert en gestió

empresarial que va efectuar, juntament amb la

promotora, una anàlisi exhaustiva de la situació

inicial de l’empresa. Després de participar en

accions formatives per adquirir nous

coneixements i habilitats en màrqueting

estratègic, tècniques de negociació, vendes,

com parlar en públic, com presentar la seva

empresa, finances i management, les

promotores van elaborar i implementar el pla
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Así, en el marco de este programa, en 2006 se

llevaron a cabo 2 programas para la

consolidación de pequeñas empresas

impulsadas por mujeres. A través de estos

programas, cada una de las 53 participantes

contó con un tutor o tutora experto en gestión

empresarial que efectuó, junto con la promotora,

un análisis exhaustivo de la situación inicial de

la empresa. Después de participar en acciones

formativas para adquirir nuevos conocimientos

y habilidades en marketing estratégico, técnicas

de negociación, ventas, cómo hablar en público,

cómo presentar su empresa, finanzas y

management, las promotoras elaboraron e

implementaron el plan estratégico de

crecimiento de su empresa, asesoradas en todo

el proceso por expertos en gestión empresarial.

Por otra parte, desde el programa Mujeres

Emprendedoras Consolidación se organizaron 2

acciones formativas más específicas, con la

finalidad de dar respuesta a las inquietudes de

las mujeres empresarias y de gran utilidad para

emprender el proceso de consolidación

empresarial en condiciones: un seminario de

Negociación y Ventas y un seminario de

Finanzas y Fiscalidad. Un total de 42 mujeres

promotoras de pequeñas empresas participaron

en estas acciones.

Finalmente se organizó una charla con la

emprendedora Bibi Russell, que explicó ante 30

empresarias su experiencia como promotora de

una empresa textil que da empleo a más de

30.000 personas, tejedores y artesanos, que

pueden mantener un pequeño negocio gracias a

los microcréditos del Banco Grameen.

Formación on line para emprendedores

Desde la plataforma Barcelonanetactiva,

Barcelona Activa ofrece un conjunto de

acciones formativas on line que se ajustan a

las necesidades de promotores y promotoras

de micro y pequeñas empresas para que

incorporen nuevas capacidades y habilidades

en su gestión cotidiana de la empresa, a través

de una herramienta virtual útil y usable como

es la Escuela Virtual de Emprendedores. La

experiencia acumulada de la Escuela permite

lanzar una oferta de gran calidad adaptada a

las necesidades que se han detectado entre los

usuarios y usuarias, y directivos y directivas de

empresas que apuestan por una formación muy

específica, sin restricciones temporales y con

el apoyo de una buena plataforma de

información.

En 2006, un total de 136 promotores y

promotoras de micro y pequeñas empresas

participaron en las 10 acciones organizadas por

la Escuela Virtual de Emprendedores, entre las

que cabe destacar “Marketing para

microempresas”, “Gestión electrónica fiscal y

laboral”, “Contabilidad para microempresas”,

“Comercio electrónico”, “Marketing relacional” y

“Dirección participativa”.

Acceso a financiación

Para una empresa que pretende crecer, es

imprescindible conocer y tener a su alcance los

diferentes instrumentos y circuitos financieros,

públicos y privados, que existen. En este

sentido, desde la línea de Consolidación de

Nuevas Empresas, Barcelona Activa puso en

marcha en el año 2006 tres importantes

acciones para acercar a las empresas a las

fuentes de financiación para el crecimiento y la

innovación, preparándolas para acceder a estos

instrumentos con mayor facilidad y garantías de

éxito. Dichas actuaciones fueron: el programa

Detect-It, el programa Invesat y la participación

en el European Venture Contest.

Detect-It

Mediante este programa de cooperación

internacional, la agencia municipal quiere

garantizar el acceso de las pymes a las líneas
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estratègic de creixement de la seva empresa,

assessorades en tot el procés per experts en

gestió empresarial.

Per altra banda, des del programa Dones

Emprenedores Consolidació es van organitzar 2

accions formatives més específiques, enfocades

a donar resposta a les inquietuds de les dones

empresàries i de gran utilitat per emprendre el

procés de consolidació empresarial en

condicions: un seminari de Negociació i Vendes

i un seminari de Finances i Fiscalitat. Un total

de 42 dones promotores de petites empreses

van participar en aquestes accions.

Finalment es va organitzar una xerrada

amb l’emprenedora Bibi Russell, que va explicar

davant de 30 empresàries la seva experiència

com a promotora d’una empresa tèxtil que dóna

feina a més de 30.000 persones, teixidors i

artesans, que poden mantenir un petit negoci

gràcies als microcrèdits del Banc Grameen.

Formació on line per a emprenedors

Barcelona Activa ofereix, des de la plataforma

Barcelonanetactiva, un conjunt d’accions

formatives on line adequades a les necessitats

de promotors i promotores de petites i micro

empreses per tal que aquests incorporin noves

destreses i habilitats en la seva gestió

quotidiana de l’empresa, a través d’una eina

virtual útil i usable com és l’Escola Virtual

d’Emprenedors. L’experiència acumulada de

l’Escola permet llençar una oferta de gran

qualitat adaptada als requeriments detectats

entre els i les usuàries, directius i directives

d’empreses que aposten per una formació molt

específica, sense restriccions temporals i amb

el suport d’una bona plataforma d’informació.

L’any 2006 un total de 136 promotors i

promotores de petites i micro empreses van

participar en les 10 accions organitzades en el

marc de l’Escola Virtual d’Emprenedors, entre

les quals es poden destacar “Màrqueting per a

microempreses”, “Gestió electrònica fiscal i

laboral”, “Comptabilitat per a microempreses”,

“Comerç electrònic”, “Màrqueting relacional” i

“Direcció participativa”.

Accés a finançament

Per a una empresa que vol créixer, és imprescindible

conèixer i tenir al seu abast els diferents instruments

i circuits financers, públics i privats, que existeixen.

En aquest sentit, des de la línia de Consolidació de

Noves Empreses, Barcelona Activa va posar en

marxa l’any 2006 tres importants accions per

apropar les empreses a les fonts de finançament per

al creixement i la innovació, tot preparant-les per

accedir a aquests instruments amb major facilitat i

garanties d’èxit. Les actuacions en qüestió van ser:

el programa Detect-It, el programa Invesat i la

participació en l’European Venture Contest.

Detect-It

Mitjançant aquest programa de cooperació

internacional, l’agència municipal vol facilitar

l’accés amb garanties de les pimes a les línies

de finançament de les activitats de recerca i

innovació del VII Programa Marc de la Comissió

Europea. El programa ofereix a les empreses

informació de primera mà i formació

actualitzada sobre les convocatòries del VII

Programa Marc, accés gratuït a assessorament

tecnològic i de gestió del programa, i accés a

una xarxa de centres de recerca i d’empreses

amb qui establir col·laboracions per presentar

propostes i obtenir finançament per portar-les

endavant.

En el marc d’aquesta actuació, Barcelona Activa

va organitzar un taller amb l’objectiu de donar a

conèixer a les pimes els objectius del VII

Programa Marc, així com els requisits i els

procediments necessaris per presentar-hi

propostes amb garanties d’èxit. Després d’una

sessió genèrica, es van celebrar tres sessions
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de financiación de las actividades de

investigación e innovación del VII Programa

Marco de la Comisión Europea. El programa

ofrece a las empresas información de primera

mano y formación actualizada sobre las

convocatorias del VII Programa Marco,

asesoramiento tecnológico y de gestión del

programa gratuito y acceso a una red de

centros de investigación y de empresas con los

que poder establecer colaboraciones para

presentar propuestas y obtener financiación

para llevarlas a cabo. En el marco de esta

actuación, Barcelona Activa organizó un taller

para dar a conocer a las pymes los objetivos

del VII Programa Marco, así como los requisitos

y procedimientos necesarios para presentar

propuestas con garantías de éxito. Después de

una sesión genérica, se celebraron tres

sesiones específicas para los sectores de

nuevas tecnologías, biotecnología y energía. En

el taller participaron 35 personas de 33

empresas diferentes. 

Invesat

Con el proyecto europeo Invesat, participado

por diversas incubadoras europeas con

empresas del sector aeroespacial, así como la

Agencia Espacial Europea y diversas

consultoras expertas en el sector, Barcelona

Activa tiene el objetivo de promocionar el sector

aeroespacial en la ciudad (satélite, observación

de la tierra, navegación, control del tiempo,

geoposicionamiento y telecomunicaciones

aplicadas), impulsando la participación de

empresas de Barcelona en foros europeos

específicos con inversores a los que se facilita

información sobre los avances en tecnología

satélite y las estrategias de los principales

inversores del sector.

En el marco de este proyecto, en el mes de

abril de 2006 Bruselas acogió uno de los

Networking Events previstos al objeto de

acercar a inversores y a empresas de las

incubadoras participantes, así como a otros

actores significativos del sector, y fomentar las

relaciones entre ellos. Este Networking Event

reunió a 15 empresas europeas (2 de

Barcelona), 31 instituciones del sector

aeronáutico y de apoyo empresarial, así como

consultorías y expertos en la materia, y 7

entidades inversoras. 

European Venture Contest

Para facilitar el acceso de las empresas al

capital riesgo europeo, Barcelona Activa

participó en la organización en nuestra ciudad

de uno de los seminarios del European Venture

Contest, el concurso europeo de planes de

empresa innovadores. La agencia organizó una

sesión de presentación de planes de empresa

de una veintena de emprendedores europeos

innovadores ante las principales empresas de

financiación europeas con el objeto de

conseguir financiación.

Con anterioridad a este acto, Barcelona

Activa diseñó un conjunto de sesiones de

coaching y asesoramiento para las empresas

participantes que se complementaron, en su

clausura, con una conferencia sobre

financiación europea para emprendedores.

Mejora de la capacidad de venta

Para ofrecer más herramientas que permitan a

las empresas mejorar su capacidad de venta, la

agencia municipal impulsó los programas

Barcelona Global Sales y Barcelona Open

Innovation Days.

Barcelona Global Sales

En el año 2006 Barcelona Activa promovió la

segunda edición del seminario Global Sales,

conducido por el director del MIT

Entrepreneurship Center, Kenneth Morse. La

finalidad de este taller fue motivar y formar a las

empresas de alto componente innovador en
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específiques per als sectors de noves

tecnologies, biotecnologia i energia. El taller va

comptar amb la participació de 35 persones de

33 empreses diferents. 

Invesat

Amb el projecte europeu Invesat, participat per

diverses incubadores europees amb empreses

del sector aeroespacial, així com l’Agència

Espacial Europea i diverses consultores

expertes en el sector, Barcelona Activa té

l’objectiu de promoure el sector aeroespacial a

la ciutat (satèl·lit, observació de la terra,

navegació, control del temps, geoposicionament

i telecomunicacions aplicades), promovent la

participació d’empreses de Barcelona en fòrums

europeus específics amb inversors i apropant-

los a la informació sobre els avenços en

tecnologia satèl·lit i sobre les estratègies dels

principals inversors del sector.

En el marc d’aquest projecte, a l’abril del 2006

Brussel·les va acollir un dels Networking Events

que contempla el projecte amb l’objectiu

d’apropar inversors i empreses de les

incubadores participants, així com d’altres

actors significatius en el camp, i fomentar-ne el

contacte. Aquest Networking Event va reunir 15

empreses europees del sector (2 de Barcelona),

31 institucions del sector aeronàutic i de suport

empresarial, així com consultories i experts del

sector, i 7 entitats inversores.

European Venture Contest

Per facilitar l’accés de les empreses al capital

risc europeu, Barcelona Activa va participar en

l’organització a la ciutat d’un dels seminaris de

l’European Venture Contest, el concurs europeu

de plans d’empresa innovadors. L’agència va

organitzar una sessió de presentació de plans

d’empresa per part d’una vintena

d’emprenedors europeus innovadors davant de

les principals empreses de finançament

europees amb l’objectiu d’aconseguir

finançament.

Previ a aquesta sessió, Barcelona Activa va

dissenyar un conjunt de sessions de coaching i

assessorament per a les empreses participants

que es van complementar a mode de cloenda

amb una conferència sobre finançament

europeu per a emprenedors.

Millora de la capacitat de venda

Per tal d’oferir més eines a les empreses per

millorar la seva capacitat de venda, l’agència

municipal va impulsar els programes Barcelona

Global Sales i Barcelona Open Innovation Days.

Barcelona Global Sales

L’any 2006 Barcelona Activa va promoure la

segona edició del seminari Global Sales,

conduït pel director del MIT Entrepreneurship

Center, Kenneth Morse. El taller va tenir per

objectiu motivar i formar les empreses d’alt

component innovador en fase de creixement per

definir i desenvolupar estratègies de creixement

global, i hi van participar 33 persones directives

d’empreses i de les seves àrees comercials. El

seminari es va complementar amb la

conferència magistral del Sr. Morse Critical

Success Factors in Entrepreneurship: What’s

Hot and What’s Not.

Barcelona Open Innovation Days

Durant aquest any, es van realitzar les fases de

conceptualització i disseny del programa Open

Innovation Days, que veurà la llum al 2007.

Aquest programa contempla l’organització de

sessions de presentació de productes o serveis

innovadors de petites i microempreses davant

de grans empreses nacionals i europees amb la

finalitat de millorar les seves vendes i fomentar

projectes en comú i la generació d’innovació en

col·laboració.
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fase de crecimiento para definir y desarrollar

estrategias de crecimiento global. En él

participaron 33 directivos de empresas y de sus

áreas comerciales. El seminario se

complementó con la conferencia magistral del

Sr. Morse Critical Success Factores in

Entrepreneurship: What's Hot and What's Not.

Barcelona Open Innovation Days

Durante este año, se realizaron las fases de

conceptualización y diseño del programa Open

Innovation Days, que verá la luz en 2007. Este

programa contempla la organización de

sesiones de presentación de productos o

servicios innovadores de micro y pequeñas

empresas ante grandes empresas nacionales y

europeas con el fin de mejorar sus ventas y

fomentar proyectos en común e innovar en

colaboración.

Internacionalización

La agencia municipal articuló en 2006 un

conjunto de actuaciones para favorecer la

internacionalización de las micro y pequeñas

empresas de la ciudad entre las cuales destaca

la organización de Puentes Tecnológicos y de

Innovación en diferentes regiones innovadoras

del mundo y el proyecto de cooperación entre

las más importantes incubadoras europeas,

EurOffice Services.

Puentes Tecnológicos y de Innovación

En el marco de las acciones realizadas por la

Xarxactiva de empresas de Barcelona Activa en

el año 2006, diferentes empresas e instituciones

de la ciudad pudieron conocer, a través de los

Puentes Tecnológicos y de Innovación, los

modelos económicos y de innovación que

triunfan en China, Suecia, Finlandia y Boston.

EurOffice Services

Por otra parte, Barcelona Activa inició en 2006

su participación en el proyecto EurOffice

Services, en el marco del proyecto europeo de

cooperación Pro Inno, que está integrado por

los principales viveros de empresa y parques

científicos y tecnológicos europeos, como los

de Berlín y Múnich (Alemania), Edimburgo

(Reino Unido), Bruselas (Bélgica), Sofía

(Bulgaria), Sophia Antipolis (Francia) o Nicosia

(Chipre). Mediante este proyecto, que pretende

facilitar el acceso a los mercados

internacionales de las pequeñas y medianas

empresas innovadoras, las personas

emprendedoras de las entidades miembro se

podrán beneficiar de cápsulas de bienvenida y

aterrizaje, herramientas de apoyo y

acompañamiento en el acceso a los mercados

internacionales, la utilización de instalaciones y

oficinas de la red de viveros participantes,

programas de acompañamiento y

mentorización, métodos de crecimiento y

consolidación empresarial, formación en

marketing, ventas y acceso a los mercados y

clientes globales, y a financiación para

procesos de crecimiento internacional, entre

otros.
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Internacionalització

L’agència municipal va articular l’any 2006 un

conjunt d’actuacions per afavorir la

internacionalització de les petites i micro

empreses de la ciutat que va contemplar

l’organització de Ponts Tecnològics i d’Innovació

a diferents regions innovadores del món i el

projecte de cooperació entre les més importants

incubadores europees, EurOffice Services.

Ponts Tecnològics i d’Innovació

En el marc de les accions realitzades per la

Xarxactiva d’empreses de Barcelona Activa l’any

2006, diferents empreses i institucions de la ciutat

van poder conèixer, a través dels Ponts Tecnològics i

d’Innovació, els models econòmics i d’innovació que

triomfen a la Xina, Suècia, Finlàndia i Boston.

EurOffice Services

Per altra banda, Barcelona Activa va iniciar el

2006 la seva participació en el projecte EurOffice 

Services, en el marc del projecte europeu de

cooperació Pro Inno, que està integrat pels

millors vivers d’empresa i parcs científics i

tecnològics europeus, entre ells els de Berlín i

Munic (Alemanya), Edimburg (Regne Unit),

Brussel·les (Bèlgica), Sofia (Bulgaria), Sophia

Antipolis (França) o Nicòsia (Xipre). Mitjançant

aquest projecte, que pretén facilitar l’accés als

mercats internacionals de les petites i mitjanes

empreses innovadores, les persones

emprenedores de les entitats membre es podran

beneficiar de càpsules de benvinguda i

aterratge, eines de suport i acompanyament en

l’accés als mercats internacionals, la utilització

d’instal·lacions i oficines de la xarxa de vivers

participants, programes d’acompanyament i

mentorització, mètodes de creixement i

consolidació empresarial, formació en

màrqueting, vendes i accés als mercats i clients

globals, i accés a finançament per a processos

de creixement internacional, entre d’altres.
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Nuevas oportunidades 
de empleo

En el año 2003 Barcelona Activa puso en marcha el equipamiento de última

generación Porta22, Espacio de Nuevas Ocupaciones con el objeto de

detectar y divulgar entre la población los cambios experimentados en los

últimos años en el mundo del trabajo y, a la vez, orientar y capacitar a las

personas para poder desarrollarse en el nuevo entorno profesional. Las

nuevas oportunidades de empleo, las transformaciones de los sectores

económicos y las nuevas culturas del trabajo son los ejes que han marcado

la actividad de Porta22 y que han determinado los recursos y servicios que

se ponen a disposición de la ciudadanía.  

Con Porta22, Barcelona Activa da respuesta a los cambios que han tenido

lugar en el mundo del trabajo, un mundo que ha sufrido en las últimas

décadas una profunda transformación como consecuencia de importantes

cambios en la estructura demográfica, la aparición de nuevas tecnologías, el

nuevo papel de la mujer en el mercado laboral, los avances de la ciencia, la

creciente conciencia medioambiental, las nuevas necesidades de las

personas y de las empresas o los nuevos proyectos de ciudad. Ocupaciones

que no existían han aparecido, otras ya existentes han emergido con fuerza

y otras se han transformado completamente. Todos estos cambios sociales

habían generado un vacío de información entre la población que, hasta la

creación de Porta22, no disponía de ningún recurso específico donde recibir

asesoramiento e información sobre las transformaciones del entorno laboral.

Así, Porta22, inspirado en el modelo Cité des Métiers, es un espacio

de acceso libre, anónimo y gratuito donde los ciudadanos y ciudadanas

encuentran las herramientas necesarias para encontrar empleo, orientar su

futuro y evolucionar profesionalmente, desarrollando sus capacidades y

competencias de acuerdo con las nuevas exigencias del mercado: una

plataforma virtual para acceder a 700 perfiles ocupacionales explicados al

detalle, más de 120 vídeos con reportajes y testimonios sobre ocupaciones y

sectores emergentes, 15 aplicaciones multimedia, 50.000 páginas de

contenidos, artículos e informes; un servicio de atención personalizada

donde resolver las dudas profesionales y descubrir los recursos de la
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Noves oportunitats 
d’ocupació

L’any 2003 Barcelona Activa va posar en marxa l’equipament de darrera

generació Porta22, Espai de Noves Ocupacions amb l’objectiu de detectar i

divulgar entre la població els canvis experimentats als darrers anys al món

del treball i, alhora, orientar i capacitar les persones per poder desenvolupar-

se en el nou entorn professional. Les noves oportunitats d'ocupació, les

transformacions dels sectors econòmics i les noves cultures del treball són

els eixos que han marcat l’activitat de Porta22 i els que han determinat els

recursos i serveis que es posen a disposició de la ciutadania. 

Amb Porta22, Barcelona Activa dóna resposta als canvis en el món del

treball, un món que ha sofert a les darreres dècades una profunda

transformació com a conseqüència d’importants canvis en l’estructura

demogràfica, l’aparició de les noves tecnologies, el nou paper de la dona al

mercat de treball, els avenços de la ciència, la creixent consciència

mediambiental, les noves necessitats de les persones i les empreses o els

nous projectes de ciutat. Ocupacions que no existien han aparegut, d’altres

ja existents han emergit amb força i d’altres s’han transformat

completament. Tots aquests canvis socials havien generat un buit

d’informació entre la població que, fins a la creació de Porta22, no

disposava de cap recurs específic on rebre assessorament i informació

sobre les transformacions de l’entorn laboral.

Així, Porta22, inspirat en el model Cité des Métiers, és un espai

d’accés lliure, anònim i gratuït on els ciutadans i ciutadanes troben les eines

necessàries per trobar feina, orientar el seu futur i evolucionar
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plataforma; un completo programa de

actividades multiformato para desarrollarse y

evolucionar profesionalmente; una hemeroteca

con 900 referencias bibliográficas; un servicio

de itinerarios personalizados para grupos; un

espacio donde consultar vídeos y reportajes

sobre ocupaciones y puntos de acceso a

Internet para enviar el currículum, consultar

ofertas, etc.

En 2006 la intensa tarea diaria de Porta22, que

ha contado con 36.170 participantes, se ha

visto complementada por 3 hechos destacables,

como son la puesta en marcha de la Red de

Conocimiento, un espacio común de

participación de las organizaciones que tienen

una clara inquietud para participar en la

investigación de las nuevas tendencias del

mundo laboral y en la difusión de las nuevas

oportunidades profesionales; el desarrollo de la

innovadora aplicación P22P (Porta22 Portátil),

que permitirá acercar los contenidos de Porta22

a cualquier emplazamiento de la ciudad; y la

transferencia de contenidos de Porta22 a

Mataró y Bidasoa Activa.

Desde su puesta en marcha en septiembre de

2003, más de 100.000 personas visitaron y

usaron activamente el espacio de las nuevas

ocupaciones de Barcelona Activa. En 2006

Porta22 atendió a un total de 36.170

participantes, 11.764 de los cuales visitaron el

espacio en grupos y 10.471 lo hicieron de forma

individual. El programa de actividades de

Porta22 se amplió y renovó, ofreciendo 341

acciones a las que asistieron 5.434 participantes.

Plataforma de contenidos

Porta22 es el recurso más potente de que

dispone la ciudad de Barcelona para la

detección, orientación y divulgación de las

nuevas ocupaciones, los sectores emergentes y

las nuevas tendencias en el mundo laboral. La

calidad e innovación de sus contenidos lo han

convertido en un referente local y estatal en el

ámbito de la orientación profesional y de la

promoción de las nuevas ocupaciones. 

En el año 2006 se puso en marcha la Red de

Conocimiento, un punto de encuentro y de

participación de instituciones, empresas,

universidades, asociaciones, medios de

comunicación, organizaciones públicas y

privadas, referentes en los ámbitos laboral,

académico y económico, al objeto de llevar a

cabo proyectos comunes y sumar sinergias. La

Red de Conocimiento es una pieza clave que

permitirá la actualización permanente de

Usuarios individuales

Consultas atendidas

Grupos atendidos

Participantes grupos

Actividades realizadas

Participantes en actividades

Participantes en salones y ferias

Total participantes

10.471

6.286

587

11.764

341

5.434

2.215

36.170

Resultados de actividad de Porta22
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professionalment, tot desenvolupant les seves

capacitats i competències d’acord amb les

noves exigències del mercat: una plataforma

virtual per accedir a 700 perfils ocupacionals

explicats al detall, més de 120 vídeos amb

reportatges i testimonis sobre ocupacions i

sectors emergents, 15 aplicatius multimèdia,

50.000 pàgines de continguts, articles i

informes; un servei d’atenció personalitzada on

resoldre els dubtes professionals i descobrir els

recursos de la plataforma; un complet programa

d’activitats multiformat per desenvolupar-se i

evolucionar professionalment; una hemeroteca

amb 900 referències bibliogràfiques; un servei

d’itineraris personalitzats per a grups; un espai

on consultar vídeos i reportatges d’ocupacions i

punts d’accés a Internet per enviar el

currículum, consultar ofertes, etc.

L’any 2006 la intensa tasca diària de Porta22,

que ha comptat amb 36.170 participants, s’ha

vist complementada per 3 fets molt

destacables, com són la posada en marxa de la

Xarxa de Coneixement, un espai comú de

participació de les organitzacions que tenen una

clara inquietud per participar en la investigació

de les noves tendències del món laboral i en la

difusió de les noves oportunitats professionals;

el desenvolupament de l’innovador aplicatiu

P22P (Porta22 Portàtil), que permetrà apropar

els continguts de Porta22 a qualsevol

emplaçament de la ciutat; i la transferència de

continguts de Porta22 a Mataró i Bidasoa

Activa.

Des de la seva posada en marxa al setembre de

2003, més de 100.000 usuaris i usuàries van

visitar i fer ús actiu de l’espai de les noves

ocupacions de Barcelona Activa. L’any 2006

Porta22 va comptar amb un total de 36.170

participants, 11.764 dels quals van visitar

l’espai de forma grupal i 10.471 de forma

individual. El programa d’activitats de Porta22

es va ampliar i renovar, oferint 341 accions a les

quals van assistir 5.434 participants.

Plataforma de continguts

Porta22 és el recurs més potent de què disposa

la ciutat de Barcelona per a la detecció,

orientació i divulgació de les noves ocupacions,

els sectors emergents i les noves tendències en

el món del treball. La qualitat i innovació dels

seus continguts l’han convertit en un referent

local i estatal en l’àmbit de l’orientació

professional i de la promoció de les noves

ocupacions.

L’any 2006 es va posar en marxa la Xarxa de

Coneixement, un punt de trobada i de

Usuaris individuals

Consultes ateses

Grups atesos

Participants grups

Activitats realitzades

Participants activitats

Participants en salons i fires

Total participants

10.471

6.286

587

11.764

341

5.434

2.215

36.170

Resultats d’activitat de Porta22
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contenidos, la ampliación y renovación de

temáticas y la organización de nuevas

actividades en torno a las transformaciones de

las ocupaciones y las culturas del trabajo, así

como el acceso de más personas a estos

valiosos contenidos para la orientación

profesional y la búsqueda de empleo de

calidad. Esta Red es la culminación de la

intensa tarea de cooperación con instituciones y

entidades públicas y privadas realizada por

Porta22, en su vertiente de contenidos desde su

creación en 2003, y, entre otras entidades,

forman parte de ella la Universidad de

Barcelona, el Instituto Gaudí de la Construcción,

el Instituto de Estudios de la Salud, la

Asociación Profesional de Asesores de Imagen

o el Colegio de Químicos de Catalunya.

El trabajo conjunto de las entidades que

durante 2006 formaron parte de la Red de

Conocimiento permitió la actualización de 500

de las 700 fichas de perfiles ocupacionales

disponibles a través de la plataforma de autouso,

así como la confección de los primeros informes

semestrales sobre las tendencias y la evolución,

desde el punto de vista del empleo, de los

sectores económicos representados en Porta22.

Asimismo, el conjunto de contenidos de

este espacio se amplió en el año 2006 con la

elaboración, por parte del equipo de contenidos

de Porta22, de 15 Cápsulas de Conocimiento,

dossiers monográficos sobre un tema específico

del mercado laboral y la búsqueda de empleo

como, por ejemplo, el proceso de búsqueda de

trabajo, la preparación de la entrevista de

trabajo, la gestión del conocimiento, las nuevas

ocupaciones o la elaboración del currículum,

entre otros.

El interés que han despertado los

contenidos y la metodología de análisis del

mercado de trabajo de Porta22 han provocado

que otras entidades solicitaran su transferencia.

Durante 2006 los contenidos de Porta22 fueron

transferidos al Instituto de Promoción Económica

de Mataró y a la entidad de promoción

económica Bidasoa Activa (País Vasco).

Asesoramiento personalizado

La metodología de autouso asistido utilizada en

Porta22 permite que los usuarios del servicio

puedan, por su cuenta, dar respuesta a sus

inquietudes profesionales utilizando una potente

Intranet que da acceso a una gran cantidad de

contenidos digitales creados o seleccionados

por el equipo de contenidos de Porta22,

disponiendo, en todo momento, de un servicio

de asesoramiento personalizado.

El objetivo del servicio de asesoramiento

personalizado presencial es facilitar el acceso a

la información y a los contenidos de Porta22 a

Otros 1%

Información Porta22 20%

Ideas de negocio 2%

Búsqueda de trabajo 24%
Orientación 11%

Formación 20%

Funcionamiento plataforma 3%

Nuevas ocupaciones 18%

Asesoramiento personalizado ofrecido desde Porta22

Cambio de trabajo 1%
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participació d’institucions, empreses,

universitats, associacions, mitjans de

comunicació, organitzacions públiques i

privades, referents en els àmbits laboral,

acadèmic i econòmic, amb l’objectiu de dur a

terme projectes comuns i sumar sinèrgies. La

Xarxa de Coneixement és una peça clau que

permetrà l’actualització permanent de

continguts, l’ampliació i renovació de

temàtiques i l’organització de noves activitats al

voltant de les transformacions de les

ocupacions i les cultures del treball, així com

l’accés de més persones a aquests valuosos

continguts per a l’orientació professional i la

cerca d’ocupació de qualitat. Aquesta Xarxa és

la culminació de la intensa tasca de cooperació

amb institucions i entitats públiques i privades

duta a terme per Porta22, en la seva vessant de

continguts des de la seva creació al 2003, i,

entre d’altres entitats, hi formen part la

Universitat de Barcelona, l’Institut Gaudí de la

Construcció, l’Institut d’Estudis de la Salut,

l’Associació Professional d’Assessors d’Imatge

o el Col·legi de Químics de Catalunya.

El treball conjunt de les entitats que

durant 2006 van formar part de la Xarxa de

Coneixement va permetre l’actualització de 500

de les 700 fitxes de perfils ocupacionals

disponibles a través de la plataforma d’autoús,

així com la confecció dels primers informes

semestrals sobre les tendències i evolució, des

del punt de vista de l’ocupació, dels sectors

econòmics representats a Porta22.

Així mateix, el conjunt de continguts

d’aquest espai es va incrementar l’any 2006

amb l’elaboració, per part de l’equip de

continguts de Porta22, de 15 Càpsules de

Coneixement, dossiers monogràfics sobre un

tema específic del mercat de treball i la cerca

d’ocupació com ara el procés de recerca de

feina, la preparació de l’entrevista de feina, la

gestió del coneixement, les noves ocupacions o

l’elaboració del currículum, entre d’altres.

L’interès despertat pels continguts i la

metodologia d’anàlisi del mercat de treball de

Porta22 va derivar en diverses sol·licituds de

transferència a altres entitats. Durant 2006 els

continguts de Porta22 van ser transferits a

l’Institut de Promoció Econòmica de Mataró i a

l’entitat de promoció econòmica Bidasoa Activa

(País Basc).

Assessorament personalitzat

La metodologia d’autoús assistit utilitzada a

Porta22 permet que els usuaris del servei

puguin, pel seu compte, donar resposta a les

seves inquietuds professionals utilitzant una

potent Intranet que dóna accés a una gran

quantitat de continguts digitals creats o

seleccionats per l’equip de continguts de

Altres 1%

Informació Porta22 20%

Idees de negoci 2%

Recerca de feina 24%
Orientació 11%

Formació 20%

Canvi de feina 1%

Funcionament plataforma 3%

Noves ocupacions 18%

Assessorament personalitzat ofert des de Porta22
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cualquier persona que venga a utilizar el

espacio (plataforma multimedia, exposición,

puntos de internet, vídeos, exposición,

biblioteca, etc.). De esta forma, se intenta

aumentar el nivel de autonomía de las personas

en sus procesos de búsqueda de información,

un valor fundamental en el contexto de la

sociedad del conocimiento.

Durante el año 2006 aumentó el número

de consultas que se atendieron, hasta alcanzar

las 6.286.

Atención a grupos

En el año 2006 se mantuvo el pleno empleo de

la plataforma durante el horario destinado a la

atención de grupos, con 11.764 participantes en

587 visitas de grupos. Desde este programa se

trabajan itinerarios personalizados de búsqueda

y análisis de información con grupos de

personas para quienes, por sus características y

necesidades, la atención personalizada

representa un complemento imprescindible. En

2006 la calidad de este servicio ha mejorado al

abastecerse de un conjunto de materiales

pedagógicos de apoyo para la dinamización de

grupos y diversos materiales didácticos para los

y las participantes en visitas en grupo.

El programa de grupos de Porta22 se dirige a

un público muy amplio y heterogéneo que

abarca desde el estudiante que tiene que elegir

su futuro profesional hasta las personas que,

con una larga experiencia en un sector, tienen

inquietudes o necesidades de conocer y

trabajar las nuevas habilidades y competencias

que exige el nuevo mercado laboral o que

necesitan reorientar su trayectoria profesional. A

pesar de ello, en el año 2006 se concentraron

los esfuerzos mayoritariamente hacia grupos

relacionados con el ámbito de la educación,

Grupos atendidos

Participantes en visitas en grupos

587

11.764

Principals resultados del servicio de grupos Porta22

Participación femenina

Personas inmigrantes

Menores de 25 años

Entre 25 y 40 años

Mayores de 40 años

ESO – Graduado

FP-BUP-COU

Estudios superiores

Estudiantes

En situación de desempleo

En activo

52%

11%

84%

12%

4%

59%

25%

9%

80%

14%

4%

Perfil de los participantes en visitas grupales
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Porta22, disposant en tot moment d’un servei

d’assessorament personalitzat.

El servei d’assessorament personalitzat

presencial pretén facilitar l’accés a la informació

i als continguts de Porta22 a qualsevol persona

que vingui a fer ús de l’espai (plataforma

multimèdia, exposició, punts d’internet, vídeos,

exposició, biblioteca, etc.). D’aquesta manera,

s’intenta augmentar el nivell d’autonomia de les

persones en els seus processos de recerca

d’informació, un valor fonamental en el context

de la societat del coneixement.

Durant 2006 es va incrementar el nombre de

consultes ateses, arribant a les 6.286 consultes.

Atenció a grups

L’any 2006 es va mantenir la plena ocupació de

la plataforma durant l’horari destinat a atenció

de grups, amb 11.764 participants en 587

visites grupals. Des d’aquest programa es

treballen itineraris personalitzats de recerca i

anàlisi d’informació amb grups de persones per

a les quals, per les seves característiques i

necessitats, l’atenció personalitzada representa

un complement imprescindible. L’any 2006

aquest servei ha reforçat la seva qualitat en

proveir-se d’un conjunt de materials pedagògics

de suport per a la dinamització de grups i

diversos materials didàctics per als i les

participants en visites grupals.

Tot i que el programa de grups de Porta22 es

dirigeix a un públic molt ampli i heterogeni, que

engloba des de l’estudiant que ha de triar el seu

futur professional fins a les persones que, amb

una llarga experiència en un sector, tenen

inquietuds o necessitats de conèixer i treballar

les noves habilitats i competències que exigeix

el nou mercat laboral o que necessiten

Grups atesos

Participants en visites grupals

587

11.764

Principals resultats del servei de grups Porta22

Participació femenina

Persones immigrades

Menors de 25 anys

Entre 25 i 40 anys

Majors de 40 anys

ESO – Graduat

FP-BUP-COU

Estudis superiors

Estudiants

En situació d’atur

En actiu

52%

11%

84%

12%

4%

59%

25%

9%

80%

14%

4%

Perfil dels participants en visites grupals
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donde la demanda estaba siendo mayor. Así,

del total de los grupos, el 66% correspondía a

grupos de estudiantes de diferentes niveles

académicos de formación reglada,

fundamentalmente de nivel secundario, y el

17% eran participantes en programas de

empleo y formación para jóvenes y adultos. 

Con una participación femenina del 52% y

una población inmigrada del 11%, el 84% de

los participantes en grupos tenía menos de 25

años y el 4% más de 40. El 80% eran

estudiantes, mientras que el 14% estaba en

situación de desempleo y un 4% se encontraba

en activo. Según el nivel académico, el 59%

poseía un nivel de estudios correspondiente a

enseñanza secundaria obligatoria, el 25% tenía

nivel de bachillerato o equivalente y el 9% era

público universitario.

Se ha consolidado el itinerario “Proyecto de

Vida Profesional” diseñado por Porta22 y

realizado en colaboración con el Consorcio de

Educación de Barcelona, que se enmarca en el

programa Èxit del IMEB. Este itinerario está

dirigido a alumnos de 4º de ESO y pretende

contribuir a reducir el fracaso escolar entre los

jóvenes dando a conocer las nuevas

posibilidades que ofrecen las ocupaciones con

futuro a través de las herramientas y recursos

de Porta22. También les permite descubrir sus

intereses profesionales, saber cómo funciona la

búsqueda de trabajo y qué salidas profesionales

tienen con sus estudios, asistiendo a los

alumnos en un proceso de búsqueda autónoma

de información mediante las nuevas

tecnologías. El itinerario consta de 6 sesiones

de dos horas por grupo. En 2006 participaron

16 de los 19 institutos que tomarán parte en el

proyecto durante el curso 2006-2007, y lo

hicieron a través de 35 grupos, lo que supuso

un total de 3.751 participantes. 

Al mismo tiempo, otro itinerario de trabajo,

“Nuevos formatos para trabajar la orientación, la

formación y la búsqueda de trabajo”, en forma

de seminario de verano con los educadores y

tutores de estos grupos de alumnos, se realizó

con el objetivo de dar a conocer a estos

profesionales todos los recursos de Porta22

como herramienta pedagógica en beneficio de

sus alumnos. La alta valoración que estos

profesionales hicieron sobre el contenido de

este itinerario dio pie a elaborar un monográfico

dentro del programa de actividades de Porta22

para otros profesionales relacionados con los

ámbitos de la orientación, la formación y la

inserción. En total, se realizaron 4 monográficos

donde participaron 65 profesionales.

Programa de actividades

Porta22 es un ejemplo de creatividad e

innovación aplicadas al diseño de nuevos

instrumentos para favorecer el empleo de

calidad. Esta innovación se encuentra en sus

contenidos, así como en sus metodologías y en

las temáticas y formatos de las actividades que

Barcelona Activa organiza desde este espacio.

El programa de Porta22 se articula en torno a 3

ejes, según el objetivo del usuario:. Orienta tu futuro. Las actividades que

se organizan bajo este eje permiten descubrir

nuevas ocupaciones, nuevos perfiles y nuevas

formas de plantearse el futuro profesional,

entrando en contacto con lo que son y pueden

ofrecer las nuevas ocupaciones.. Encuentra tu trabajo. Los usuarios y

usuarias aprenden, en actividades de diferente

formato, a encontrar el empleo que buscan:

cómo elaborar un currículum, cómo afrontar una 

entrevista de trabajo, consejos a la hora de

cambiar de trabajo, marketing personal, entre

otros.. Evoluciona profesionalmente. A través

de este bloque de actividades, las personas
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reorientar la seva trajectòria professional, l’any

2006 es van concentrar els esforços

majoritàriament cap a grups relacionats amb

l’àmbit de l’educació, on s’estava generant el

nivell més alt de demanda. Així, del total de

grups, el 66% corresponia a grups d’estudiants

de diferents nivells acadèmics de formació

reglada, fonamentalment del secundari, i el 17%

eren participants en programes d’ocupació i

formació per a joves i adults.

Amb una participació femenina del 52% i

una població immigrada de l’11%, del total de

participants en visites grupals el 84% tenia

menys de 25 anys i el 4% era major de 40. El

80% eren estudiants, mentre que el 14% estava

en situació d’atur i un 4% es trobava en actiu.

Per nivells d’estudis, el 59% tenia un nivell de

formació corresponent a ensenyament secundari

obligatori, el 25% tenia nivell de batxillerat o

equivalents i el 9% era públic universitari.

S’ha consolidat l’itinerari “Projecte de Vida

Professional” dissenyat per Porta22 i treballat

en col·laboració amb el Consorci d’Educació de

Barcelona, emmarcat en el programa Èxit de

l’IMEB. Amb aquest itinerari, adreçat als

alumnes de 4rt d’ESO, es vol contribuir a reduir

el fracàs escolar dels joves donant a conèixer, a

través de les eines i recursos de Porta22, les

noves possibilitats que ofereixen les ocupacions

amb futur. També els permet descobrir els seus

interessos professionals, saber com funciona la

recerca de feina i quines sortides professionals

tenen al seu abast amb els seus estudis, tot

acompanyant els alumnes en un procés de

recerca autònoma d’informació mitjançant les

noves tecnologies. L’itinerari consta de 6

sessions de dues hores per grup. L’any 2006

van participar 16 dels 19 instituts que

participaran en el projecte durant el curs 2006-

2007, i ho van fer a través de 35 grups, que van

suposar un total de 3.751 participants. 

Alhora es va realitzar un altre itinerari de treball

en forma de seminari d’estiu amb els educadors

i tutors d’aquests grups d’alumnes, “Nous

formats per treballar l’orientació, la formació i la

recerca de feina”, amb l’objectiu de donar a

conèixer a aquests professionals tots els

recursos de Porta22 com a eina pedagògica en

benefici dels seus alumnes. L’alta valoració que

aquests professionals van fer sobre el contingut

d’aquest itinerari va donar peu a elaborar un

monogràfic dintre del programa d’activitats de

Porta22 per a altres professionals relacionats

amb els àmbits de l’orientació, la formació i la

inserció. En total, es van realitzar 4 monogràfics

on van participar 65 professionals.

Programa d’activitats

Porta22 és un exemple de creativitat i innovació

aplicades al disseny de nous instruments per

afavorir l’ocupació de qualitat. Aquesta

innovació es troba en els seus continguts, així

com en les seves metodologies i en les

temàtiques i formats de les activitats que

Barcelona Activa organitza des d’aquest espai.

El programa de Porta22 s’articula al voltant de 3

eixos, segons l’objectiu de la persona usuària:. Orienta el teu futur. Les activitats que

s’organitzen sota aquest eix permeten descobrir

noves ocupacions, nous perfils i noves formes

de plantejar-se el futur professional, entrant en

contacte amb el que són i poden oferir les

noves ocupacions..Troba la teva feina. Els usuaris i

usuàries aprenen, en activitats de diferent

format, a trobar la feina que cerquen: com

elaborar un currículum, com afrontar una

entrevista de feina, consells a l’hora de canviar

de feina, màrqueting personal, entre d’altres.. Evoluciona professionalment. A través

d’aquest bloc d’activitats, les persones poden

desenvolupar les seves competències i adquirir-
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pueden desarrollar sus competencias y adquirir

las más valoradas en el mercado de trabajo:

comunicación, trabajo en equipo, creatividad,

liderazgo. Estas propuestas son muy novedosas

entre el conjunto de acciones en favor de la

ocupación, puesto que van dirigidas

específicamente a la persona que quiere mejorar

profesionalmente e incrementar la calidad de su

empleo. Entre el conjunto de actividades

propuestas, Porta22 impulsó un completo

Programa de Desarrollo Competencial con

cursos de alto nivel dirigidos a perfiles de

usuarios profesionalmente activos con el fin de

contribuir a mejorar las competencias de los

participantes por lo que se refiere a negociación,

comunicación, orientación al cliente, liderazgo,

autoconocimiento y autocontrol.

Asimismo, las personas con inquietudes

profesionales pudieron participar en otro

formato de actividades, como son los Talleres

de Porta22, pequeñas cápsulas donde se

trabajaron diversos conceptos sobre la

búsqueda de trabajo, la orientación y el

autoaprendizaje, mediante teoría, dinámicas de

grupo y trabajo personal para profundizar en los

temas. Algunos ejemplos son “¿Sabes de qué

quieres trabajar?” o “La prueba final: la

entrevista de selección”.

Entre las novedades introducidas a lo largo de

2006, cabe destacar otro tipo de actividad, 

“Ciclos sectoriales”, gracias a los cuales las

personas pudieron acercarse a la realidad y al

futuro laboral de diferentes sectores

económicos. En el marco de esta actividad,

durante 2006 se organizaron ciclos dedicados al

sector de las TIC y al de la logística, que

despertaron un gran interés entre el público.

El programa de actividades de Porta22

también incluyó monográficos para profesionales

de la orientación y la inserción laboral de Barcelona

y Catalunya con el fin de dar a conocer las

posibilidades de Porta22 como herramienta útil

para la orientación y la búsqueda de empleo de

calidad en el contexto de las nuevas ocupaciones y

las nuevas culturas del trabajo. 

Un programa multiformato a través del que se

llevaron a cabo en 2006 un total de 341

actividades con la participación de 5.434

personas.

Por último, cuando la ocasión así lo requiere,

Porta22 trasciende sus fronteras físicas para

llevar sus contenidos útiles e innovadores sobre

el mundo del trabajo y la orientación profesional

a otros lugares de la ciudad. 

La elaboración durante 2006 de P22P, la

potente versión portátil de la plataforma de

contenidos de Porta22, facilitó mucho esta

misión, dotando de mayor valor añadido a las

actividades realizadas por Porta22,

aprovechando los acontecimientos que tienen

lugar en Barcelona. Así, durante 2006 Porta22

coorganizó el Fòrum Treball, que se celebró en el

marco del Salón de la Enseñanza, donde se

instaló un stand para el espacio de las nuevas

ocupaciones y se impartieron varias

conferencias. También participó en el Salón del

Empleo, organizado por el Departamento de

Trabajo e Industria de la Generalitat de

Participantes

Número de actividades

Acciones Porta22 en BCN

5.434

341

5

Resultados del programa de actividades de Porta22



121 | Memòria 2006

ne les més valorades en el mercat de treball:

comunicació, treball en equip, creativitat,

lideratge. Aquestes propostes són altament

novedoses entre el conjunt d’accions a favor de

l’ocupació, donat que van adreçades

específicament a la persona que vol millorar

professionalment i incrementar la qualitat de la

seva ocupació. Entre el conjunt d’activitats

proposades, Porta22 va impulsar un complet

Programa de Desenvolupament Competencial

amb cursos d’alt nivell adreçats a perfils

d’usuaris professionalment actius que va tenir

l’objectiu de contribuir a millorar les

competències de les persones participants

quant a negociació, comunicació, orientació al

client, lideratge, autoconeixement i 

autocontrol.

Així mateix, les persones inquietes

professionalment van poder participar en un

altre format d’activitats, com són els Tallers de

Porta22, petites càpsules on es van treballar

diversos conceptes sobre la recerca de feina,

l’orientació i l’autoaprenentatge, amb teoria,

dinàmica de grup i treball personal per

aprofundir en els temes. Alguns exemples són

“Saps de què vols treballar?” o “La prova final:

l’entrevista de selecció”.

Entre les novetats introduïdes al llarg de 2006,

es pot destacar el nou tipus d’activitat “Cicles

sectorials”, mitjançant els quals les persones

van poder apropar-se a la realitat i el futur

laboral de diferents sectors econòmics. En el

marc d’aquesta activitat, durant 2006 es van

organitzar cicles dedicats al sector de les TIC i

al sector de la logística, que van despertar un

gran interès entre el públic.

El programa d’activitats de Porta22 també

va incloure monogràfics per a professionals de

l’orientació i la inserció laboral de Barcelona i

Catalunya amb la finalitat de donar a conèixer

les possibilitats de Porta22 com a eina útil per a

l’orientació i la cerca d’ocupació de qualitat en

el context de les noves ocupacions i les noves

cultures del treball.

Un programa multiformat a través del qual es van

dur a terme al 2006 un total de 341 activitats que

van comptar amb 5.434 participants.

Per últim, quan l’ocasió així ho requereix,

Porta22 transcendeix les seves fronteres

físiques per portar els seus continguts útils i

innovadors sobre el món del treball i l’orientació

professional a altres llocs de la ciutat.

L’elaboració durant 2006 de P22P, la

potent versió portàtil de la plataforma de

continguts de Porta22, va facilitar molt aquesta

tasca, dotant de major valor afegit les activitats

realitzades per Porta22 en el marc

d’esdeveniments que succeeixen a Barcelona.

Així, durant 2006 Porta22 va co-organitzar el

Fòrum Treball, que va tenir lloc en el marc del

Saló de l’Ensenyament i on l’espai de les noves

ocupacions va disposar d’un stand i va impartir

diverses xerrades; també va participar al Saló de

l’Ocupació, organitzat pel Departament de

Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya;

i va ser-hi present a la fira UPFeina, fira de

l’ocupació organitzada per la Universitat

Pompeu Fabra. 

Participants

Nombre d’activitats

Accions Porta22 a BCN

5.434

341

5

Resultats del programa d’activitats de Porta22
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Catalunya. Asimismo, estuvo presente en la feria

UPFeina, feria del empleo organizada por la

Universidad Pompeu Fabra.

El perfil de los participantes en las

actividades programadas difiere sustancialmente

del perfil de los participantes que realizan visitas en

grupo. En el caso de las actividades programadas,

el perfil corresponde más bien a una población más

madura (con un 77% de participantes con edades

comprendidas entre los 25 y los 40 años y un 18%

de mayores de 40 años), muchas veces en activo

(40% en activo, 44% en situación de desempleo),

con un alto nivel académico (71% de los

participantes tenía estudios superiores), con fuerte

presencia femenina (66% del total) y movida por el

interés de evolucionar profesionalmente.

Del análisis de estas cifras se desprenden dos

importantes conclusiones. Por una parte, la

amplia participación femenina pone de

manifiesto que las nuevas ocupaciones y los

nuevos perfiles profesionales están abriendo

nuevas vías de inserción laboral para las

personas en mejores condiciones de igualdad.

Por otra parte, y dados los actuales niveles y

características del desempleo en la ciudad,

Porta22 aporta a los ciudadanos y ciudadanas

nuevas alternativas de orientación laboral,

búsqueda de trabajo de calidad y nuevas

oportunidades de mejora profesional, dotando a

la ciudad de nuevas herramientas y

metodologías que trascienden las acciones más

tradicionales de apoyo al empleo, con el

objetivo no sólo de generar empleo, sino de

generar empleo de calidad.

Participación femenina

Personas inmigrantes

Menores de 25 años

Entre 25 y 40 años

Mayores de 40 años

Estudios primarios o sin estudios

BUP/FP/COU

Estudios universitarios

En activo

En paro

66%

10%

5%

77%

18%

2%

23%

71%

40%

44%

Perfil de participantes en el programa de actividades de Porta22
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El perfil dels participants en les activitats

programades difereix substancialment del perfil

dels participants en visites grupals. En el cas de

les activitats programades, el perfil correspon

més aviat a una població més madura (amb un

77% de participants amb edat entre 25 i 40

anys i un 18% de majors de 40 anys), moltes

vegades en actiu (40% en actiu, 44% en

situació d’atur), amb alts nivells formatius (71%

dels participants tenia estudis superiors), amb

forta presència femenina (66% del total) i

moguda per l’interès d’evolucionar

professionalment.

L’anàlisi d’aquestes xifres ofereix dues

importants conclusions. Per una banda, l’àmplia

participació femenina posa de manifest que les

noves ocupacions i els nous perfils

professionals han esdevingut noves vies

d’inserció laboral per a les persones en millors

condicions d’igualtat. Per altra banda, i donat

els actuals nivells i característiques de l’atur a la

ciutat, Porta22 aporta als ciutadans i ciutadanes

noves alternatives d’orientació laboral, recerca

de feina amb qualitat i noves oportunitats de

millora professional, dotant a la ciutat de noves

eines i metodologies que transcendeixen les

accions més tradicionals de suport a l’ocupació,

amb l’objectiu no només de generar ocupació,

sinó de generar ocupació de qualitat.

Participació femenina

Persones immigrants

Menors de 25 anys

Entre 25 i 40 anys

Majors de 40 anys

Estudis primaris o sense estudis

BUP/FP/COU

Estudis universitaris

En actiu

En atur

66%

10%

5%

77%

18%

2%

23%

71%

40%

44%

Perfil de participants al programa d’activitats de Porta22
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Acceso, inclusión y 
mejora del empleo

El mercado laboral de la ciudad de Barcelona, así como el de su área de

influencia, es un mercado activo y dinámico que ofrece múltiples y muy

diversas oportunidades de empleo. Aun así, la ciudad de Barcelona presenta

un fenómeno recurrente en las grandes ciudades y aglomeraciones urbanas,

como es la presencia de bolsas de paro estructural, fruto de pautas de

comportamiento erróneas del mercado laboral, así como también de

ineficiencias en los mecanismos sociales de inserción.

Dado que sin trabajo no hay desarrollo personal, la agencia municipal

considera prioritaria la activación de políticas mixtas de empleo e inserción,

con el objeto de que las personas, sobre todo aquéllas con especiales

dificultades como, por ejemplo, mujeres con responsabilidades familiares,

desempleados/as de larga duración, trabajadores/as en precario, jóvenes

con bajos niveles de formación, personas inmigradas, etc., dispongan de

más herramientas que les permitan mejorar su empleabilidad y sus

perspectivas de futuro.

Asimismo, también es preciso desarrollar acciones que den respuesta a

aquellas personas que quieren mejorar su empleo, reconducir su carrera

profesional o conocer y acceder a nuevas oportunidades laborales. Se trata,

pues, de ofrecer servicios de alto valor añadido que fomenten una mayor

autonomía en la búsqueda de información y contenidos de calidad.

De esta forma, Barcelona Activa, a través de la línea de actividad de acceso,

inclusión y mejora del empleo, ha diseñado un conjunto de programas para

dar una respuesta adecuada e innovadora al amplio abanico de perfiles de

las personas que buscan un trabajo. Unos programas diseñados en todo

momento conjugando las necesidades de las personas y también las de las

empresas, porque sólo así, observando la realidad empresarial, se puede

asegurar la eficacia de las acciones en términos de inserción en el mercado

laboral. En este sentido, Barcelona Activa mantiene una relación fluida con el

tejido empresarial de la ciudad y su área de influencia con un doble objetivo:
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Accés, inclusió i 
millora de l’ocupació

El mercat de treball de la ciutat de Barcelona, així com el de la seva àrea

d’influència, és un mercat actiu i dinàmic que ofereix múltiples i molt

diverses oportunitats d’ocupació. Tot i així, la ciutat de Barcelona presenta

un fenomen recurrent a les grans ciutats i aglomeracions urbanes, com és la

presència de bosses d’atur estructural, fruit de pautes de comportament

errònies del mercat laboral, així com també d’ineficiències en els

mecanismes socials d’inserció.

Donat que sense treball no hi ha desenvolupament personal, l’agència

municipal considera prioritari l’activació de polítiques mixtes d’ocupació i

inserció, amb l’objectiu que les persones, sobretot aquelles amb especials

dificultats com ara dones amb responsabilitats familiars, aturats i aturades

de llarga durada, treballadors/es en precari, joves amb baixos nivells

formatius, persones immigrades, etc., gaudeixin de més eines que els

permetin millorar la seva ocupabilitat i les seves perspectives de futur.

Així mateix, cal també desenvolupar accions que donin resposta a aquelles

persones que volen millorar la seva ocupació, reconduir la seva carrera

professional o conèixer i accedir a noves oportunitats laborals. Es tracta,

doncs, d’oferir serveis d’alt valor afegit fomentant una major autonomia en la

cerca d’informació i en continguts de qualitat. 

D’aquesta manera, Barcelona Activa, a través de la línia d’activitat d’accés,

inclusió i millora de l’ocupació, ha dissenyat un ampli conjunt de programes
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por una parte, facilitar la inserción laboral de los

usuarios y usuarias de los programas de empleo

y, por otra parte, incrementar y consolidar la

responsabilidad social de las empresas. 

Las instalaciones de la agencia municipal

especializadas en materia de empleo son: Can

Jaumandreu, antigua fábrica textil rehabilitada

por una escuela-taller de Barcelona Activa

durante el periodo 2000-2002, y el Convent de

Sant Agustí.

En 2006 la agencia municipal atendió a 17.292

usuarios y usuarias a través de sus programas

de acceso, inclusión y mejora del empleo. De

éstos, el 49% fueron mujeres, el 23% menores

de 25 años y el 41% mayores de 40. En cuanto

al nivel de estudios, cabe destacar que el 57%

tenía estudios elementales o no tenía estudios,

mientras que el 27% tenía estudios

secundarios. La participación de personas

inmigrantes en los programas para el empleo

alcanzó en 2006 el 35% del total de usuarios, lo

cual nos indica que la población inmigrada, con

mayores tasas de paro, está identificando los

programas de Barcelona Activa como vías

idóneas para su inserción en el mercado laboral,

contribuyendo, de esta manera, a fomentar la

cohesión social. 

Información y orientación laboral

Los equipamientos de Can Jaumandreu y el

Convent de Sant Agustí son los espacios

especializados en atender a las personas que

se dirigen a la agencia para obtener

información, formación, orientación y

asesoramiento en materia de empleo. Los

usuarios tienen a su disposición diferentes

acciones con diferentes metodologías para

trabajar y optimizar su proceso de búsqueda de

trabajo según sus conocimientos, habilidades y

necesidades, desde entrevistas personalizadas

de asesoramiento con expertos y expertas en

inserción, hasta seminarios sobre orientación

laboral, búsqueda de trabajo o marketing

ocupacional. Toda esta oferta está

complementada por el Espacio de Búsqueda de

Empleo, ubicado en Can Jaumandreu, un

espacio abierto a todos los ciudadanos donde

pueden disponer de diversos recursos para la

búsqueda autónoma de trabajo: prensa escrita y

publicaciones especializadas, datos sobre el

mercado de trabajo, equipos informáticos a

través de los cuales se puede acceder a

información y bolsas de trabajo on line, ofertas

de trabajo de la red de empresas colaboradoras

de Barcelona Activa y teléfono y fax para

gestionar la búsqueda. A pesar de ser un

espacio de autouso, los usuarios de este

espacio disponen en todo momento de

asesoramiento técnico que dé respuesta a sus

cuestiones.

Información y orientación hacia el empleo

Programas de inclusión

Programas a medida

Programas experienciales

Total

8.039

3.198

4.909

1.146

17.292

Participantes en los programas de Acceso, Inclusión y Mejora del Empleo
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per donar una resposta adequada i innovadora

a l’ampli ventall de perfils de les persones que

cerquen una ocupació. Uns programes

dissenyats en tot moment conjugant les

necessitats de les persones i també les de les

empreses, perquè només així, observant la

realitat empresarial, es pot assegurar l’eficàcia

de les accions en termes d’inserció en el mercat

laboral. En aquest sentit, Barcelona Activa

manté una relació fluïda amb el teixit

empresarial de la ciutat i la seva àrea

d’influència amb un doble objectiu: per una

banda, facilitar la inserció laboral dels usuaris i

usuàries dels programes d’ocupació i, per altra

banda, incrementar i consolidar la

responsabilitat social de les empreses. 

Els equipaments de l’agència municipal

especialitzats en matèria d’ocupació són: Can

Jaumandreu, antiga fàbrica tèxtil rehabilitada per

una escola-taller de Barcelona Activa durant el

període 2000-2002, i el Convent de Sant Agustí.

L’any 2006 l’agència municipal va atendre

17.292 usuaris i usuàries a través dels seus

programes d’accés, inclusió i millora de

l’ocupació. D’aquests, el 49% van ser dones, el

23% menors de 25 anys i el 41% majors de 40.

Quant a estudis, cal destacar que el 57% tenia

estudis elementals o no tenia estudis, mentre

que el 27% tenia estudis secundaris. La

participació de persones immigrants en els

programes per a l’ocupació va assolir el 2006 el

35% del total d’usuaris, la qual cosa ens indica

que la població immigrada, amb majors taxes

d’atur, està identificant els programes de

Barcelona Activa com a vies idònies per a la

seva inserció al mercat laboral, contribuint,

d’aquesta manera, a fomentar la cohesió social. 

Informació i orientació laboral

Els equipaments de Can Jaumandreu i el

Convent de Sant Agustí són els espais

especialitzats en atendre les persones que

s’adrecen a l’agència per obtenir informació,

formació, orientació i assessorament en matèria

d’ocupació. Els usuaris tenen a la seva

disposició diferents accions amb diferents

metodologies per treballar i optimitzar el seu

procés de recerca de feina segons els seus

coneixements, habilitats i necessitats, des

d’entrevistes personalitzades d’assessorament

amb experts i expertes en inserció, fins a

seminaris sobre orientació laboral, recerca de

feina o màrqueting ocupacional. Tota aquesta

oferta està complementada per l’Espai de

Recerca de Feina, ubicat a Can Jaumandreu, un

espai obert a tots els ciutadans on poden

disposar de diversos recursos per a la recerca

autònoma de feina: premsa escrita i

publicacions especialitzades, dades sobre el

mercat de treball, equips informàtics a través

dels quals accedir a informació i borses de

treball on line, ofertes de treball de la xarxa

Informació i orientació cap a l’ocupació

Programes d’inclusió

Programes a mida

Programes experiencials

Total

8.039

3.198

4.909

1.146

17.292

Participants als programes d’Accés, Inclusió i Millora de l’Ocupació
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En 2006, un total de 5.485 participantes

utilizaron el Espacio de Búsqueda de Empleo,

mientras que 2.554 usuarios y usuarias

participaron en el conjunto de seminarios y

acciones de información, orientación laboral,

marketing ocupacional e búsqueda de trabajo.

Programas a medida

Barcelona Activa diseña diferentes programas a

medida para facilitar la inserción laboral en

determinados sectores creadores de empleo en

la ciudad o bien para cualificar

profesionalmente a colectivos con dificultades

específicas para acceder al mercado laboral.

En esta línea, la agencia municipal ejecutó

en el año 2006 cuatro programas a medida:

Barcelona Avanza en Empleo e Inclusión, el

programa de igualdad de oportunidades NOA

(para la inserción laboral de mujeres en

diferentes sectores donde su presencia está

subrepresentada), el programa IPI (itinerarios

personalizados para la inserción) y el programa

de formación en empresa simulada SEFED

(formación en el campo de la gestión

administrativa a través de empresas simuladas).

Barcelona Avanza en Empleo e Inclusión

Mediante este programa, cofinanciado por la

Subvención Global del Fondo Social Europeo –

Objetivo 3 a través del Ministerio de

Administraciones Públicas, Barcelona Activa

quiere capacitar profesionalmente a personas

en situación de desempleo interesadas en

trabajar en el sector de servicios a las personas

y a personas con necesidades especiales

(como, por ejemplo, personas inmigrantes

extracomunitarias, personas con discapacidad,

víctimas de malos tratos, minorías étnicas,

personas con seguimiento de Servicios Sociales

o Justicia y jóvenes con fracaso escolar

tutelados) que están interesadas en trabajar en

diferentes perfiles profesionales con demanda

en la ciudad de Barcelona.

Después de una fase de orientación profesional

y de toma de contacto con los diferentes

perfiles, donde se consensúa el itinerario de

inserción más apropiado para cada participante,

se inicia una fase de formación y práctica

laboral para adquirir y/o mejorar las

competencias profesionales, fomentando a su

vez la autonomía en la búsqueda de trabajo. El

programa incluye la posibilidad de una ayuda

económica durante la fase de práctica laboral.

Durante 2006, las 330 personas que iniciaron

sus itinerarios en el marco de este programa

pudieron cualificarse profesionalmente en 23

ocupaciones del sector de servicios a las

personas (con especialidades en familia, tercera

edad e infancia) y de los sectores del comercio,

las comunicaciones, diversos oficios, hostelería

y limpieza. Entre otros, se trabajaron los perfiles

de trabajador/a familiar, auxiliar de ayuda a

domicilio, director/a de centros residenciales

para la tercera edad, auxiliar de enfermería en

geriatría, director/a de actividades de tiempo

libre infantil, dependiente/a de carnicería y

pescadería, instalador/a de telecomunicaciones,

ayudante de cocina, experto/a en limpieza de

inmuebles, carpintero/a de estructuras de metal

ligeras y auxiliar instalador/a de aire

acondicionado. El programa contó con una

participación mayoritaria de mujeres (59%) y

una amplia presencia de personas inmigradas

(42%).

Programa NOA de Igualdad de Oportunidades

Con el programa NOA (Nuevas Oportunidades

de Acceso de la mujer al mercado laboral), la

agencia promovió la incorporación de las

mujeres a sectores en los que está

subrepresentada, como, por ejemplo, la

instalación de telecomunicaciones o el
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d’empreses col·laboradores de Barcelona Activa

i telèfon i fax per gestionar les accions de

recerca. Tot i ser un espai d’autoús, els usuaris

d’aquest espai disposen en tot moment

d’assessorament tècnic que doni resposta a les

seves qüestions.

Al 2006, un total de 5.485 participants van fer

ús de l’Espai de Recerca de Feina, mentre que

2.554 usuaris i usuàries van participar al conjunt

de seminaris i accions d’informació, orientació

laboral, màrqueting ocupacional i recerca de

feina.

Programes a mida

Barcelona Activa dissenya diferents programes

a mida per tal de facilitar la inserció laboral en

determinats sectors creadors d’ocupació a la

ciutat o bé per qualificar professionalment

col·lectius amb dificultats específiques per

accedir al mercat de treball.

En aquesta línia, l’agència municipal va

executar l’any 2006 quatre programes a mida:

Barcelona Avança en Ocupació i Inclusió, el

programa d’igualtat d’oportunitats NOA (per a la

inserció laboral de dones en diferents sectors

on la seva presència està sotsrepresentada), el

programa IPI (itineraris personalitzats per a la

inserció) i el programa de formació en empresa

simulada SEFED (formació en el camp de la

gestió administrativa a través d’empreses

simulades).

Barcelona Avança en Ocupació i Inclusió

A través d’aquest programa, cofinançat per la

Subvenció Global del Fons Social Europeu –

Objectiu 3 mitjançant el Ministeri

d’Administracions Públiques, Barcelona Activa

vol capacitar professionalment a persones en

situació d’atur interessades en treballar en el

sector de serveis a les persones i a persones

amb especials necessitats (com ara persones

immigrades extracomunitàries, persones amb

discapacitat, víctimes de maltractaments,

minories ètniques, persones amb seguiment de

Serveis Socials o Justícia i joves amb fracàs

escolar tutelats) interessades en treballar en

diferents perfils professionals amb demanda a la

ciutat de Barcelona.

Després d’una fase d’orientació professional i

de pressa de contacte amb els diferents perfils,

on es consensua l’itinerari d’inserció més adient

per a cada participant, s’inicia una fase de

formació i pràctica laboral per adquirir i/o

millorar les competències professionals, tot

fomentant alhora l’autonomia en la recerca de

feina. El programa inclou la possibilitat d’un ajut

econòmic durant la fase de pràctica laboral.

Durant 2006, les 330 persones que van iniciar

els seus itineraris en el marc d’aquest programa

van poder qualificar-se professionalment en 23

ocupacions del sector de serveis a les persones

(amb especialitats en família, gent gran i

infància) i dels sectors del comerç, les

comunicacions, diversos oficis, hostaleria i

neteja. Entre d’altres, es van treballar els perfils

de treballador/a familiar, auxiliar d’ajut a

domicili, director/a de centres residencials per a

la gent gran, auxiliar d’infermeria en geriatria,

director/a d’activitats de lleure infantil,

dependent/a de carnisseria i peixateria,

instal·lador/a de telecomunicacions, ajudant/a

de cuina, expert/a en neteja d’immobles,

fuster/a d’estructures de metall lleugeres i

auxiliar instal·lador/a d’aire condicionat. El

programa va comptar amb una participació

majoritària de dones (59%) i una àmplia

presència de persones immigrades (42%). 

Programa NOA d’Igualtat d’Oportunitats

Amb el programa NOA (Noves Oportunitats

d’Accés de la dona al mercat laboral), l’agència
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transporte urbano de pasajeros (conductora de

taxi o autobús).

Así, Barcelona Activa ofreció a mujeres en

situación de desempleo unos itinerarios de

inserción a medida donde, además de la

formación técnico-profesional, recibieron

información, orientación, prácticas, tutorías

individuales, ayudas para favorecer la

conciliación de la vida familiar y

acompañamiento durante el proceso de

inserción laboral. Asimismo, los itinerarios de

conductora de taxi y conductora de autobús

incorporaron prácticas para la obtención del

permiso de circulación correspondiente,

mientras que el itinerario de instaladora de

telecomunicaciones incluyó prácticas laborales

en empresas de telecomunicaciones. En todos

estos 3 itinerarios, Barcelona Activa contó con

la colaboración de empresas y entidades de

referencia en cada sector, como, por ejemplo, el

Instituto Metropolitano del Taxi y Telefónica. 

Durante 2006, 16 mujeres iniciaron el

itinerario de conductora de taxi, mientras que

15 iniciaron el de conductora de autobús y 12 el

de instaladora de telecomunicaciones. Las

participantes finalizarán sus itinerarios a lo largo

del año 2007.

Itinerarios Personalizados de Inserción 

Mediante este programa del Departamento de

Trabajo de la Generalitat de Catalunya,

Barcelona Activa desarrolla acciones de apoyo

a la búsqueda de empleo basadas en tutorías

personalizadas y seminarios de corta duración

cuyo objetivo es diseñar y facilitar diferentes

herramientas para orientar y mejorar el plan

personal de búsqueda de trabajo de los y de las

participantes generando, al mismo tiempo,

actitudes proactivas ante la situación de paro.

Entre el conjunto de acciones

desarrolladas en el marco de este programa, en

el año 2006 se diseñaron acciones a medida

para colectivos de mujeres y para mayores de

45 años, a la vez que se llevó a cabo con

especial énfasis una importante tarea de

sensibilización de las personas participantes

hacia el hecho de emprender.

Aula de Simulación Empresarial SEFED

La simulación de empresas es una metodología

que mejora el sistema de formación de futuros

administrativos y administrativas. Convencida

de este hecho, Barcelona Activa impulsó el aula

de simulación empresarial Sefed con la finalidad

de incrementar la cualificación profesional y las

oportunidades de empleo de personas en

proceso de búsqueda de trabajo, especialmente

de las mujeres y los jóvenes, en la profesión de

administrativo/iva, una profesión muy

demandada por parte de las empresas.

En el marco de este programa se creó la

empresa simulada Mediactiva.Comunicación

S.L.S., una empresa dedicada a la

comunicación perteneciente a un sector, el

audiovisual, de gran potencial e interés

estratégico para la ciudad. En esta empresa

simulada, con despachos físicos en las

instalaciones de Can Jaumandreu, 188

participantes aprendieron haciendo,

desarrollando las tareas diarias que requiere la

profesión administrativa desde una perspectiva

de polivalencia, una competencia altamente

valorada por el tejido empresarial. 

Programas de inclusión

Existen determinados colectivos que presentan

unas dificultades muy específicas a la hora de

acceder al mercado de trabajo, dificultades que

van más allá de una falta de cualificación

profesional. Se trata de personas menos

autónomas que necesitan de un

acompañamiento muy personalizado y una

tutorización continua en las diferentes fases del

proceso de inclusión laboral. En estos casos,
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va promoure la incorporació de les dones en

sectors en els quals està sotsrepresentada, com

ara la instal·lació de telecomunicacions o el

transport urbà de passatgers (conductora de

taxi o autobús).

Així, Barcelona Activa va oferir a dones en

situació d’atur uns itineraris d’inserció a mida

on, a més de la formació tècnico-professional,

van rebre informació, orientació, pràctiques,

tutories individuals, ajuts per afavorir la

conciliació de la vida familiar i acompanyament

en el procés d’inserció laboral. Així mateix, els

itineraris de conductora de taxi i conductora

d’autobús van incorporar pràctiques per a

l’obtenció del permís de circulació

corresponent, mentre que l’itinerari

d’instal·ladora de telecomunicacions va incloure

pràctiques laborals a empreses de

telecomunicacions. En tots 3 itineraris,

Barcelona Activa va comptar amb la

col·laboració de les empreses i entitats referents

en cada sector, com ara l’Institut Metropolità del

Taxi i Telefónica. 

L’any 2006 16 dones van iniciar

l’itinerari de conductora de taxi, mentre que

15 van iniciar el de conductora d’autobús i 12

el d’instal·ladora de telecomunicacions. Les

participants finalitzaran els seus itineraris al

llarg de l’any 2007.

Itineraris Personalitzats d’Inserció 

Mitjançant aquest programa del Departament de

Treball de la Generalitat de Catalunya,

Barcelona Activa desenvolupa accions de

suport a la recerca d’ocupació basades en

tutories personalitzades i seminaris de curta

durada l’objectiu dels quals és dissenyar i

facilitar diferents eines per orientar i millorar el

pla personal de recerca de feina dels i les

participants generant, al mateix temps, actituds

proactives davant de la situació d’atur.

Entre el conjunt d’accions

desenvolupades en el marc d’aquest programa,

l’any 2006 es van dissenyar accions a mida per

a col·lectius de dones i per a majors de 45

anys, a la vegada que es va dur a terme amb

especial èmfasi una important tasca de

sensibilització de les persones participants vers

el fet d’emprendre.

Aula de Simulació Empresarial SEFED

La simulació d’empreses és una metodologia

que millora el sistema de formació de futurs

administratius i administratives. Convençuda

d’aquest fet, Barcelona Activa va impulsar l’aula

de simulació empresarial Sefed amb l’objectiu

d’incrementar la qualificació professional i les

oportunitats d’ocupació de persones en procés

de recerca de feina, especialment de les dones i

els joves, en la professió d’administratiu/iva,

una professió amb alta demanda per part de les

empreses.

En el marc d’aquest programa es va crear

l’empresa simulada Mediactiva.Comunicació

S.L.S., una empresa dedicada a la comunicació

pertanyent a un sector, l’audiovisual, de gran

potencial i interès estratègic per a la ciutat. En

aquesta empresa simulada, amb despatxos

físics a les instal·lacions de Can Jaumandreu,

188 participants van aprendre fent,

desenvolupant les tasques diàries que requereix

la professió administrativa des d’una

perspectiva de polivalència, una competència

altament valorada pel teixit empresarial.

Programes d’inclusió

Existeixen determinats col·lectius que presenten

unes dificultats molt específiques a l’hora

d’accedir al mercat de treball, dificultats que

van més enllà d’una manca de qualificació

professional. Es tracta de persones menys

autònomes que necessiten d’un

acompanyament molt personalitzat i una

tutorització contínua en les diferents fases del
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acostumbran a ser necesarias acciones

prelaborales de motivación para seguir un

programa que los lleve a obtener un trabajo. 

Durante 2006, la agencia municipal llevó a cabo

el programa de Inserción Socio-laboral para

personas derivadas desde los servicios

sociales, un Plan de Reinserción Socio-laboral

para personas que realizan venta ambulante no

autorizada y el Plan Joven Formación-Empleo.

Un total de 3.198 usuarios y usuarias con

especiales dificultades de acceso al mercado

laboral se beneficiaron de las acciones

impartidas desde los programas de inclusión de

Barcelona Activa. Los datos de perfil nos

muestran que el 49% eran mujeres, el 42% eran

jóvenes menores de 25 años, el 33% mayores

de 40, el 35% provenía de otros países y el

87% tenía un nivel de estudios primarios o no

tenía estudios.

Programa de Inserción Socio-Laboral

El programa de Inserción Socio-Laboral es un

programa compartido por las áreas de Bienestar

Social y Empleo del Ayuntamiento de Barcelona

cuyo objetivo consiste en acompañar en su

proceso de reinserción laboral a las personas

derivadas por los servicios sociales, ya sean

municipales o de otras entidades, y por los

servicios de atención especializada.

El programa se basa en el diseño de

itinerarios de inserción laboral a partir de

actuaciones individuales y de grupos de

orientación profesional que se extienden a lo

largo de 5 fases: derivación desde los servicios

sociales y acogida en el programa, orientación

ocupacional, acciones prelaborales para incidir

en aspectos de las aptitudes, fase

profesionalizadora en la que el usuario se

capacita profesionalmente con un aprendizaje

práctico y teórico, y, finalmente,

acompañamiento durante la inserción en el

mercado de trabajo.

El año 2006, 1.662 usuarios participaron en

este programa.

Plan de Inserción Socio-Laboral - Ordenanza

Municipal de Civismo

Al objeto de favorecer la reinserción

sociolaboral de las personas que se dedican a

la venta ambulante no autorizada en la ciudad,

Barcelona Activa diseñó e implementó un plan

de reinserción sociolaboral específico para este

colectivo, en el marco de la ordenanza

municipal de “Medidas para fomentar y

garantizar la convivencia ciudadana en el

espacio público de Barcelona”.

El Plan contempló la articulación de un itinerario

personalizado de inserción laboral para las

personas que participaron a través de diferentes

medidas de orientación profesional, formación y

experiencia profesional, garantizando a la vez

un acompañamiento personalizado a lo largo del

proceso. Asimismo, el plan incluyó la

contratación de participantes para que

adquiriesen una experiencia laboral así como un

conjunto de habilidades y competencias

personales necesarias para una posterior

incorporación al mercado laboral ordinario. 

Un total de 252 personas mostraron su interés

para participar en el Plan de Reinserción.

Finalmente, 50 personas cumplieron los

requisitos para participar en dicho programa y

se comprometieron a seguir todo el itinerario de

reinserción sociolaboral. Después de realizar un

módulo sobre conocimiento del entorno laboral

y social de tres días de duración, 45 de los

participantes fue contratados para seguir un

programa formación-trabajo de Plan de Empleo

y 5 personas fueron derivadas, por sus

características, a los programas de Escuelas

Taller de Barcelona Activa, donde fueron

contratados para la realización de obras de

interés colectivo. Las personas que continuaron
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procés d’inclusió laboral. En aquests casos,

acostumen a ser necessàries accions pre-

laborals de motivació per tal de seguir un

programa que els porti a obtenir una feina.

Durant 2006, l’agència municipal va dur a terme

el programa d’Inserció Socio-laboral per a

persones derivades dels serveis socials, un Pla

de Reinserció Socio-laboral per a persones que

realitzen venda ambulant no autoritzada i el Pla

Jove Formació-Ocupació. Un total de 3.198

usuaris i usuàries amb especials dificultats

d’accés al mercat laboral es van beneficiar de

les accions impartides des dels programes

d’inclusió de Barcelona Activa. Les dades de

perfil ens mostren que el 49% eren dones, el

42% eren joves menors de 25 anys, el 33%

majors de 40, el 35% provenia d’altres països i

el 87% tenia un nivell d’estudis primaris o no

tenia estudis.

Programa d’Inserció Socio-Laboral

El programa d’Inserció Socio-Laboral és un

programa compartit per les àrees de Benestar

Social i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona

que té com a objectiu acompanyar en el seu

procés de reinserció laboral les persones

derivades pels serveis socials, ja siguin

municipals o d’altres entitats, i pels serveis

d’atenció especialitzada.

El programa es basa en el disseny

d’itineraris d’inserció laboral a partir

d’actuacions individuals i grupals d’orientació

professional que s’estenen al llarg de 5 fases:

derivació des dels serveis socials i acollida al

programa, orientació ocupacional, accions

prelaborals per incidir en aspectes actitudinals,

fase professionalitzadora on l’usuari es capacita

professionalment amb un aprenentatge pràctic i

teòric, i, finalment, acompanyament en la

inserció en el mercat de treball.

L’any 2006, 1.662 usuaris van participar

en aquest programa.

Pla d’Inserció Socio-Laboral - Ordenança

Municipal de Civisme

Amb l’objectiu d’afavorir la reinserció

sociolaboral de les persones que realitzen

venda ambulant no autoritzada a la ciutat,

Barcelona Activa va dissenyar i implementar un

pla de reinserció sociolaboral específic per a

aquest col·lectiu de persones, en el marc de

l’ordenança municipal de “Mesures per fomentar

i garantir la convivència ciutadana a l’espai

públic de Barcelona”.

El Pla contemplà l’articulació d’un itinerari

personalitzat d’inserció laboral per a les

persones participants a través de diferents

mesures d’orientació professional, formació i

experiència professional, garantint alhora un

acompanyament personalitzat al llarg del

procés. Així mateix, el pla va incloure la

contractació de participants per tal que

adquirissin una experiència laboral així com un

conjunt d’habilitats i competències personals

necessàries per una posterior incorporació en el

mercat laboral ordinari.

Un total de 252 persones van mostrar el seu

interès per participar en el Pla de Reinserció.

Finalment, 50 persones van complir els requisits

per participar en el programa i van

comprometre’s a seguir tot l’itinerari de

reinserció sociolaboral. Després de realitzar un

mòdul sobre coneixement de l‘entorn laboral i

social de tres dies de durada, 45 dels

participants va ser contractats per seguir un

programa formació-treball de Pla d’Ocupació i 5

persones van ser derivades, per les seves

característiques, als programes d’Escoles Taller

de Barcelona Activa, on van ser contractats per

a la realització d’obres d’interès col·lectiu. Les

persones que van continuar el procés formatiu

participant en el programa Plans d’Ocupació es

qualificaran professionalment com ajudant de

forestal, ajudant de pintor, oficial de neteja,



138

el proceso formativo mediante su participación

en el programa Planes de Empleo se cualificarán

profesionalmente como ayudante de forestal,

ayudante de pintor, oficial de limpieza, ayudante

de limpieza, oficial de albañil, ayudante de albañil

y técnico auxiliar medioambiental. 

Durante el primer semestre de 2007 se llevarán

a cabo las siguiente fases del plan: un módulo

de orientación laboral, tutorías individualizadas

para definir el itinerario de búsqueda de trabajo

de cada participante y búsqueda de empresas

para facilitar la inserción laboral de los

participantes.

Plan Joven Formación – Empleo

Se trata de un proyecto del Ayuntamiento de

Barcelona, compartido por Barcelona Activa, el

Instituto Municipal de Educación de Barcelona,

la Concejalía de Juventud y los Distritos

Municipales, y con el apoyo del Consejo de la

Formación Profesional y Ocupacional de

Barcelona, cuya misión es favorecer los

procesos de transición escuela-trabajo de los y

las jóvenes que han finalizado la etapa de

educación secundaria obligatoria y abandonan

el sistema educativo sin haber acreditado este

nivel académico. Esta iniciativa actúa para

mejorar la vinculación entre la enseñanza y el

mundo del trabajo, facilitando los mecanismos

que favorezcan su inserción laboral a los

jóvenes de la ciudad que finalicen la

Secundaria, ofreciendo la posibilidad de

efectuar una nueva acción formativa o de iniciar

una actividad ocupacional.

Los técnicos de empleo diseñan con el alumno

su itinerario personalizado a través de cuatro

fases: información, orientación, formación

profesionalizadora e inserción, acordando con el

o la joven la fase del itinerario a la que se

incorpora y qué recurso formativo u ocupacional

es el más adecuado a su situación. Durante el

desarrollo del itinerario ocupacional, el joven

puede disponer de un seguimiento tutorizado

para garantizar la consecución de los objetivos

consensuados y el aprovechamiento de los

recursos en los que participa.

El 2006, 1.230 jóvenes participaron en este

programa de formación-empleo que, dada la

mayor incidencia del fracaso escolar entre los

chicos, contó con una mayor participación

masculina (64% chicos frente a un 36% de

chicas). Destaca el incremento del porcentaje

de participantes foráneos/as durante los últimos

años, pasando del 21% en 2004, al 29% en

2005 y al 36% en 2006.

A pesar de que un 38% de los jóvenes se

orientaron hacia el mercado laboral, la prioridad

con estos jóvenes con fracaso escolar es

motivar su vuelta a la enseñanza reglada hasta

su finalización, para incrementar su cualificación

y su capacidad, presente y futura, de inserción

y mantenimiento en el mercado de trabajo.

Retornan a la formación reglada

Inician formación no reglada

En fase de inserción laboral

Sin completar el proceso

% Participants

26%

17%

38%

19%

Situación de los jóvenes que finalizaron el Pla Jove 2006 
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ajudant de neteja, oficial de paleta, ajudant de

paleta i tècnic auxiliar mediambiental. 

Durant el primer semestre de 2007 es duran a

terme les següent fases del pla: un mòdul

d’orientació laboral, tutories individualitzades

per definir l’itinerari de recerca de feina de cada

participant i recerca d’empreses per facilitar la

inserció laboral dels participants.

Pla Jove Formació – Ocupació

Es tracta d’un projecte de l’Ajuntament de

Barcelona, compartit per Barcelona Activa,

l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, la

Regidoria de Joventut i els Districtes

Municipals, i amb el suport del Consell de la

Formació Professional i Ocupacional de

Barcelona, que té com a missió afavorir els

processos de transició escola-treball dels i de

les joves que han finalitzat l’etapa d’educació

secundària obligatòria i abandonen el sistema

educatiu sense haver acreditat aquest nivell

acadèmic. Aquesta iniciativa actua per millorar

la vinculació entre l’ensenyament i el món del

treball, facilitant als joves de la ciutat que

finalitzin la Secundària els mecanismes que

afavoreixin la seva inserció laboral, oferint la

possibilitat d’efectuar una nova acció formativa

o d’iniciar una activitat ocupacional.

Els tècnics d’ocupació dissenyen amb l’alumne

el seu itinerari personalitzat a través de quatre

fases: informació, orientació, formació

professionalitzadora i inserció, acordant amb el

o la jove la fase de l’itinerari a la qual

s’incorpora i quin recurs formatiu o ocupacional

és el més adient a la seva situació. Durant el

desenvolupament de l’itinerari ocupacional, el

jove pot disposar d’un seguiment tutoritzat per

tal de garantir la consecució dels objectius

consensuats i l’aprofitament dels recursos als

quals participa.

El 2006, 1.230 joves van participar en aquest

programa de formació-ocupació que, donada la

major incidència del fracàs escolar entre els

nois, va comptar amb una major participació

masculina (64% nois davant d’un 36% de

noies). Destaca l’increment del percentage de

participants vinguts i vingudes de fora durant

els darrers anys, passant del 21% el 2004, al

29% el 2005 i al 36% el 2006.

Tot i que un 38% dels i les joves van orientar-se

cap al mercat laboral, la prioritat amb aquests

joves amb fracàs escolar és motivar la seva

tornada a l’ensenyament reglat fins a la seva

finalització, per tal d’incrementar la seva

qualificació i la seva capacitat, present i futura,

d’inserció i manteniment al mercat de treball.

Retornen a la formació reglada

Inicien formació no reglada

En fase d’inserció laboral

Sense completar el procés

% Participants

26%

17%

38%

19%

Situació dels joves que van finalitzar el Pla Jove 2006 
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Programas experienciales

Barcelona Activa es pionera en el ámbito de la

aplicación de programas experienciales para la

cualificación profesional de personas en

situación de desempleo, tanto en las

metodologías utilizadas como en la introducción

de perfiles profesionales nuevos y con futuro.

Los programas experienciales combinan la

formación y la experiencia mediante la

contratación del usuario o usuaria del programa

para la realización de obras o servicios de

interés colectivo. Esta formación en un contexto

de práctica profesional es uno de los métodos

más efectivos para adquirir nuevas competencias,

nuevas habilidades y nuevos conocimientos.

Mediador/a, animador/a de la tercera edad,

técnico/a en manejo y captura de animales de

compañía, ayudante de producción, DJ,

regidor/a de escenario, son algunos de los

oficios u ocupaciones introducidos en

programas experienciales, que se vienen a

sumar a los ya tradicionales, pero con gran

demanda en el mercado de trabajo, como los

relacionados con la edificación y mantenimiento

de edificios: carpintería, instalación de agua, luz

y aire acondicionado, albañil, etc. Se trata de

ofrecer más oportunidades para que más

personas, hombres y mujeres, se cualifiquen

para acceder y mantenerse en el mundo laboral.

Durante 2006, la agencia municipal ha dirigido 4

escuelas taller, 2 casas de oficios, 2 Talleres de

Empleo y ha empleado a 504 personas a través

del programa Planes de Empleo. En total, los

programas experienciales de Barcelona Activa

han contado con 1.146 participantes, alumnos-

trabajadores, de los que el 29% eran mujeres.

Esta menor participación femenina viene

determinada por el importante número de

participantes del programa Escuelas-Taller/

Casas de Oficios (509) respecto al total de

participantes en programas experienciales. En el

programa Escuelas-Taller, donde se aprenden

oficios vinculados a la construcción y, por lo

tanto, altamente masculinizados en la actualidad,

sólo el 6% fueron mujeres. También cabe

destacar que el programa Escuelas-Taller/Casas

de Oficios está dirigido a jóvenes menores de

25 años, donde la tasa de fracaso escolar entre

los chicos es significativamente superior a la

registrada entre las chicas. Sin embargo, se

puede constatar que la introducción de perfiles

emergentes y ocupaciones en transformación ha

incrementado sustancialmente la participación

femenina en programas experienciales, tanto

por lo que se refiere a las Casas de Oficios

(10%) como en los programas dirigidos a

mayores de 25 años (35% en el caso de

Talleres, 50% en el caso de Planes de Empleo).

La innovadora apuesta realizada por Barcelona

Activa desde hace años de introducir nuevos

perfiles en programas experienciales ha

significado un paso más en la igualdad de

oportunidades en el acceso al empleo.

Programa 

Escuelas Taller y Casas de Oficios

Talleres Ocupacionales

Planes de Empleo

Total

Nombre d’usuaris

509

133

504

1.146

Resumen de datos de participación en los programas experienciales 2006
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Programes experiencials

Barcelona Activa és pionera en l’àmbit de

l’aplicació de programes experiencials per a la

qualificació professional de persones en

situació d’atur, tant en les metodologies

utilitzades com en la introducció de perfils

professionals nous i amb futur. Els programes

experiencials combinen la formació amb

l’experiència mitjançant la contractació de

l’usuari o usuària del programa en la realització

d’obres o serveis d’interès col·lectiu. Aquesta

formació en un context de pràctica professional

és un dels mètodes més efectius per adquirir

noves competències, noves habilitats, noves

destreses i nous coneixements. 

Mediador/a, animador/a de gent gran, tècnic/a

en maneig i captura d’animals de companyia,

ajudant de producció, DJ, regidor/a d’escenari

són alguns dels oficis o ocupacions introduïts

en programes experiencials, que es venen a

sumar als ja tradicionals, però amb forta

demanda al mercat de treball, com els

relacionats amb l’edificació i manteniment

d’edificis: fusteria, instal·lació d’aigua, llum i

aire condicionat, paleta, etc. Es tracta d’oferir

més oportunitats per tal que més persones,

homes i dones, es qualifiquin per accedir i

mantenir-se al món laboral.

Durant 2006, l’agència municipal ha conduït 4

escoles taller, 2 cases d’oficis, 2 Tallers

d’Ocupació i ha ocupat 504 persones a través

del programa Plans d’Ocupació. En total, els

programes experiencials de Barcelona Activa

han comptat amb 1.146 participants, alumnes-

treballadors, dels quals el 29% eren dones.

Aquesta menor participació femenina ve

determinada per l’important nombre de

participants del programa Escoles-Taller/Cases

d’Oficis (509) respecte al total de participants

en programes experiencials. Al programa

Escoles-Taller, on s’aprenen oficis vincultas a la

construcció i, per tant, altament masculinitzats

en l’actualitat, només el 6% van ser dones.

També cal destacar que el programa Escoles-

Taller/Cases d’Oficis està adreçat a joves

menors de 25 anys, on la taxa de fracàs escolar

entre els nois és significativament superior a la

registrada entre les noies. No obstant això, es

pot constatar que la introducció de perfils

emergents i ocupacions en transformació ha

incrementat substancialment la participació

femenina en programes experiencials, tant pel

que fa a les Cases d’Oficis (10%) com en els

programes adreçats a majors de 25 anys (35%

en el cas de Tallers, 50% en el cas de Plans

d’Ocupació). La introducció de nous perfils,

aposta innovadora realitzada per Barcelona

Activa des de fa anys, en programes

experiencials ha significat un pas més en la

igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació.

Programa d’Escoles-Taller i Cases d’Oficis

El programa Escoles-Taller / Cases d’Oficis de

Barcelona Activa és un referent d’acció positiva

per promoure la inserció laboral dels joves

Programa 

Escoles Taller i Cases d’Oficis

Tallers Ocupacionals

Plans d’Ocupació

Total

Nombre d’usuaris

509

133

504

1.146

Resum de dades de participació als programes experiencials 2006
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Programa de Escuelas-Taller y Casas de

Oficios

El programa Escuelas-Taller / Casas de Oficios

de Barcelona Activa es un referente de acción

positiva para promover la inserción laboral de

los jóvenes menores de 25 años con especiales

carencias formativas. Durante dos años en el

caso de las Escuelas Taller y uno en el de las

Casas de Oficios, los jóvenes participantes en

el programa adquieren los conocimientos, las

habilidades y las aptitudes necesarias para el

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

que han aprendido trabajando en espacios y

servicios de interés colectivo. 

El aprendizaje del oficio en un contexto

productivo y la metodología del programa de

Escuelas-Taller y Casas de Oficios hacen que los

niveles de inserción de sus usuarios sean elevados.

Durante 2006 Barcelona Activa organizó 4

Escuelas-Taller y 2 Casas de Oficios, a través

de las cuales se introdujeron nuevos perfiles

relacionados con ocupaciones emergentes,

ocupaciones que se están perfilando como

nuevas vías de integración con igualdad entre

hombres y mujeres.

Escuela-Taller Can Saladrigas

Puesta en marcha en 2005 y con finalización en

2007, esta escuela-taller lleva a cabo la

rehabilitación de la antigua fábrica textil de Can

Saladrigas como futuro equipamiento cultural en

el distrito de Sant Martí, que acogerá una

biblioteca, un centro de documentación, un

centro de imaginería festiva de Poblenou y

espacios para exposiciones temporales y

permanentes. Los participantes podrán aprender

los oficios de albañil, pintor/a, instalador/a

eléctrico, instalador de agua, carpintero/a de

aluminio y restaurador/a de fachadas.

Escuela-Taller Can Soler

Ubicada en el distrito de Horta-Guinardó, la

escuela-taller Can Soler rehabilitará, desde

2005 y durante 2 años, la masía de Can Soler,

en el barrio de Sant Genís dels Agudells (Horta-

Guinardó). Este equipamiento de uso público se

convertirá en un espacio donde se organizarán

actividades para el medio ambiente, la

sostenibilidad y la jardinería vinculadas a su

entorno más inmediato: los huertos urbanos y el

Parque de Collserola, y los participantes en esta

escuela-taller adquirirán experiencia en los

siguientes oficios: albañil, pintor/a, cerrajero/a,

instalador/a de agua, carpintero/a, jardinero/a e

instalador/a de climatización.

Proyecto

Iniciados en 2005

Can Saladrigas

Can Soler

Sant Llàtzer

Equipamientos para el deporte y la cultura

C.O. del Espectáculo

Iniciados en 2006

CO. Santa Caterina

Total

Participantes

96

87

102

115

65

44

509

Resumen de datos de actividad de los proyectos Escuelas-Taller y Casas de Oficios
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menors de 25 anys amb especials carències

formatives. Durant dos anys en el cas de les

Escoles Taller i un en el de les Cases d’Oficis,

els joves participants en el programa

adquireixen 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 serveis 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.

Durant 2006 Barcelona Activa va dur a terme 4

Escoles-Taller i 2 Casa d’Oficis, a través de les

quals es van introduir nous perfils relacionats

amb ocupacions emergents, ocupacions que

s’estan perfilant com a noves vies d’integració

amb igualtat entre homes i dones.

Escola-Taller Can Saladrigas

Posada en marxa al 2005 i amb finalització al

2007, aquesta escola-taller preveu la

rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil de Can

Saladrigas com a futur equipament cultural al

districte de Sant Martí, que acollirà una

biblioteca, un centre de documentació, un

centre d’imatgeria festiva del Poblenou i espais

per a exposicions temporals i permanents. Els

participants podran aprendre els oficis de

paleta, pintor/a, instal·lador/a elèctric,

instal·lador d’aigua, fuster/a d’alumini i

restaurador/a de façanes.

Escola-Taller Can Soler

Ubicada al districte d’Horta-Guinardó, l’escola-

taller Can Soler rehabilitarà, des de 2005 i

durant 2 anys, la masia de Can Soler, al barri de

Sant Genís dels Agudells (Horta-Guinardó).

Aquest equipament d’ús públic esdevindrà un

espai generador d’activitats per al medi

ambient, la sostenibilitat i la jardineria

vinculades al seu entorn més immediat: els

horts urbans i el Parc de Collserola. En aquesta

escola-taller, els participants adquiriran

experiència en els següents oficis: paleta,

pintor/a, serraller/a, instal·lador/a d’aigua,

fuster/a, jardiner/a i instal·lador/a de

climatització.

Escola-Taller Sant Llàtzer

Mitjançant aquesta escola-taller es durà a terme

la rehabilitació de l’església de Sant Llàtzer i

dels seus dos edificis annexes com a futurs

equipaments d’ús col·lectiu al barri del Raval

del districte de Ciutat Vella. Els alumnes-

treballadors d’aquesta escola-taller podran

Projecte

Iniciats en 2005

Can Saladrigas

Can Soler

Sant Llàtzer

Equipaments per l’esport i la cultura

C.O. de l’Espectacle

Iniciats en 2006

CO. Santa Caterina

Total

Participants

96

87

102

115

65

44

509

Resum de dades d’activitat dels projectes Escoles-Taller i Cases d’Oficis
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Escuela-Taller Sant Llàtzer

Esta escuela-taller rehabilitará la iglesia de Sant

Llàtzer y sus dos edificios anexos como futuros

equipamientos de uso colectivo en el barrio del

Raval del distrito de Ciutat Vella. Sus alumnos-

trabajadores podrán aprender los siguientes

oficios: albañil, pintor/a, restaurador/a,

instalador/a de agua, instalador/a de

electricidad y carpintero/a.

Escuela-Taller de Equipamientos para la cultu-

ra y el deporte

Durante 2 años, esta escuela-taller llevará a

cabo las tareas de rehabilitación de dos

espacios deportivos y culturales del barrio de

La Marina-Zona Franca (el complejo deportivo la

Báscula y el granero de la antigua fábrica

Philips), para mejorar su oferta cualitativa y

cuantitativamente. Durante este tiempo, los

participantes podrán aprender y cualificarse

profesionalmente en los oficios de albañil,

pintor/a, fontanero/a, cerrajero/a, jardinero/a e

instalador/a de energía solar.

Casa de Oficios del Espectáculo

Los alumnos trabajadores de esta casa de

oficios se capacitaron profesionalmente en los

oficios de DJ, VJ, ayudante de producción,

técnico/a de luz, técnico/a de sonido y regidor/a

de escenario. A lo largo de su proceso

formativo-experiencial, los alumnos colaboraron

en la realización de diversos espectáculos

socio-culturales como, por ejemplo, la Muestra

de Entidades de Horta-Guinardó, la Muestra del

Circo, la obra teatral "Fedra" en el Ateneo de

Nou Barris y diferentes actos en el espacio

Boca Nord. La participación de los alumnos-

trabajadores en la pre-producción y producción

del espectáculo piloto “Pau NauMon” de la Fura

dels Baus, que se presentó al público en

diciembre de 2006, supuso la culminación del

proceso formativo de los participantes en esta

Casa de Oficios.

Casa de Oficios Santa Caterina

Este proyecto, que arrancó en diciembre de

2006 como acción complementaria de la Ley de

Barrios, prevé la cualificación profesional de 48

jóvenes desempleados menores de 25 años a

través de la rehabilitación de diferentes locales

y equipamientos municipales del barrio de

Santa Caterina, en el Distrito de Ciutat Vella,

para un futuro uso público por parte de sus

entidades.

Mediante este proyecto de Casa de Oficios,

los participantes podrán aprender los oficios de

albañil, pintor/a, instalador/a eléctrico, carpintero/a,

instalador/a red de agua y cerrajero.

Programa Talleres Ocupacionales

Los Talleres de Empleo son un programa de

formación y experiencia destinado a personas

en paro mayores de 25 años gracias al cual,

mediante su contratación, trabajan y se forman

durante un año en una actividad de interés

colectivo vinculada preferentemente a

ocupaciones emergentes. Este programa parte

del éxito de la metodología de aprender

trabajando y trabajar aprendiendo de las

Escuelas Taller y las Casas de Oficios y

reproduce un esquema similar pero aplicado a

mayores de 25 años.

En el año 2006, 133 personas participaron en

los 2 Talleres Ocupacionales conducidos por la

agencia: Mejora de Equipamientos

Socioculturales y Barcelona Próxima a las

Personas. La participación femenina (35%) en

estos tipos de programas aumentó gracias a la

incorporación de diferentes ocupaciones

emergentes, como, por ejemplo, mediador/a,

animador/a de la tercera edad o técnico/a en

manejo y captura de animales de compañía.

Programa Planes de Empleo

El programa Planes de Empleo de Barcelona

Activa tiene el objetivo de reciclar
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aprendre els següents oficis: paleta, pintor/a,

restaurador/a, instal·lador/a d’aigua,

instal·lador/a d’electricitat i fuster/a.

Escola-Taller d’Equipaments per a la cultura 

i l’esport

Durant 2 anys, aquesta escola-taller durà a

terme les tasques de rehabilitació de dos espais

esportius i culturals del barri de La Marina-Zona

Franca (el complex esportiu la Bàscula i el

graner de l’antiga fàbrica Philips), per tal de

millorar la seva oferta qualitativa i

quantitativament. En aquest temps, els

participants podran aprendre i qualificar-se

professionalment en els oficis de paleta,

pintor/a, lampista, serraller/a, jardiner/a i

instal·lador/a d’energia solar.

Casa d’Oficis de l’Espectacle

Els alumnes treballadors d’aquesta casa d’oficis

es van capacitar professionalment en els oficis

de DJ, VJ, ajudant de producció, tècnic/a de

llum, tècnic/a de so i regidor/a d’escenari. Al

llarg del seu procés formatiu-experiencial, els

alumnes van col·laborar en la realització de

diversos espectacles socio-culturals com ara la

Mostra d'Entitats d'Horta-Guinardó, la Mostra

del Circ, l'obra teatal "Fedra" a l'Ateneu de Nou

Barris i diferents actes a l'espai Boca Nord. La

participació dels alumnes-treballadors en la pre-

producció i producció de l’espectacle pilot “Pau

NauMon” de la Fura dels Baus, que es

presentar al públic al desembre de 2006, va

suposar la culminació del procés formatiu dels

participants en aquesta Casa d’Oficis.

Casa d’Oficis Santa Caterina

Aquest projecte, que es va posar en marxa al

desembre de 2006 com a acció complementària

de la Llei de Barris, preveu la qualificació

professional de 48 joves aturats/des menors de

25 anys a través de la rehabilitació de diferents

locals i equipaments municipals del barri de

Santa Caterina, al Districte de Ciutat Vella, per

un futur ús públic de les seves entitats.

Mitjançant aquest projecte de Casa

d’Oficis, els participants podran aprendre els

oficis de paleta, pintor/a, instal·lador/a elèctric,

fuster/a, instal·lador/a xarxa d’aigua i serraller.

Programa Tallers Ocupacionals

Els Tallers d’Ocupació són un programa de

formació i experiència destinat a persones en

atur majors de 25 anys en el qual, mitjançant la

seva contractació, treballen i es formen durant

un any en una activitat d’interès col·lectiu

vinculada preferentment a ocupacions

emergents. Es tracta d’un programa que, partint

de l’èxit de la metodologia d’aprendre treballant

i treballar aprenent de les Escoles Taller i les

Cases d’Oficis, reprodueix un esquema similar

però aplicat a majors de 25 anys.

L’any 2006, 133 persones van participar als 2

Tallers Ocupacionals conduïts per l’agència:

Millora d’Equipaments Socioculturals i

Barcelona Pròxima a les Persones. La

incorporació de diferents ocupacions

emergents, com ara mediador/a, animador/a de

gent gran o tècnic/a en maneig i captura

d’animals de companyia, va contribuir a

incrementar la participació femenina (35%) en

aquests tipus de programes. 

Programa Plans d’Ocupació

El programa Plans d’Ocupació de Barcelona

Activa té l’objectiu de reciclar professionalment

i oferir noves competències i habilitats a

persones aturades de llarga durada majors de

25 anys a partir de la seva contractació en

obres d’interès social per un període mig de sis

mesos. D’aquesta manera, a través d’aquest

programa, Barcelona Activa vol incidir

positivament en les possibilitats de trobar feina

de persones aturades de llarga durada que,

com a conseqüència de la prolongació de la
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profesionalmente y ofrecer nuevas

competencias y habilidades a desempleados de

larga duración mayores de 25 años mediante su

contratación en obras de interés social por un

periodo medio de seis meses. De esta forma,

con este programa Barcelona Activa quiere

incidir positivamente en las posibilidades de

encontrar empleo por parte de desempleados

de larga duración, quienes ven afectados

aspectos relacionales y sociales, muy

importantes para su plena inserción social y

laboral, a consecuencia de su prolongada

situación de paro.

En 2006, Barcelona Activa gestionó 4 proyectos

de Planes de Empleo con un total de 504

participantes. Uno de esos proyectos se inició

en 2005, mientras que los otros 3, el proyecto

Barcelona Cívica y por la Calidad de Vida de las

Personas, el proyecto Santa Caterina y Sant

Pere y el proyecto Roquetes Inclusiva, se

pusieron en marcha durante 2006. 

A través del proyecto de Planes de Empleo

Barcelona Cívica y por la Calidad de Vida de las

Personas, 306 participantes se cualificaron

profesionalmente (o lo harán a lo largo del 2007)

para aumentar su grado de empleabilidad en los

siguientes ámbitos: acondicionamiento de

playas y su entorno, promoción turística, tiempo

libre para niños, promoción del civismo,

atención social a las personas y a las familias,

prevención y lucha contra incendios,

conservación del medio ambiente, dinamización

cultural, promoción del civismo y mantenimiento

y acondicionamiento de los espacios públicos.

El proyecto de Planes de Empleo de Santa

Caterina y Sant Pere y el de Roquetes Inclusiva se

enmarcan en la línea de actuaciones que lanzó el

Servicio de Empleo de Catalunya para el impulso

del Programa de Barrios promovido por la

Perfiles profesionales

Mejora de equipamientos socioculturales

Albañil

Pintura

Instalación de agua

Instalación de electricidad

Carpintería

Cerrajería

Barcelona Próxima a las Personas

Ayudante para la tercera edad

Animación para la tercera edad

Animación de actividades deportivas

Monitor/a infantil y juvenil

Agente de salud comunitaria

Técnico/a en manejo y captura de animales

Mediador/a

Total

Participants

22

16

8

9

8

8

9

10

9

8

9

8

9

133

Participantes en los Talleres de Empleo por perfil profesional
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seva situació d’atur, veuen afectats aspectes

relacionals i socials molt importants per a la

seva plena inserció social i laboral.

L’any 2006, Barcelona Activa va gestionar 4

projectes de Plans d’Ocupació amb un total de

504 participants. Un dels projectes s’havia

iniciat l’any 2005 i 3 d’ells, el projecte Barcelona

Cívica i per la Qualitat de Vida de les Persones,

el projecte Santa Caterina i Sant Pere i el

projecte Roquetes Inclusiva, es van posar en

marxa durant 2006.

A través del projecte de Plans d’Ocupació

Barcelona Cívica i per la Qualitat de Vida de les

Persones, 306 participants es van qualificar (o es

qualificaran al llarg del 2007) professionalment

per augmentar el seu grau d’ocupabilitat en els

àmbits de condicionament de les platges i el seu

entorn, promoció turística, lleure per a infants,

promoció del civisme, atenció social a les

persones i a les famílies, prevenció i lluita contra

incendis, conservació del medi ambient,

dinamització cultural, promoció del civisme i

manteniment i condicionament dels espais

públics.

El projecte de Plans d’Ocupació de Santa

Caterina i Sant Pere i el de Roquetes Inclusiva

s’emmarquen en la línia d’actuacions que va posar

en marxa el Servei d’Ocupació de Catalunya per a

l’impuls del Programa de Barris promogut per la

Generalitat de Catalunya. Així, les 20 persones que

van iniciar la seva participació al projecte Santa

Caterina i Sant Pere es podran qualificar

professionalment en ocupacions vinculades a

l’atenció a persones i la integració sòciolaboral de

persones nouvingudes, enfortint la xarxa

comunitària al barri de Santa Caterina i Sant Pere,

al Districte Municipal de Ciutat Vella. Els

participants en el projecte, que es va posar en

marxa al novembre de 2006 i finalitzarà al juny de

Perfils professionals

Millora d’equipaments socioculturals

Paleta

Pintura

Instal·lació d’aigua

Instal·lació d’electricitat

Fusteria

Serralleria

Barcelona Pròxima a les Persones

Ajudant gent gran

Animació de gent gran

Animació d’activitats esportives

Monitor/a infantil i juvenil

Agent de salut comunitària

Tècnic/a en maneig i captura d’animals

Mediador/a

Total

Participants

22

16

8

9

8

8

9

10

9

8

9

8

9

133

Participants als Tallers d’Ocupació per perfil professional
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Generalitat de Catalunya. Así, las 20 personas que

iniciaron su participación en el proyecto Santa

Caterina y Sant Pere se podrán formar

profesionalmente en trabajos vinculados con la

atención a personas y la integración sociolaboral de

inmigrantes, fortaleciendo la red comunitaria en el

barrio de Santa Caterina y Sant Pere, en el Distrito

Municipal de Ciutat Vella. Los participantes en el

proyecto, que se inició en noviembre de 2006 y

finalizará en junio de 2007, adquirirán

conocimientos y habilidades como agentes de

inserción laboral, divulgador/a telemático,

diseñador/a de páginas web, mediador/a, monitor/a

infantil y juvenil, agente de civismo y

administrativo/a.

Por lo que respecta al proyecto Roquetes

Inclusiva, las 9 personas que iniciaron su

participación en diciembre de 2006 se formarán

profesionalmente como agentes de inserción

laboral, divulgadores/as telemáticos, diseñadores/

as de páginas web y administrativos/as. Para

lograrlo, realizarán actividades en favor de la

cohesión social del barrio, como, por ejemplo,

orientando y ayudando a la inserción laboral en los

sectores de población con riesgo de exclusión

social, facilitando el acceso a las nuevas

tecnologías y colaborando con las entidades del

barrio en el diseño de su web para darse en

conocer a los ciudadanos y a otras entidades.

Red de empresas colaboradoras 

Ya son más de 1.100 las empresas con las que

colabora Barcelona Activa en materia de

inserción laboral. Gracias a este estrecho y

directo contacto con un amplio tejido de

empresas de diferentes sectores, que

demandan diferentes perfiles y competencias,

Barcelona Activa ofrece una oferta de

programas y acciones para el empleo que se

adapta perfectamente a las necesidades reales

de las empresas. De esta forma, la oferta de la

agencia garantiza elevados índices de inserción

y permanencia en el mercado laboral de los y

las participantes en sus programas.

Durante 2006, un total de 227 empresas

colaboraron con Barcelona Activa registrando

352 ofertas para cubrir 977 puestos de trabajo

que, en su mayor parte, se centraron en el

sector de los servicios a las empresas (26%),

servicios a las personas (18%), construcción e

instalaciones (17%) y administración (14%).

Asimismo, se colaboró con 85 empresas en

materia de prácticas laborales para las

personas participantes en diversos programas

de empleo de Barcelona Activa.

Servicios a las personas 18%

26%

2%

5%

7%

2%

14%

10%

17%

Servicios a las empresas

Limpieza

Operarios

TIC

Comercio

Construcción e instalaciones

Administración

Hostelería y restauración

Distribución de puestos de trabajo demandados por empresas colaboradoras, por sectores de actividad



2007, adquiriran coneixements i habilitats com a

agent d’inserció laboral, divulgador/a telemàtic,

dissenyador/a de pàgines web, mediador/a,

monitor/a infantil i juvenil, agent de civisme i

administratiu/va.

Pel que fa al projecte Roquetes Inclusiva, les

9 persones que van iniciar la seva participació al

desembre de 2006 es qualificaran professionalment

com agents d’inserció laboral, divulgadors/es

telemàtics, dissenyadors/es de pàgines web i

administratius/ves. Per aconseguir-ho, duran a

terme activitats a favor de la cohesió social del

barri, com ara orientació i suport a la inserció

laboral entre els nínxols de població amb risc

d’exclusió social, facilitar l’accés a les noves

tecnologies i donar suport a les entitats del barri

col·laborant en el disseny de la seva web per

donar-se a conèixer als ciutadans i altres entitats.

Xarxa d’empreses col·laboradores 

Ja són més de 1.100 les empreses amb què

Barcelona Activa col·labora en matèria

d’inserció laboral. Gràcies a aquest contacte

intens i directe amb un ampli teixit d’empreses

de diferents sectors, demandants de diferents

perfils i competències, Barcelona Activa ofereix

una oferta de programes i accions per a

l’ocupació perfectament adequada a les

necessitats reals de les empreses. D’aquesta

manera, l’oferta de l’agència garanteix elevats

índexs d’inserció i permanença en el mercat

laboral dels i les participants als seus

programes.

Durant 2006, un total de 227 empreses van

col·laborar amb Barcelona Activa registrant 352

ofertes per cobrir 977 llocs de treball que, en la

seva major part, es van centrar en el sector dels

serveis a les empreses (26%), serveis a les

persones (18%), construcció i instal·lacions

(17%) i administració (14%). També es va

col·laborar amb 85 empreses en matèria de

pràctiques laborals per a les persones

participants en diversos programes d’ocupació

de Barcelona Activa.
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Serveis a les persones 18%

26%

2%

5%

7%

2%

14%

10%

17%

Serveis a les empreses

Neteja

Operaris

TIC

Comerç

Construcció i instal.lacions

Administració

Hostaleria i restauració

Distribució de llocs de treball demandats per empreses col·laboradores, per sectors d’activitat
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Formación y mejora 
competencial

La sociedad del conocimiento en la que Barcelona se encuentra inmersa

exige dominar diferentes habilidades y competencias profesionales para

acceder a un mercado de trabajo caracterizado por una dinámica de

transformación continua, y poder mantenerse activo en él.

En este contexto, la formación supone un elemento clave para

alcanzar niveles más altos de actividad y empleo, así como de productividad

en el trabajo y competitividad del tejido empresarial.

Barcelona Activa desarrolla diferentes programas de formación ocupacional

y continua dirigidos a personas paradas y trabajadores/as en activo para que

los primeros tengan mayores posibilidades de inserción laboral y

permanencia en el trabajo y los segundos mantengan sus conocimientos

actualizados para seguir aportando valor a su puesto de trabajo. A lo largo

de los últimos años, Barcelona Activa ha acumulado una gran experiencia en

la gestión de programas formativos relacionados con el mundo laboral, lo

que le permite aportar contenidos y elementos innovadores que hacen de la

oferta formativa de Barcelona Activa un elemento singular y de valor añadido

en el campo de la formación en la ciudad de Barcelona. Las prácticas

profesionales, las nuevas tecnologías y los sectores emergentes son los

ámbitos de diferenciación de la oferta de formación ocupacional y continua

de Barcelona Activa, que tiene como centro de referencia el equipamiento

especializado en formación Ca n'Andalet. La calidad de la oferta formativa

organizada por la agencia se ha visto reforzada en 2006 al llevarse a cabo

una especialización de los equipamientos de Barcelona Activa según la

familia o grupo de familias profesionales de la formación impartida, hecho

que ha permitido mejorar la adecuación de los equipamientos a los

requerimientos de la formación en estas familias profesionales. De esta

forma, las instalaciones de Ca n'Andalet han concentrado las acciones

formativas en el ámbito de los servicios a las personas; la formación en

nuevas tecnologías se ha impartido desde las remodeladas instalaciones del

Parque Tecnológico Barcelona Nord; Can Jaumandreu ha acogido los cursos

del área de administración y oficinas; el Convent de Sant Agustí se ha
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La societat del coneixement en la qual Barcelona es troba immersa exigeix

dominar diferents habilitats i competències professionals per accedir i

mantenir-se actiu en un mercat de treball caracteritzat per una dinàmica de

transformació contínua.

En aquest context, la formació esdevé un element clau per assolir

nivells més alts d’activitat i ocupació, així com nivells més alts de

productivitat en el treball i de competitivitat del teixit empresarial.

Barcelona Activa desenvolupa diferents programes de formació ocupacional i

contínua dirigits a persones aturades i treballadors/es en actiu per a què els

primers tinguin majors possibilitats d’inserció laboral i permanència en el

treball i els segons mantinguin els seus coneixements actualitzats per seguir

aportant valor en el seu lloc de treball. Al llarg dels darrers anys, Barcelona

Activa ha acumulat una gran experiència en la gestió de programes

formatius relacionats amb el món laboral, la qual cosa li permet aportar

continguts i elements innovadors que fan de l’oferta formativa de Barcelona

Activa un element singular i de valor afegit en el camp de la formació a la

ciutat de Barcelona. Les pràctiques professionals, les noves tecnologies i els

sectors emergents són els àmbits de diferenciació de l’oferta de formació

ocupacional i contínua de Barcelona Activa, que té com a centre de

referència l’equipament especialitzat en formació Ca n’Andalet. La qualitat

de l’oferta formativa organitzada per l’agència s’ha vist reforçada l’any 2006

en emprendre’s una especialització dels equipaments de Barcelona Activa

segons la família o grup de famílies professionals de la formació impartida, la

Formació i millora 
competencial
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especializado en las acciones de hostelería y

comercio; y las especialidades vinculadas a

nuevas ocupaciones se han impartido desde

Porta22.

A través de esta línea, que tiene un carácter

transversal, gestionando la formación impartida

desde las diferentes líneas, Barcelona Activa

diseñó e implementó en el año 2006 un total de

150 acciones formativas. De éstas, 126 fueron

cofinanciadas por el Servicio de Empleo de

Catalunya dentro de la convocatoria FIP del

Departamento de Trabajo e Industria, y 20

contaron con la cofinanciación del FSE a través

del Ministerio de Administraciones Públicas.

Las 150 acciones impartidas por la

agencia supusieron 33.839 horas de formación

y la asistencia de 2.379 alumnos.

En 2006, Barcelona Activa y Microsoft firmaron

un convenio de colaboración mediante el cual la

agencia municipal se convirtió en IT Academy o

centro oficial de formación en tecnologías de

Microsoft. De este modo, los cursos impartidos

por Barcelona Activa durante 2006 sobre

tecnologías Microsoft (tanto los de formación

ocupacional como los de continua) contaron

con el reconocimiento del líder mundial como

cursos oficiales. Los alumnos que superaron el

proceso de formación pudieron acceder a los

exámenes oficiales de Microsoft sin coste

alguno.

Formación ocupacional

Barcelona Activa impulsa una oferta de

formación ocupacional completa con el objetivo

de cualificar profesionalmente a las personas en

situación de desempleo para facilitar su

inserción o reinserción en el mercado laboral,

adecuando los perfiles profesionales a las

demandas de las empresas para garantizar su

mantenimiento en el mercado de trabajo.

Se trata de una oferta formativa de

calidad que incorpora práctica laboral en

entornos reales, contribuyendo decididamente a

consolidar los conocimientos y habilidades que

las personas participantes han aprendido en las

aulas con el objetivo de ofrecer la mejor

formación de profesionales.

En 2006, la agencia municipal organizó 122

acciones formativas que, a través de las 32.123

horas impartidas, contó con 1.996 alumnos. El

67% del total eran mujeres, situación que pone

de manifiesto el alto interés demostrado por el

colectivo femenino en la formación ocupacional

como instrumento de inserción laboral. Por

edades, el 14% tenía menos de 25 años, el

54% tenía entre 25 y 40, y el 32% tenía más de

40 años. El grupo de estudios mayoritario

correspondía al nivel de estudios secundarios,

con un 43%, seguido del nivel elemental, con

un 30%. El 22% del total de participantes en

acciones de formación ocupacional durante

2006 procedía de otros países,

mayoritariamente extracomunitarios.

Formación Ocupacional

Formación Contínua

Total

Acciones formativas

122

28

150

Alumnos

1.996

383

2.379

Horas de formación

32.123

1.716

33.839

Principales resultados de la línea de Formación y Mejora Competencial
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qual cosa ha permès millorar l’adequació dels

equipaments als requeriments de la formació en

aquestes famílies professionals. Així, les

instal·lacions de Ca n’Andalet han concentrar

les accions formatives en l’àmbit dels serveis a

les persones, la formació en noves tecnologies

s’ha impartit des de les remodelades

instal·lacions del Parc Tecnològic Barcelona

Nord, Can Jaumandreu ha acollit els cursos de

l’àrea d’administració i oficines, el Convent de

Sant Agustí s’ha especialitzat en les accions

d’hostaleria i comerç, i les especialitats

vinculades a noves ocupacions s’han impartit

des de Porta22.

A través d’aquesta línia, que té un caràcter

transversal, gestionant la formació impartida

des de les diferents línies, Barcelona Activa va

dissenyar i implementar l’any 2006 un total de

150 accions formatives. D’aquestes, 126 van

ser cofinançades pel Servei d’Ocupació de

Catalunya dintre de la convocatòria FIP del

Departament de Treball i Indústria, i 20 van

comptar amb el cofinançament del FSE a través

del Ministeri d’Administracions Públiques.

Les 150 accions impartides per l’agència

van suposar 33.839 hores de formació i van

comptar amb 2.379 alumnes.

L’any 2006 Barcelona Activa i Microsoft van

signar un conveni de col·laboració mitjançant el

qual l’agència municipal es va convertir en IT

Academy o centre oficial de formació en

tecnologies de Microsoft. Així, els cursos

impartits per Barcelona Activa durant 2006 sobre

tecnologies Microsoft (tant els de formació

ocupacional com els de contínua) van comptar

amb el reconeixement del líder mundial com a

cursos oficials. Els alumnes que van superar el

procés de formació van poder accedir als

exàmens oficials de Microsoft sense cap cost.

Formació ocupacional

Barcelona Activa impulsa una completa oferta

de formació ocupacional amb l’objectiu de

qualificar professionalment les persones en

situació d’atur per tal de facilitar la seva inserció

o reinserció al mercat laboral, tot adequant els

perfils professionals a les demandes de les

empreses per garantir el seu manteniment en el

mercat de treball.

Es tracta d’una oferta formativa de

qualitat que incorpora pràctica laboral en

entorns reals, contribuint decididament a

consolidar els coneixements i habilitats que les

persones participants han après a les aules,

amb l’objectiu d’oferir la millor formació de

professionals.

L’any 2006, l’agència municipal va organitzar

una àmplia oferta amb 122 accions formatives

que, a través de 32.123 hores de formació, va

comptar amb 1.996 alumnes. El 67% del total

eren dones, situació que posa de manifest l’alt

interès demostrat pel col·lectiu femení en la

formació ocupacional com a instrument

Formació Ocupacional

Formació Contínua

Total

Accions formatives

122

28

150

Alumnes

1.996

383

2.379

Hores de formació

32.123

1.716

33.839

Principals resultats de la línia de Formació i Millora Competencial
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Por especialidades, la que concentró más

acciones formativas fue la de informática y

nuevas tecnologías (25%) –administración de

servidores y páginas web, administración de

redes, técnico auxiliar en diseño industrial e

interiores–, seguida de la de servicios a las

personas (23%) –gerente de empresas de

economía social, trabajador familiar, auxiliar de

enfermería en hospitalización, monitor

sociocultural–, la de administración y oficinas

(17%) y la de comercio (11%).

De las 122 acciones formativas impartidas

durante 2006, 79 incorporaron periodos de

prácticas laborales en empresas, de las cuales se

beneficiaron en el transcurso del año 909 alumnos.

Un total de 351 empresas de la ciudad y de su área

metropolitana colaboraron con Barcelona Activa

ofreciendo prácticas a los alumnos para completar

su formación.

La calidad de la oferta impartida y su

adecuación al mercado dan como resultado un

elevado índice de inserción laboral entre los

alumnos que participan (73% de participantes

insertados según los últimos datos disponibles).

Formación continua

En una sociedad en cambio constante, la

formación supone una necesidad a lo largo de

la vida de las personas. Las empresas, para

innovar y ser competitivas, necesitan

Participantes totales

Participación femenina

Menores de 25 años

Entre 25 y 40 años

Mayores de 40 años

Estudios primarios

Estudios secundarios

Estudios superiores

Personas inmigradas

1.996

67%

14%

54%

32%

30%

43%

27%

22%

Perfiles de los participantes en las acciones de formación ocupacional

Administración y oficinas

Comercio

Nuevas Ocupaciones

Informática y nuevas tecnologías

Hostelería

Servicios a las personas

Gestión empresarial

Edificaciones, instalaciones y mantenimiento industrial

Otros

17%

11%

4%

25%

9%

23%

4%

3%

4%

Distribución de especialidades en las acciones de formación ocupacional
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d’inserció laboral. Per edats, el 14% tenia

menys de 25 anys, el 54% tenia entre 25 i 40 i

el 32% tenia més de 40 anys. El grup d’estudis

majoritari corresponia al nivell d’estudis

secundaris, amb un 43%, seguit del nivell

elemental, amb un 30%. El 22% del total de

participants en accions de formació ocupacional

durant 2006 provenia d’altres països,

majoritàriament extracomunitaris.

Per especialitats, l’especialitat que va

concentrar més accions formatives va ser la

d’informàtica i noves tecnologies (25%) – amb

accions com ara administració de servidors i

pàgines web, administració de xarxes, tècnic/a

auxiliar en disseny industrial i interiors-, seguida

dels serveis a les persones (23%) -amb accions

com ara gerent d’empreses d’economia social,

treballador/a familiar, auxiliar d’infermeria en

hospitalització, monitor/a sociocultural-,

l’especialitat d’administració i oficines (17%) i

comerç (11%). 

De les 122 accions formatives impartides

durant 2006, 79 van incorporar períodes de

pràctiques laborals en empreses, de les quals es

van beneficiar en el decurs de l’any 909 alumnes.

Un total de 351 empreses de la ciutat i de la seva

àrea metropolitana van col·laborar amb Barcelona

Activa oferint estades de pràctiques als alumnes

per completar la seva formació.

La qualitat de l’oferta impartida i la seva

adequació al mercat donen com a resultat un

Participants totals

Participació femenina

Menors de 25 anys

Entre 25 i 40 anys

Majors de 40 anys

Estudis primaris

Estudis secundaris

Estudis superiors

Persones immigrades

1.996

67%

14%

54%

32%

30%

43%

27%

22%

Perfils dels participants en les accions de formació ocupacional

Administració i oficines

Comerç

Noves Ocupacions

Informàtica i noves tecnologies

Hostaleria

Serveis a les persones

Gestió empresarial

Edificacions, instal·lacions i manteniment industrial

Altres

17%

11%

4%

25%

9%

23%

4%

3%

4%

Distribució d’especialitats en les accions de formació ocupacional



profesionales adaptados a una realidad

mutante. Los trabajadores, para mantenerse en

el mercado de trabajo y mejorar su posición,

necesitan adquirir nuevos conocimientos,

nuevas habilidades y nuevas competencias para

continuar aportando valor a sus puestos de

trabajo.

En este contexto, Barcelona Activa diseña

año tras año una oferta formativa para personas en

activo con el objetivo de adecuar y mejorar los

perfiles profesionales a los nuevos requisitos de la

sociedad y del tejido empresarial, contribuyendo así

a incrementar la competitividad de las empresas.

La formación continua ofrecida por la agencia

se caracteriza por su especialización de calidad

en nuevas tecnologías y gestión empresarial.

Durante 2006, Barcelona Activa impartió un

total de 28 acciones formativas, que contaron

con 383 alumnos y supusieron 1.716 horas de

formación. En estas acciones, la participación

femenina se situó en el 22%, proporción inferior

a la que registra la formación ocupacional

debido a que los ámbitos de especialización de

la formación continua de Barcelona Activa

–nuevas tecnologías y gestión empresarial– aún

arrastran cierta influencia de pautas

tradicionales de distribución de género. También

son diferentes los perfiles de edades y niveles

de estudios exhibidos por los participantes en

acciones de formación continua: en este caso,

el perfil corresponde a personas entre 25 y 40

años (77%) con un nivel de estudios

universitarios (54%). El 10% del total de

participantes son personas inmigradas.

En cuanto a las especialidades, de las 28

acciones impartidas, 6 corresponden al ámbito

de la gestión empresarial –estrategias de

crecimiento y consolidación, habilidades

directivas y negociación–, y creación y dirección

de equipos de trabajo. Las 22 acciones

restantes se llevaron a cabo en el área de las

nuevas tecnologías, con propuestas

innovadoras que tuvieron una excelente

acogida, como administración de redes (routing

o switching), Oracle, diseño de Exchange Server

2003, programación de aplicaciones web con

PHP y MySQL, seguridad en redes, Linux,

CATIA V5 R16, edición Web con Dreamweaver

8, tratamiento digital de imágenes con

Photoshop CS2 o vídeo digital con Adobe

Premier. 

En 2006, un total de 258 empresas de la ciudad

de Barcelona y su área metropolitana se

beneficiaron de la formación impartida por

Barcelona Activa a sus trabajadores. Esta

formación incide fundamentalmente sobre el

tejido de pequeñas empresas (el 80% de las

Participantes totales

Menores de 25 años

Entre 25 y 40 años

Mayores de 40 años

Estudios primarios

Estudios secundarios

Estudios superiores

Personas inmigradas

383

8%

77%

15%

6%

40%

54%

10%

Perfiles de los participantes en las acciones de formación contínua
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elevat índex d’inserció laboral entre els alumnes

que hi participen (73% de participants insertats,

segons darreres dades disponibles).

Formació contínua

En una societat en canvi constant, la formació

esdevé una necessitat al llarg de la vida de les

persones. Les empreses, per innovar i ser

competitives, necessiten professionals adaptats

a una realitat mutant. Els treballadors i

treballadores, per mantenir-se i millorar la seva

posició al mercat de treball, necessiten adquirir

nous coneixements, noves habilitats i noves

competències per continuar aportant valor als

llocs de treball.

En aquest context, Barcelona Activa

dissenya, any rera any, una oferta formativa per a

persones en actiu amb l’objectiu d’adequar i

millorar els perfils professionals als nous

requeriments de la societat i del teixit empresarial,

contribuint així a incrementar la competitivitat de

les empreses.

La formació contínua oferta per l’agència es

caracteritza per la seva especialització de

qualitat en noves tecnologies i gestió

empresarial. Durant 2006, Barcelona Activa va

impartir un total de 28 accions formatives, que

van comptar amb 383 alumnes i van suposar

1.716 hores de formació. En aquestes accions,

la participació femenina es va situar en un 22%,

proporció inferior a la que registra la formació

ocupacional degut a que els àmbits

d’especialització de la formació contínua de

Barcelona Activa, noves tecnologies i gestió

empresarial, encara arrosseguen certa influència

de pautes tradicionals de distribució de gènere.

També són diferents els perfils d’edats i nivells

d’estudis exhibits pels participants en accions

de formació contínua: en aquest cas, el perfil

correspon a persones d’entre 25 i 40 anys

(77%) amb un nivell d’estudis universitaris

(54%). El 10% del total de participants són

persones immigrades.

Quant a especialitats, de les 28 accions

impartides, 6 corresponen a l’àmbit de la gestió

empresarial, amb accions com ara estratègies

de creixement i consolidació, habilitats

directives i negociació, i creació i direcció

d’equips de treball. Les 22 accions restants es

van dur a terme en l’àrea de les noves

tecnologies, amb propostes innovadores que

van tenir una excel·lent acollida com

administració de xarxes (routing o switching),

Oracle, disseny d’Exchange Server 2003,

programació d’aplicacions web amb PHP i

MySQL, seguretat en xarxes, Linux, CATIA V5

Participants totals

Menors de 25 anys

Entre 25 i 40 anys

Majors de 40 anys

Estudis primaris

Estudis secundaris

Estudis superiors

Persones immigrades

383

8%

77%

15%

6%

40%

54%

10%

Perfils dels participants en les accions de formació contínua
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empresas beneficiarias tenía menos de 50

trabajadores), que son las que más dificultades

pueden tener a la hora de facilitar

complementos formativos para la adecuación y

actualización de los perfiles de sus

trabajadores. En cuanto a la distribución

territorial de las empresas beneficiarias, el 70%

estaba domiciliado en la ciudad de Barcelona,

el 18% en su área metropolitana y el 12% en el

resto de la provincia de Barcelona. Por

sectores, la mayor parte de las empresas

beneficiarias desarrollaba su actividad en el

sector de los servicios informáticos, las

telecomunicaciones, el diseño, la ingeniería y,

en menor grado, la sanidad, los servicios

personales y la logística.
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R16, edició Web amb Dreamweaver 8,

tractament digital d'imatges amb Photoshop

CS2 o vídeo digital amb Adobe Premier. 

L’any 2006 un total de 258 empreses de la

ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana

es van beneficiar de la formació impartida per

Barcelona Activa als seus treballadors i

treballadores. Aquesta formació incideix

fonamentalment sobre el teixit de petites

empreses (el 80% de les empreses beneficiàries

tenia menys de 50 treballadors), que són les

que més dificultats poden tenir a l’hora de

facilitar complements formatius per a

l’adequació i actualització dels perfils dels seus

treballadors i treballadores. Quant a la

distribució territorial de les empreses

beneficiàries, el 70% estava domiciliada a la

ciutat de Barcelona, el 18 a la seva àrea

metropolitana i el 12% a la resta de la província

de Barcelona. Per sectors, la major part de les

empreses beneficiàries desenvolupava la seva

activitat en el sector dels serveis informàtics,

les telecomunicacions, el disseny, l’enginyeria i,

en menor grau, la sanitat, els serveis personals i

la logística.
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Divulgación y capacitación 
tecnológica

Las nuevas tecnologías de la información son un factor necesario y

estratégico para la mejora profesional de las personas y la competitividad de

las empresas. Conocerlas, dominarlas y aplicarlas en el mundo del trabajo y

de la empresa, así como en la vida cotidiana, abre puertas a nuevas

maneras de hacer, más flexibles y eficaces. Completar las diferentes etapas

de un proceso de búsqueda de trabajo a través de Internet, impulsar una

campaña de marketing on line, vender por Internet, construir y gestionar

páginas web usables, accesibles, seguras y atractivas son, todas ellas,

acciones en beneficio de las personas y empresas que sólo pueden llevarse

a cabo con una correcta capacitación digital.

Consciente de todo ello, la divulgación de las nuevas tecnologías y la

capacitación en su uso son estrategias prioritarias de la acción de la agencia

municipal. El avance de este amplio sector requiere una actualización

continua de conocimientos para que las personas puedan adecuarse a los

requisitos de un mercado de trabajo cambiante, nutriendo de innovación al

tejido empresarial.

De esta manera, promover el acceso y el uso de las nuevas

tecnologías es una condición necesaria para ampliar las oportunidades de

empleo, de creación de empresas, de innovación y de desarrollo local.

Así, el Cibernàrium, el espacio en el que formarse y crecer con Internet,

es hoy el centro de referencia de Barcelona Activa para la divulgación y

capacitación tecnológica que acerca las nuevas tecnologías a los profesionales,

personas emprendedoras, trabajadores, personas que buscan trabajo,

jóvenes, mayores de 40 años, estudiantes, y a la ciudadanía en general.

Puesto en marcha en el año 1999 por Barcelona Activa en colaboración con

la Cité des Sciences et de l’Industrie (La Villette), uno de los centros de

divulgación tecnológica más grandes de Europa, y situado en el Parque

Tecnológico Barcelona Nord, el Cibernàrium se compone de un conjunto de

espacios para facilitar el acceso universal a las nuevas tecnologías,

desarrollando un intenso programa que va desde la alfabetización digital a

la capacitación y profesionalización tecnológica. 
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Divulgació i capacitació 
tecnològica

Les noves tecnologies de la informació són un factor necessari i estratègic

per a la millora professional de les persones i per a la competitivitat de les

empreses. Conèixer-les, dominar-les i aplicar-les en el món del treball i de

l’empresa, així com en la vida quotidiana, obre portes a noves maneres de

fer, més flexibles i eficaces. Realitzar les diferents etapes d’un procés de

recerca de feina a través d’Internet, impulsar una campanya de màrqueting

on line, vendre per Internet, construir i gestionar pàgines web usables,

accessibles, segures i atractives són accions en benefici de les persones i

les empreses que només poden ser dutes a terme amb una correcta

capacitació digital.

Conscient de tot això, la divulgació de les noves tecnologies i la capacitació

en el seu ús són estratègies prioritàries de l’acció de l’agència municipal.

L’avenç d’aquest ampli sector requereix d’una actualització contínua de

coneixements per tal que les persones puguin adequar-se als requeriments

del canviant mercat de treball, nodrint d’innovació el teixit empresarial.

D’aquesta manera, promoure l’accés i l’ús de les noves tecnologies és

una condició necessària per ampliar les oportunitats d’ocupació, de creació

d’empreses, d’innovació i de desenvolupament local.

Així, el Cibernàrium, l’espai on formar-se i créixer amb Internet, és avui

el centre de referència de Barcelona Activa per a la divulgació i capacitació

tecnològica que apropa les noves tecnologies als professionals, persones

emprenedores, treballadors i treballadores, persones que busquen feina,

joves, majors de 40 anys, estudiants, i a la ciutadania en general.
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Las actividades del Cibernàrium se realizan en

cinco espacios:

1. Espacio Formación (Iníciate): espacio

para iniciar a los participantes en el mundo de

Internet.

2. Espacio Empresa (Crece): espacio para

profundizar en los conocimientos de Internet

aplicados al mundo de la empresa. 

3. Espacio Ideas (Crea): espacio dedicado a

la innovación, el diseño web y la creación

multimedia.

4. Sala de Navegación Off Line: espacio que

presenta un recorrido por más de 130 elementos

multimedia que muestran los servicios y

aplicaciones de las nuevas tecnologías en el

mundo de la formación, el trabajo y la empresa.

5. Sala de Navegación On Line: espacio

para desarrollar los conocimientos adquiridos y

navegar libremente por Internet a alta velocidad.

El Cibernàrium lleva a cabo su tarea de

divulgación y capacitación digital alrededor de 3

ámbitos de actuación: los espacios para la difusión y

divulgación de Internet y las nuevas tecnologías a

través de la navegación autónoma, el programa de

acciones de formación de corta duración adaptado a

los diferentes niveles de dominio de las nuevas

tecnologías, y los itinerarios de alfabetización digital a

medida de los diferentes colectivos.

De la labor realizada por el Cibernàrium durante

2006 destaca el importante aumento en el

volumen de actividades ofrecidas, llegando a los

60 títulos diferentes de acciones formativas,

cápsulas y talleres para iniciarse, formarse y

crecer con Internet. Asimismo, se ha dotado de

una importante mejora cualitativa al programa de

itinerarios a medida, con actividades de más larga

duración y una mayor personalización de

contenidos según el perfil de cada grupo y las

competencias que quiera trabajar, con el objetivo

de dar una mejor y más amplia respuesta a las

necesidades específicas de diferentes colectivos. 

Durante 2006, las instalaciones y actividades del

Cibernàrium recibieron un total de 50.629

usuarios, impartiéndose 2.460 seminarios y

talleres y elaborando itinerarios específicos para

178 grupos procedentes de entidades de búsqueda

de empleo y centros educativos, entre otros.

Divulgación tecnológica

A través de un conjunto de vídeos y testimonios

sobre las oportunidades de desarrollo personal y

profesional que ofrece Internet y las nuevas

tecnologías, la agencia de desarrollo local quiere

promover el acceso y el uso de las nuevas

tecnologías garantizando el acceso a Internet y

sus herramientas a las personas en activo,

profesionales, empresas, emprendedores,

jóvenes, mujeres, personas mayores y personas

con riesgo de exclusión.

De este modo, las salas de navegación

permiten, por una parte, consultar más de 130

elementos multimedia sobre las herramientas y

conceptos de Internet, casos y testimonios reales

Total participantes

Acciones de capacitación tecnológica

Participantes en acciones de capacitación tecnológica

Participantes en acciones y espacios de divulgación digital

Itinerarios a medida para grupos

50.629

2.460

25.478

25.151

178

Principales resultados de la línea de Divulgación y Capacitación Tecnológica
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Posat en marxa l’any 1999 per Barcelona Activa

en col·laboració amb la Cité des Sciences et de

l’Industrie (La Villette) de París, un dels centres de

divulgació tecnològica més grans d’Europa, i

situat al Parc Tecnològic Barcelona Nord, el

Cibernàrium es composa d’un conjunt d’espais

per facilitar l’accés universal a les noves

tecnologies, tot desenvolupant un intens

programa que va des de l’alfabetització digital a la

capacitació i professionalització tecnològica. 

Les activitats del Cibernàrium es realitzen en cinc

espais:

1. Espai Formació (Inicia’t): espai per iniciar

els participants en el món d’internet.

2. Espai Empresa (Creix): espai per

aprofundir en els coneixements d’internet aplicats

al món de l’empresa. 

3. Espai Idees (Crea): espai dedicat a la

innovació, el disseny web i la creació multimèdia

4. Sala de Navegació Off Line: espai que

presenta un recorregut per més de 130 elements

multimèdia que mostren els serveis i aplicacions

de les noves tecnologies en el món de la

formació, el treball i l’empresa.

5. Sala de Navegació On Line: espai per

posar en pràctica els coneixements adquirits i

navegar lliurement per internet a alta velocitat.

El Cibernàrium duu a terme la seva tasca de

divulgació i capacitació digital al voltant de 3

àmbits d’actuació: els espais per a la difusió i

divulgació d’Internet i les noves tecnologies a

través de la navegació autònoma, el programa

d’accions de formació de curta durada adaptat

als diferents nivells de domini de les noves

tecnologies, i els itineraris d’alfabetització digital a

mida de diferents col·lectius.

De l’activitat realitzada pel Cibernàrium

durant 2006 destaca l’important augment en el

volum d’activitats ofertes, arribant als 60 títols

diferents d’accions formatives, càpsules i tallers,

per iniciar-se, formar-se i créixer amb Internet.

Així mateix, s’ha dotat d’una important millora

qualitativa al programa d’itineraris a mida, amb

activitats de més llarga durada i una major

personalització de continguts segons el perfil de

cada grup i les competències que vulgui treballar,

amb l’objectiu de donar una millor i més àmplia

resposta a les necessitats específiques de

diferents col·lectius.

Durant 2006, les instal·lacions i activitats del

Cibernàrium van rebre un total de 50.629 usuaris i

usuàries, impartint-se 2.460 seminaris i tallers i

elaborant itineraris específics per a 178 grups

provinents d’entitats de recerca de feina i centres

educatius, entre d’altres.

Divulgació tecnològica

A través d’un conjunt de vídeos i testimonis sobre

les oportunitats de desenvolupament personal i

professional que ofereix Internet i les noves

tecnologies, l’agència de desenvolupament local

vol promoure l’accés i l’ús de les noves

Total participants

Accions de capacitació tecnològica

Participants en accions de capacitació tecnològica

Participants en accions i espais de divulgació digital

Itineraris a mida per a grups

50.629

2.460

25.478

25.151

178

Principals resultats de la línia de Divulgació i Capacitació Tecnològica
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para ilustrar las oportunidades que Internet y las

nuevas tecnologías ponen al alcance de todas las

personas para formarse, trabajar e innovar. Asimismo,

facilitan el acceso a Internet a través de 8 puntos de

acceso a alta velocidad.

Barcelona Activa diseña y crea diferentes

materiales de divulgación tecnológica. Por una

parte, el Cibernàrium trabaja, conjuntamente con

la Universidad Autónoma de Barcelona, un

interesante conjunto de materiales pedagógicos

para sus acciones de iniciación a Internet, que

incluye una guía del formador, un dossier del

alumno y una guía de recursos en Internet. El

marco de colaboración estable con la UAB

también ha dado como resultado, entre otros, el

diseño de un nuevo y completo sistema de

evaluación sobre el impacto de los conocimientos

adquiridos en el Cibernàrium en el entorno de

trabajo y la vida de los participantes. Los

resultados de este sistema diseñado se obtendrán

durante el año 2007. 

Este conjunto de materiales pedagógicos y

didácticos realizado sobre los contenidos de las

acciones de iniciación ha sido transferido a

Colombia, República Dominicana y Panamá.

Por otra parte, en el año 2006 empezaron a

utilizarse los productos desarrollados en el marco de

la iniciativa europea @lis de cooperación entre Europa

y América Latina “Cibernàrium: entornos

pedagógicos para la capacitación y divulgación

digital”, productos como por ejemplo el curso de e-

learning de iniciación desarrollado por Tampere

“Practica con el teclado y el ratón”. También se han

desarrollado en Barcelona 20 audiovisuales con

casos de éxito y testimonios sobre el uso de Internet

en la ciudad. Estos audiovisuales estarán disponibles

para los usuarios en 2007.

En línea con la actividad de divulgación de

Internet, el Cibernàrium participó en la celebración del

@lis Day, promoviendo un concurso on line entre los

usuarios de los diferentes Cibernàriums, y se

inauguró el blog @lis-Cibernàrium. Asimismo, el

Cibernàrium se sumó organizando diversas

actividades a la celebración de la semana “Haz

Internet”, que tuvo lugar por toda Catalunya, y del Día

de Internet, promovido por el Ministerio de Industria.

Finalmente, firmó un convenio con La Malla, el

espacio virtual de comunicación de las nuevas

tecnologías de ComRàdio, para la difusión de

contenidos sobre alfabetización digital mediante su

publicación en el mencionado espacio virtual.

En cuanto al volumen de participantes en los

espacios de divulgación digital del Cibernàrium,

hay que destacar que en 2006 se detectó una

reducción en el número de usuarios de estos

espacios, las salas on line y off line, con 25.151

participantes. Este resultado es consecuente con

la evolución que está registrando la ciudad en

cuanto al acceso a Internet, con una mayor

penetración en los hogares y una mayor oferta de

acceso a la red desde múltiples espacios públicos.

Programa de capacitación tecnológica

A través del Cibernàrium, Barcelona Activa ofrece

un extenso programa de capacitación tecnológica

con el objetivo de ampliar las oportunidades de

empleo, de creación de empresas y de innovación

de los ciudadanos y, especialmente, de aquellas

personas en riesgo de exclusión digital.

En 2006 el programa de capacitación tecnológica

del Cibernàrium ha incrementado su oferta de

temáticas de una manera importante, hasta

ofrecer 60 cápsulas y talleres diferentes, y con un

enfoque más profesionalizador. Esta completa

oferta de acciones para la capacitación

tecnológica está sometida a una constante

revisión y actualización, ofreciendo unos

contenidos permanentemente al día que

incorporan las últimas novedades que se van

generando en el mundo de las TIC.



169 | Memòria 2006

tecnologies, tot garantint l’accés a Internet i a les

seves eines als actius, professionals, empreses,

emprenedors i emprenedores, joves, dones,

majors, i persones en risc d’exclusió.

Així, les sales de navegació permeten, per

una banda, consultar més de 130 elements

multimèdia sobre les eines i conceptes d’Internet,

casos i testimonis reals per il·lustrar les

oportunitats que Internet i les noves tecnologies

posen a l’abast de totes les persones per formar-

se, treballar i innovar. Així mateix, faciliten l’accés

a Internet a través de 8 punts d’accés a alta

velocitat.

Barcelona Activa dissenya i crea diferents

materials de divulgació tecnològica. D’una banda,

el Cibernàrium treballa, conjuntament amb la

Universitat Autònoma de Barcelona, un

interessant conjunt de materials pedagògics per a

les seves accions d’iniciació a Internet, que inclou

una guia del formador/a, un dossier de l’alumne i

una guia de recursos a Internet. El marc de

col·laboració estable amb la UAB també ha donat

com a resultat, entre d’altres, el disseny d’un nou

i complet sistema d’avaluació sobre l’impacte dels

coneixements adquirits al Cibernàrium en l’esfera

del treball i en la vida dels participants. Els

resultats d’aquest sistema dissenyat s’obtindran

durant l’any 2007. 

Aquest conjunt de materials pedagògics i

didàctics realitzat sobre els continguts de les

accions d’iniciació han estat transferits a

Colòmbia, República Dominicana i Panamà.

D’altra banda, l’any 2006 es van començar

a utilitzar els productes desenvolupats en el marc

de la iniciativa europea @lis de cooperació entre

Europa i Amèrica Llatina “Cibernàrium: entorns

pedagògics per a la capacitació i divulgació

digital”, productes com ara el curs d’e-learning

d’iniciació desenvolupat per Tampere “Practica

amb el teclat i el ratolí”. També s’han

desenvolupat a Barcelona 20 audiovisuals amb

casos d’èxit i testimonis sobre l’ús d’Internet a la

ciutat. Aquests audiovisuals estaran disponibles

per als usuaris l’any 2007.

En línia amb l’activitat de divulgació

d’Internet, el Cibernàrium va participar en la

celebració de l’@lis Day, promovent un concurs on

line entre els usuaris dels diferents Cibernàriums, i

es va inaugurar el blog @lis-Cibernàrium. Així

mateix, el Cibernàrium es va sumar organitzant

diverses activitats a la celebració de la setmana

“Fes Internet”, que va tenir lloc arreu de

Catalunya, i del Dia d’Internet, promogut pel

Ministeri d’Indústria. Finalment, va signar un

conveni amb La Malla, l’espai virtual de

comunicació de les noves tecnologies de

ComRàdio, per a la difusió de continguts sobre

alfabetització digital mitjançant la seva publicació a

l’esmentat espai virtual.

Quant al volum de participants en els espais de

divulgació digital del Cibernàrium, cal posar de

relleu que l’any 2006 es va detectar una reducció

en el nombre d’usuaris d’aquests espais, les sales

on i off line, amb 25.151 participants. Aquest

resultat és conseqüent amb l’evolució que està

registrant la ciutat en l’accés a internet, amb una

major penetració d’internet a les llars i una major

oferta d’accés a la xarxa des de múltiples espais

públics.

Programa de capacitació tecnològica

A través del Cibernàrium, Barcelona Activa ofereix

un extens programa de capacitació tecnològica

amb l’objectiu d’ampliar les oportunitats

d’ocupació, de creació d’empreses i d’innovació

dels ciutadans i ciutadanes i, especialment,

d’aquelles persones en risc d’exclusió digital.

L’any 2006 el programa de capacitació

tecnològica del Cibernàrium ha incrementat la

seva oferta de temàtiques d’una manera

important, fins a oferir 60 càpsules i tallers
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El programa incluye acciones formativas en tres

niveles diferentes:. iniciación a Internet, con acciones de 1

hora de duración, como por ejemplo, “Avanza en la

navegación web”, “Cómo elegir tu ordenador”, “Habla

por Internet” o “Comprar por Internet: productos y

derechos del consumidor”.. impacto, herramientas y tecnologías de

Internet en las empresas, con acciones de 3 horas

con importantes novedades para extender, aún más,

las nuevas tecnologías en empresas y

emprendedores, como por ejemplo, “Aplica las

nuevas tecnologías a la gestión de la empresa”,

“Convierte Internet en un canal de ventas”, “Linux”,

“Defiéndete del spam”, o “Networking”.. creatividad y diseño web, donde a lo largo

de 3 horas se trabaja la creación web y multimedia

para todos los públicos, con acciones como por

ejemplo “Crea tu portal de comercio electrónico”,

“Podcasting”, “Crea materiales multimedia con tus

fotos digitales” o “Usos empresariales de los blogs”.

Un total de 25.478 usuarios participaron en las

2.460 acciones de formación (con 3.639 horas

impartidas) para la capacitación tecnológica que

la agencia municipal organizó en el año 2006

desde el Cibernàrium. Cabe mencionar que desde

el año 2005 la formación tecnológica de calidad

impartida en el Cibernàrium tiene el

reconocimiento por parte de la UAB como

créditos lectivos, de manera que por cada 30

horas de formación recibida en el Cibernàrium, los

alumnos de esta universidad obtienen 2 créditos

de libre elección.

Entre los participantes en las acciones de

capacitación tecnológica del Cibernàrium, se

detecta una mayor participación de las mujeres

(57% del total), de las personas mayores de 40

años (59%) y de personas inmigradas (16%).

Asimismo, personas en activo y en situación

de desempleo participan en similares

proporciones en estas actividades (30% y 32%,

respectivamente). En 2006 se ha detectado un

incremento de usuarios de iniciación básica con

perfiles más próximos a la exclusión social/digital,

mientras que las cápsulas más avanzadas del

espacio Formación (así como las de los espacios

Empresa e Ideas) continuaron teniendo mucha

demanda de todo tipo de perfiles de usuarios

(estudiantes, trabajadores en búsqueda de

empleo y en activo, etc.) que querían conocer

nuevas herramientas de Internet y optimizar su

uso.

Verano TIC

El mes de julio es un buen momento para que

muchos profesionales inviertan tiempo en reciclarse

y/o aumentar su formación. Desde hace unos años

Participación femenina

< 25 años

Entre 25 y 40 años

> 40 años

En situación de desempleo

Persones inmigrantes

Estudios primarios o sin estudios

Estudios secundarios

Estudios superiores

57%

7%

34%

59%

32%

16%

18%

36%

35%

Perfil de los participantes en acciones de capacitación tecnológica
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diferents, i amb un enfocament més

professionalitzador. Aquesta completa oferta

d’accions per a la capacitació tecnològica es

sotmet a una constant revisió i actualització,

oferint uns continguts permanentment al dia que

incorporen les darreres novetats que es van

generant en el món de les TIC.

El programa inclou accions formatives en tres

nivells diferents:. iniciació a Internet, amb accions d’1 hora

de durada com ara “Avança en la navegació web”,

“Com triar el teu ordinador”, “Parla per Internet” o

“Comprar per Internet: productes i drets del

consumidor”.. impacte, eines i tecnologies d’Internet en

les empreses, amb accions de 3 hores amb

importants novetats per estendre, encara més, les

noves tecnologies a l’empresa i els emprenedors,

com ara “Aplica les noves tecnologies a la gestió de

l’empresa”, “Converteix Internet en un canal de

vendes”, “Linux”, “Defensa’t de l’spam”, o

“Networking”.. creativitat i disseny web, on al llarg de 3

hores es treballa la creació web i multimèdia per a

tots els públics, amb accions com ara “Crea el teu

portal de comerç electrònic”, “Podcasting”, “Crea

materials multimèdia amb les teves fotos digitals” o

“Usos empresarials dels blogs”.

Un total de 25.478 usuaris i usuàries van participar

a les 2.460 accions de formació (amb 3.639 hores

de formació) per a la capacitació tecnològica que

l’agència municipal va organitzar l’any 2006 des

del Cibernàrium. Cal esmentar que des de l’any

2005 la formació tecnològica de qualitat impartida

des del Cibernàrium té el reconeixement per part

de la UAB com a crèdits lectius, de manera que

per cada 30 hores de formació rebuda al

Cibernàrium, els alumnes d’aquesta universitat

obtenen 2 crèdits de lliure elecció. 

Entre els participants a les accions de

capacitació tecnològica del Cibernàrium, es

detecta una major participació de les dones (57%

del total), de les persones majors de 40 anys

(59%) i una important participació de persones

immigrades (16%). 

Així mateix, persones en actiu i en atur

participen en similars proporcions en aquestes

activitats (30% i 32%, respectivament). L’any

2006 s’ha detectat un increment d’usuaris

d’iniciació bàsica amb perfils més propers a

l’exclusió social/digital, mentre que les càpsules

més avançades de l’espai Formació (així com les

dels espais Empresa i Idees) van continuar tenint

molta demanda de tot tipus de perfils d’usuaris

(estudiants, treballadors en recerca de feina i en

actiu, etc.) que volien conèixer noves eines

d’Internet i optimitzar-ne l’ús.

Participació femenina

< 25 anys

Entre 25 i 40 anys

> 40 anys

En situació d’atur

Persones immigrades

Estudis primaris o sense estudis

Estudis secundaris

Estudis superiors

57%

7%

34%

59%

32%

16%

18%

36%

35%

Perfil dels participants en accions de capacitació tecnològica
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y durante este periodo estival, el Cibernàrium

ofrece cursos sobre nuevas tecnologías dirigidos

fundamentalmente a profesionales del mundo

educativo, así como a otros públicos, como por

ejemplo, personas emprendedoras. Se trata de una

oferta formativa que despierta un gran interés, tal y

como lo demuestra el número de preinscripciones

que se reciben cada año (más de 1.300 en 2006).

La oferta del Verano TIC 2006 contempló un

conjunto de 16 cursos de 16 horas de duración

agrupados en los siguientes bloques o itinerarios

temáticos: “Aplica las nuevas tecnologías en la

escuela” (Internet en la educación), “Herramientas

de diseño web”, “Entra en el multimedia digital”,

“Herramientas tecnológicas para emprendedores

y pymes”, y “Conéctate al mundo digital”

(iniciación al ordenador y las nuevas tecnologías).

Un total de 293 personas participaron en las 16

acciones formativas impartidas por Barcelona Activa

en el marco del Verano TIC. De éstas, el 37% fueron

profesionales del mundo de la enseñanza, colectivo

que sigue siendo prioritario en las acciones del

Verano TIC y del Cibernàrium como centro de

divulgación y capacitación tecnológica. 

Cibernàrium Emprendedor

El Cibernàrium quiso estar presente en la

macrojornada del Día del Emprendedor para

acercar las nuevas tecnologías y las últimas

soluciones informáticas a las personas

emprendedoras y contribuir así a mejorar la

competitividad de sus empresas. De esta forma,

una de las salas del Palacio de Congresos de

Catalunya se transformó en aula de práctica

formativa para dar a conocer a emprendedores

cómo facturar electrónicamente de forma segura

por Internet, cómo ahorrar en las comunicaciones

en la empresa, cómo hacer una campaña de

marketing por correo electrónico, cómo ser los

primeros en los buscadores y cómo ser fiable en

Internet. 271 personas participaron en los 9

cursos del Cibernàrium Emprendedor.

Itinerarios a medida para grupos

Con el diseño de itinerarios a medida para

grupos, Barcelona Activa quiere capacitar

tecnológicamente a algunos colectivos con

necesidades específicas, como por ejemplo,

personas en proceso de búsqueda de empleo,

grupos en situación de riesgo de exclusión social

y/o laboral, estudiantes de secundaria o ciclos

formativos y profesionales y personas

emprendedoras.

En 2006 el Cibernàrium ha rediseñado su oferta

de capacitación de Internet a medida para

grupos, con actividades de más larga duración y

personalizando los contenidos en función del

perfil del grupo asistente y de las competencias

que desee trabajar, entre los cuales podemos citar

los siguientes: iniciación al uso de Internet,

iniciación a la navegación web, uso del correo

electrónico, fuentes de información en la red y

búsqueda de empleo por Internet. Este rediseño

busca optimizar el tiempo, mejorar la efectividad

de la formación y trabajar de una manera

específica los aspectos que más necesitan los

participantes, incrementando su motivación dado

que la actividad siempre está relacionada con la

realidad de los alumnos.

En el transcurso del año un total de 5.172

participantes han seguido 178 itinerarios a medida

que han supuesto 396 actividades. El grupo

mayoritario que ha participado en estos itinerarios

es el de las entidades de búsqueda de empleo,

seguido de los grupos de alumnos de ciclos

formativos y de alumnos de enseñanza

secundaria.
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Estiu TIC

El mes de juliol és un bon moment per a molts

professionals per destinar temps a reciclar i/o

incrementar la seva formació. Des de fa uns anys i

durant aquest període estival, Cibernàrium ofereix

cursos sobre noves tecnologies adreçats

fonamentalment a professionals del món educatiu,

així com a altres públics com ara persones

emprenedores. Es tracta d’una oferta formativa

que desperta un gran interès, com ho demostra el

nombre de pre-inscripcions que es reben cada

any (més de 1.300 l’any 2006).

L’oferta de l’Estiu TIC 2006 va contemplar un

conjunt de 16 cursos de 16 hores de durada

agrupats en els següents blocs o itineraris

temàtics: “Aplica les noves tecnologies en

l’escola” (Internet en l’educació), “Eines de

disseny web”, “Entra en el multimèdia digital”,

“Eines tecnològiques per a emprenedors i pimes”,

i “Connecta’t al món digital” (iniciació a

l’ordinador i les noves tecnologies). 

Un total de 293 persones van participar en

les 16 accions formatives impartides per

Barcelona Activa en el marc de l’Estiu TIC.

D’aquestes, el 37% van ser professionals del món

de l’ensenyament, col·lectiu que segueix sent

prioritari per a les accions de l’Estiu TIC i del

Cibernàrium com a centre de divulgació i

capacitació tecnològica. 

Cibernàrium Emprenedor

El Cibernàrium va voler ser present a la

macrojornada del Dia de l’Emprenedor per tal

d’apropar les noves tecnologies i les darreres

solucions informàtiques a les persones

emprenedores per contribuir a millorar la

competitivitat de les seves empreses. Així, una de

les sales del Palau de Congressos de Catalunya

es va transformar en aula de pràctica formativa

per donar a conèixer a emprenedors i

emprenedores com facturar electrònicament de

forma segura per Internet, com estalviar en les

comunicacions a l’empresa, com fer una

campanya d’email màrqueting, com ser els

primers als cercadors i com ser fiable a Internet.

271 persones van participar als 9 cursos del

Cibernàrium Emprenedor.

Itineraris a mida per a grups

Amb el disseny d’itineraris a mida per a grups,

Barcelona Activa vol capacitar tecnològicament

alguns col·lectius amb necessitats específiques

com ara persones en procés de recerca de feina,

grups en situació de risc d’exclusió social i/o

laboral, estudiants de secundària o cicles

formatius i professionals i persones

emprenedores.

L’any 2006 el Cibernàrium ha redissenyat la seva

oferta de capacitació d’internet a mida per a

grups, amb activitats de més llarga durada i

personalitzant els continguts en funció del perfil

del grup assistent i de les competències que cada

grup desitgi treballar, entre les següents: iniciació

a l’ús d’internet, iniciació a la navegació web, ús

del correu electrònic, fonts d’informació a la xarxa

i recerca de feina per internet. Aquest redisseny

busca optimitzar el temps, millorar l’efectivitat de

la formació i treballar d’una manera específica els

aspectes que més necessiten els participants,

incrementant la seva motivació donat que

l’activitat sempre està relacionada amb la realitat

dels alumnes.

En el decurs de l’any un total de 5.172

participants han seguit 178 itineraris a mida que

han suposat 396 activitats. El grup majoritari que

ha participat en aquests itineraris és de les

entitats de recerca de feina, seguit dels grups

d’alumnes de cicles formatius i d’alumnes

d’ensenyament secundari.
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Promoción de 
la innovación

La innovación es un valor imprescindible en nuestra economía globalizada.

Su incorporación al tejido empresarial, al desarrollo competitivo del territorio

y en el entorno de las personas es una pieza clave no sólo para tener futuro,

sino también para garantizar nuestro presente.

La innovación necesita de personas con talento, creativas y

emprendedoras, de empresas que introduzcan nuevos productos, nuevos

servicios o nuevas maneras de gestionarlos. Ante regiones con más

capacidad productiva, la innovación es la estrategia de diferenciación, que

asegura la supervivencia y competitividad de las empresas y la mejora de la

calidad del empleo.

Barcelona es y ha sido históricamente una ciudad innovadora, receptiva

con los cambios, que los ha sabido aprovechar para renovarse, crecer, y ofrecer

nuevas oportunidades de progreso para sus ciudadanos y ciudadanas. La

innovación es uno de los pilares del Modelo Barcelona que es preciso continuar

reforzando para hacer de la innovación, la creatividad y el conocimiento la

base de la competitividad y el progreso de la ciudad y de su área metropolitana.

Barcelona tiene que avanzar, con Catalunya y España, en los diversos

factores que determinan el grado de innovación. No se puede olvidar que, a

pesar del avance registrado durante los últimos años, nuestro país todavía

se encuentra lejos del objetivo del 3% del PIB europeo en gasto en I+D,

según se estableció en la cumbre de Barcelona.

A pesar de no disponer de competencias directas en materia de

innovación, el Ayuntamiento de Barcelona es consciente y trabaja para

generar un entorno propicio a la innovación. Así, desde 2003 el

Ayuntamiento encarregó a Barcelona Activa el diseño e implantación de las

políticas municipales de promoción de la innovación. Barcelona Activa

aporta la experiencia de haber desarrollado con éxito diferentes programas e

iniciativas innovadoras que han contribuido a expandir la innovación en la

ciudad. Proyectos como el vivero virtual de empresas Barcelonanetactiva, el

Cibernàrium, Porta22 Espacio de Nuevas Ocupaciones, Barcelona Negocios

o el Día del Emprendedor han posicionado a la agencia de desarrollo local

como un entorno promotor de la innovación e innovador en sí mismo. 

En este contexto, Barcelona Activa, a través de su línea de Promoción de la
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Promoció de 
la innovació

La innovació és un valor imprescindible en la nostra economia globalitzada. La

seva incorporació al teixit empresarial, al desenvolupament competitiu del

territori i en l’entorn de les persones esdevé una peça clau no només per tenir

futur, sinó també per garantir el nostre present.

La innovació necessita de persones amb talent, creatives i emprenedores,

d’empreses que introdueixin nous productes, nous serveis o noves maneres de

gestionar-los. Davant de regions amb més capacitat productiva, la innovació és

l’estratègia de diferenciació, que assegura la supervivència i competitivitat de

les empreses i la millora de la qualitat de l’ocupació.

Barcelona és i ha estat històricament una ciutat innovadora, receptiva

vers els canvis, que els ha sabut aprofitar per renovar-se, créixer, i oferir

noves oportunitats de progrés per als seus ciutadans i ciutadanes. La

innovació és un dels pilars del Model Barcelona que cal continuar reforçant

per fer de la innovació, la creativitat i el coneixement la base de la

competitivitat i el progrés de la ciutat i del seu àrea metropolitana.

Barcelona ha d’avançar, amb Catalunya i Espanya, en els diversos factors

que determinen el grau d’innovació. No es pot oblidar que, malgrat l’avenç registrat

en els darrers anys, el nostre país encara es troba lluny de l’objectiu del 3% del PIB

europeu en despesa en R+D, segons es va establir a la cimera de Barcelona.

Tot i no disposar de competències directes en matèria d’innovació,

l’Ajuntament de Barcelona és conscient i treballa per generar un entorn

propici a la innovació. Així, des de 2003 l’Ajuntament va encarregar a

Barcelona Activa el disseny i implantació de les polítiques municipals de

promoció de la innovació. Barcelona Activa aporta l’experiència d’haver
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Innovación, ha desarrollado su actividad durante

2006 alrededor de tres ejes programáticos:

contribuir a posicionar Barcelona en el mapa de

las ciudades innovadoras de Europa, contribuir a

la puesta en valor de los activos de la innovación

en Barcelona y fomentar la innovación en las

pymes y la innovación en colaboración (Open

Innovation).

Estos ejes programáticos se han traducido

en un amplio conjunto de programas y acciones

que se han desarrollado en colaboración directa

con los agentes del sector y otros operadores,

así como con instituciones públicas con

competencias en el ámbito de la innovación.  

Acciones para posicionar a Barcelona
en el mapa de las 
ciudades innovadoras de Europa

Con el objetivo de posicionar a Barcelona en el

mapa europeo de la innovación, Barcelona

Activa realizó múltiples acciones en torno a 4

ejes estratégicos: coorganización de eventos

internacionales; elaboración de estudios sobre el

grado de innovación en la ciudad en relación con

otras ciudades y regiones europeas; participación

en actividades para el fomento de la innovación

impulsadas por otras instituciones y entidades; y

participación en la Comisión del Plan Estratégico

del Área Metropolitana de Barcelona. 

Entre las acciones desarrolladas, cabe

destacar la coorganización y patrocinio de

Barcelona Activa, junto con la Generalitat de

Catalunya, del eChallenges 2006, el principal

acontecimiento sobre la Sociedad del

Conocimiento organizado por la Comisión Europea.

También patrocinó una recepción oficial en el

encuentro anual de la Asociación Europea de

Empresas de Capital Riesgo (EVCA) con el objetivo

de posicionar a la ciudad ante los principales

activos financieros de la innovación europea y

facilitar el acceso de emprendedores y pequeños

empresarios de la ciudad a estas fuentes de

financiación para la innovación. Asimismo,

Barcelona Activa organizó una pitching session

–una sesión de presentación de planes de empresa

innovadores– ante las principales empresas de

capital riesgo del continente en el marco del

concurso europeo de planes de empresa

innovadores European Venture Contest.

Durante el año 2006 se trabajó en la

elaboración del estudio Innobarómetro,

identificando las diversas tipologías de

indicadores cualitativos y cuantitativos que

permitirán conocer la situación de la innovación

en la ciudad de Barcelona y Catalunya.

Barcelona Activa también colaboró con la

iniciativa privada en las tareas que ésta

emprendió para promover la innovación. En este

sentido, la agencia coorganizó una conferencia

sobre empresas innovadoras durante la Quincena

de la Innovación impulsada por Telefónica, y

actuó como jurado, por tercer año consecutivo,

en los Premios BMW a la innovación.

Acciones para la puesta en valor de
los activos de la innovación en
Barcelona

Para contribuir a la puesta en valor de la

innovación existente en la ciudad de Barcelona,

la agencia municipal apostó por cuatro
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desenvolupat amb èxit diferents programes i

iniciatives innovadores que han contribuït a

expandir la innovació a la ciutat. Projectes com

el viver virtual d’empreses Barcelonanetactiva,

el Cibernàrium, Porta22 Espai de Noves

Ocupacions, Barcelona Negocis o el Dia de

l’Emprenedor han posicionat l’agència de

desenvolupament local com un entorn promotor

de la innovació i innovador en si mateix. 

En aquest context, Barcelona Activa, a

través de la seva línia de Promoció de la

Innovació, ha desenvolupat la seva activitat

durant 2006 al voltant de tres eixos programàtics:

contribuir a posicionar Barcelona en el mapa de

les ciutats innovadores d’Europa, contribuir a la

posta en valor dels actius de la innovació a

Barcelona i fomentar la innovació en les pimes i la

innovació en col·laboració (Open Innovation).

Aquests eixos programàtics s’han traduït

en un ampli conjunt de programes i accions que

s’han desenvolupat en col·laboració directa amb

els agents del sector i altres operadors, així

com institucions públiques amb competències

en l’àmbit de la innovació.

Accions per posicionar Barcelona 
en el mapa de les ciutats 
innovadores d’Europa

Amb l’objectiu de posicionar Barcelona en el

mapa europeu de la innovació, Barcelona Activa

va realitzar múltiples accions al voltant de 4

eixos estratègics: co-organització d’events

internacionals, elaboració d’estudis sobre el

grau d’innovació a la ciutat en relació a altres

ciutats i regions europees, participació en

activitats per al foment de la innovació

impulsades per altres institucions i entitats i

participació en la Comissió del Pla Estratègic de

l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Entre les accions desenvolupades, cal

esmentar la co-organització i patrocini per part

de Barcelona Activa, juntament amb la

Generalitat de Catalunya, de l’eChallenges

2006, el principal esdeveniment sobre la

Societat del Coneixement organitzat per la

Comissió Europea. També va patrocinar una

recepció oficial a la trobada anual de

l’Associació Europea d’Empreses de Capital

Risc (EVCA), amb l’objectiu de posicionar la

ciutat davant els principals actius financers de

la innovació europea, així com també facilitar

l’accés als emprenedors i petits empresaris de

la ciutat a aquestes fonts de finançament per a

la innovació. Així mateix, Barcelona Activa va

organitzar una “pitching session”, una sessió de

presentació de plans d’empresa innovadors

davant de les principals empreses de capital

risc del continent, en el marc del concurs

europeu de plans d’empresa innovadors

European Venture Contest.

Durant l’any 2006 es va treballar en

l’elaboració de l’estudi Innobaròmetre,

identificant les diverses tipologies d’indicadors

qualitatius i quantitatius que permetran conèixer

la situació de la innovació a la ciutat de

Barcelona i a Catalunya.

Barcelona Activa també va col·laborar

amb la iniciativa privada en les tasques que

aquesta va emprendre per promoure la

innovació. En aquest sentit, l’agència va co-

organitzar una conferència sobre empreses

innovadores durant la Quinzena de la Innovació

impulsada per Telefónica, i va actuar com a

jurat, per tercer any consecutiu, en els Premis

BMW per a la innovació.

Accions per a la posta en valor dels
actius de la innovació a Barcelona

Per tal de contribuir a la posta en valor de la

innovació existent a la ciutat de Barcelona,

l’agència municipal va apostar per quatre

productes de gran abast i impacte: la web
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productos de gran alcance e impacto: la web

Barcelona Innova, la Guía de la Innovación, el

libro “Pensado en Barcelona” y el programa de

BarcelonaTV “Barcelona Innova”.

Puesta en funcionamiento en octubre de

2006, la web Barcelona Innova ofrece múltiples

servicios para la comunidad innovadora, así como

contenidos de utilidad para aquellas personas

que quieran explorar el concepto de la

innovación. Uno de los elementos destacados de

la web es el Mapa de la Innovación, un mapa

gráfico virtual de la ciudad que integra todos los

activos de la innovación de Barcelona clasificados

por categorías. La web también permite conocer

una selección de casos de éxito y entrevistas a

personas innovadoras de la ciudad, entre las que

se encuentran Custo Dalmau y Xavier Carrillo,

director de Digital Legends, entre otros. Además,

la web contiene una sección de Actualidad y

Agenda, libros, artículos de referencia, la revista

IF y una selección de los proyectos y entornos

innovadores del Ayuntamiento de Barcelona.

Finalmente, la web se complementa con recursos

de escritorio, como salvapantallas y fondos de

imágenes, así como un lector RSS para recibir

todos los días en el escritorio la actualidad de la

innovación.

En diciembre de 2006 se inició el proyecto

de rediseño de la web 2.0, que aportará nuevas

secciones para que Barcelona Innova amplíe

sus contenidos y funcionalidades y siga siendo

el sitio web de referencia en materia de

innovación. Algunos proyectos iniciados en

2006 fueron las aplicaciones “Quiero innovar.

¿Por dónde empiezo?” y “Cómo innovar en el

puesto de trabajo”, así como una tercera

aplicación con formato de test para valorar los

conocimientos sobre innovación y descubrir

algunos aspectos curiosos. 

En el año 2006 se diseñó una Guía de la

Innovación en formato papel, que recoge

itinerarios de interés para descubrir la ciudad

innovadora. Organizada por zonas de

Barcelona, la guía incluye nodos principales y

secundarios, y la información básica de cómo

innovan y cómo acceder. Esta guía tendrá una

primera ola de difusión a escala institucional,

aunque se contempla su posible difusión entre

el turismo de negocios.

Durante 2006 se concluyó la confección

del libro “Pensado en Barcelona”, que verá la luz

en marzo de 2007. Esta publicación, que tendrá

una difusión institucional, permitirá mostrar la

innovación que se genera en la ciudad desde el

punto de vista de los productos, servicios y

conceptos que se han ideado en la ciudad, con

ideas muy concretas y variadas como las

muñecas personalizadas Lolitas, o la arquitectura

del hotel Chic&Basic de Xavier Claramunt. 

Por último, se inició la producción de los

13 capítulos del programa de televisión

Barcelona Innova, que se emitirá a partir de

enero de 2007 y que acercará la innovación a

los ciudadanos, mostrando espacios, personas

e iniciativas de innovación a pie de calle.

Acciones para fomentar la innovación
en las pymes y el Open Innovation

Con el propósito de avanzar en la consecución

de este objetivo, Barcelona Activa, desde su

línea de promoción de la innovación, impulsó

tres programas: Maestros de la Innovación,

Innovar para Crecer y “+i+B” (más innovación,

más Barcelona).

El programa Maestros de la Innovación

persigue un doble objetivo: por una parte,

acercar a los emprendedores y otros

ciudadanos de Barcelona las tendencias

mundiales sobre innovación de la mano de

personalidades de reconocido prestigio

internacional y, por la otra, proporcionar a estos

maestros de la innovación un conocimiento

profundo sobre el potencial de Barcelona, con

la finalidad de que se conviertan en
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Barcelona Innova, la Guia de la Innovació, el

llibre Pensat a Barcelona i el programa de

BarcelonaTV “Barcelona Innova”.

Posada en marxa a l’octubre de 2006, la

web Barcelona Innova ofereix múltiples serveis

per a la comunitat innovadora, així com

continguts d’utilitat per a aquelles persones que

vulguin explorar el concepte de la innovació. Un

dels elements destacats de la web és el Mapa

de la Innovació, un mapa gràfic virtual de la

ciutat que integra tots els actius de la innovació

de Barcelona classificats per categories. La web

també permet conèixer una selecció de casos

d’èxit i entrevistes a persones innovadores de la

ciutat, entre les que es troben Custo Dalmau i

Xavier Carrillo, director de Digital Legends, entre

d’altres. A més, la web conté una secció

d’Actualitat i Agenda, llibres, articles de

referència, la revista IF i una selecció dels

projectes i entorns innovadors de l’Ajuntament

de Barcelona. Finalment, la web es

complementa amb recursos d’escriptori, com

salvapantalles i fons d’imatges, així com un

lector RSS per rebre cada dia a l’escriptori

l’actualitat de la innovació.

Al desembre de 2006 es va iniciar el

projecte de redisseny de la web 2.0, que

aportarà noves seccions per tal que Barcelona

Innova ampliï els seus continguts i funcionalitats

per seguir sent el lloc web de referència en

matèria d’innovació. Alguns projectes iniciats al

2006 van ser els aplicatius “Vull innovar. Per on

començo?” i “Com innovar en el lloc de treball”,

així com un tercer aplicatiu amb format de test

per valorar els coneixements sobre innovació i

descobrir-ne alguns aspectes curiosos.

L’any 2006 es va dissenyar una Guia de la

Innovació en format paper, que recull itineraris

d’interès per descobrir la ciutat innovadora.

Organitzada per zones de Barcelona, la guia

inclou nodes principals i secundaris, i la

informació bàsica de com innoven i com

accedir-hi. Aquesta guia tindrà una primera

onada de difusió institucional, tot i que es

contempla la seva possible difusió entre el

turisme de negocis.

Durant 2006 es va finalitzar la confecció

del llibre “Pensat a Barcelona”, que veurà la

llum el març de 2007. Aquesta publicació, que

tindrà una difusió institucional, permetrà fer

evident la innovació que es genera a la ciutat

des del punt de vista dels productes, serveis i

conceptes que s’han ideat a la ciutat, amb

productes molt concrets i variats com les nines

personalitzades Lolitas, o l’arquitectura de

l’hotel Chic&Basic de Xavier Claramunt.

Per últim, es va iniciar la producció dels

13 capítols del programa de televisió Barcelona

Innova, un programa que s’emetrà a partir de

gener del 2007 i que acostarà la innovació als

ciutadans i ciutadanes, mostrant espais,

persones i iniciatives d’innovació a peu de

carrer.

Accions per fomentar la innovació en
les pimes i l’Open Innovation

Amb el propòsit d’avançar en l’assoliment

d’aquest objectiu, Barcelona Activa, des de la

seva línia de promoció de la innovació, va

impulsar tres programes: Mestres de la

Innovació, Innovar per Créixer i “+i+B” (més

innovació, més Barcelona).

El programa Mestres de la Innovació

persegueix un doble objectiu: per una banda,

apropar als emprenedors i altres ciutadans de

Barcelona les tendències mundials en termes

d’innovació de la mà de personalitats de

reconegut prestigi internacional i, per l’altra,

proporcionar a aquests mestres de la innovació

un coneixement profund sobre el potencial de

Barcelona, amb la finalitat que n’esdevinguin

prescriptors de luxe arreu del món. L’any 2006

el director del MIT Entrepreneurship Center, Ken

Morse, va ser convidat novament a participar en



prescriptores de lujo por todo el mundo. En el

año 2006, el director del MIT Entrepreneurship

Center, Ken Morse, fue invitado nuevamente a

participar en este programa, impartiendo la

conferencia Critical Success Factors in

Entrepreneurship: What's Hot and What's Not,

en el marco del seminario Global Sales.

La serie de talleres Innovar para crecer arrancó

con el seminario Global Sales, conducido por el

Sr. Morse, quién desveló las claves del éxito en

las ventas en entornos globales. Otro de los

talleres impartidos en el marco de este

programa fue el taller “Open Innovation:

Networking para innovar”, con el que los

participantes descubrieron qué es y cómo hacer

innovación abierta o en colaboración

(innovación con otras empresas,

multinacionales, proveedores e incluso clientes),

una tendencia que puede ser una solución muy

interesante para aquellas microempresas de la

ciudad que quieren innovar. El tercer y último

taller de la serie de 2006 fue “Creatividad en la

empresa”, en el que los directivos de micro y

pequeñas empresas descubrieron y practicaron

cómo aplicar la creatividad a los procesos de

innovación de sus empresas.

Otro de los ejes para fomentar la

innovación en las pymes y en colaboración es el

programa +i+B: más innovación más Barcelona,

que pretende analizar tendencias de futuro en

diferentes sectores de actividad estratégicos de

la ciudad. En diciembre de 2006 se presentó el

primer estudio elaborado en el marco de este

programa, el estudio de tendencias en el sector

del deporte. La sesión de presentación, a la que

asistieron unos 60 profesionales del sector

(empresas de servicios, responsables de

instalaciones deportivas, emprendedores del

ámbito, etc.) incluyó un “Mercado de

tendencias” y una mesa redonda formada por

representantes de la Generalitat de Catalunya,

el Ayuntamiento de Barcelona, los gimnasios

DIR y la ONCE. El estudio completo, con las

conclusiones de la jornada, se publicará en

2007.



183 | Memòria 2006

aquest programa, impartint la conferència

Critical Success Factors in Entrepreneurship:

What’s Hot and What’s Not, en el marc del

seminari Global Sales.

La sèrie de tallers Innovar per créixer va

arrencar amb el seminari Global Sales, conduït

pel Sr. Morse, qui va desvetllar les claus de

l’èxit en les vendes en entorns globals. Un altre

dels tallers impartits en el marc d’aquest

programa fou el taller “Open Innovation:

Networking per innovar”, amb el qual els

participants van descobrir què és i com fer

innovació oberta o en col·laboració (innovació

amb altres empreses, multinacionals, proveïdors

i fins i tot clients), una tendència que pot ser

una solució molt interessant per aquelles

microempreses de la ciutat que volen innovar. El

tercer taller que va cloure la sèrie l’any 2006 va

ser “Creativitat a l’empresa”, on els directius i

directives de petites i microempreses van

descobrir i practicar com aplicar la creativitat

als processos d’innovació de les seves

empreses.

Un altre dels eixos per fomentar la

innovació en les pimes i en col·laboració és el

programa +i+B: més innovació més Barcelona,

que pretén analitzar tendències de futur en

diferents sectors d’activitat estratègics per la

ciutat. Al desembre de 2006 es va presentar el

primer estudi elaborat en el marc d’aquest

programa, l’estudi de tendències en el sector de

l’esport. La sessió de presentació, a la qual van

assistir uns 60 professionals del sector

(empreses de serveis, responsables

d’instal·lacions esportives, emprenedors de

l’àmbit, etc.) va incloure un “Mercat de

tendències” i una taula rodona formada per

representants de la Generalitat de Catalunya,

l’Ajuntament de Barcelona, els gimnasos DIR i

l’ONCE. L’estudi complert, amb les conclusions

de la jornada, es publicarà al 2007.
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La gestión económica

La agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Barcelona es una

empresa singular que fundamenta su actividad en la presentación de

proyectos a las diferentes convocatorias de las administraciones

competentes (Unión Europea, Estado y Generalitat de Catalunya) para llevar

a cabo programas que se correspondan con su objeto social. Este hecho

configura un modelo de gestión flexible mediante sistemas de recursos

humanos y materiales flexibles y adaptados a la realidad variable en que se

desarrolla.

Las características de los diferentes programas determinan cada

ejercicio el tipo y volumen de recursos a desarrollar. Así, el ejercicio 2006 se

caracterizó por un importante incremento en la ejecución de programas,

resultado de un aumento en el volumen de ingresos por programas, tal y

como refleja la cuenta de explotación de la sociedad. El incremento en el

volumen de ingresos totales (24% más que en 2005) viene determinado por

un destacable aumento en tres partidas. Por un lado, los ingresos

provenientes de convocatorias otorgadas por la Generalitat de Catalunya

registraron un fuerte incremento. En segundo lugar, la cofinanciación

realizada por el Ayuntamiento de Barcelona (cofinanciador del conjunto de

actividades organizadas por la agencia) se incrementó respecto a 2005 en un

10%. Finalmente, es muy destacable el aumento de recursos generados por

la propia agencia en concepto de patrocinios y transferencias de los

programas desarrollados por Barcelona Activa, como los programas de

apoyo a emprendedores, Porta22 y el Día del Emprendedor, a otros entornos

del planeta. Concretamente esta última partida se dobló entre 2005 y 2006.

Asimismo, entre los recursos gestionados durante 2006, hay que poner

de relieve los fondos obtenidos para la realización de acciones que se

derivan del tramo local del Objetivo 3 del Fondo Social Europeo que

gestiona el Ministerio de Administraciones Públicas, así como aquellos

obtenidos para el diseño y ejecución de proyectos a favor de la innovación,

tales como Profit y otros fondos europeos de fomento a la innovación, como

los programas Detect-it 2 e Invesat. 

Finalmente, el año 2006 la tarea de cooperación exterior que realiza la

agencia se vio impulsada con la ejecución de diversos programas, como el
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La gestió econòmica

L’agència de desenvolupament local de l’Ajuntament de Barcelona és una

empresa singular 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. Aquest fet configura un

model de gestió flexible mitjançant sistemes de recursos humans i materials

flexibles i adaptats a la realitat variable en què es desenvolupa.

Les característiques dels diferents programes determinen cada exercici

el tipus i volum de recursos a desenvolupar. Així, l’exercici 2006 es va

caracteritzar per un important increment en l’execució de programes, resultat

d’un augment en el volum d’ingressos per programes, tal i com reflecteix el

compte d’explotació de la societat. L’increment en el volum d’ingressos totals

(24% més que al 2005) ve determinat per un destacable augment en tres

partides. Per una banda, els ingressos provinents de convocatòries atorgades

per la Generalitat de Catalunya van registrar un fort increment. En segon lloc,

el cofinançament realitzat per l’Ajuntament de Barcelona (cofinançador del

conjunt d’activitats organitzades per l’agència) es va incrementar respecte al

2005 en un 10%. Finalment, és molt destacable l’augment de recursos

generats per la pròpia agència en concepte de patrocinis i transferències dels

programes desenvolupats per Barcelona Activa, com ara els programes de

suport a emprenedors, Porta22 i el Dia de l’Emprenedor, a altres entorns del

planeta. Concretament aquesta darrera partida es va doblar entre 2005 i 2006.

Així mateix, entre els recursos gestionats durant 2006, cal posar de

relleu els fons obtinguts per a la realització d’accions que es deriven del tram

local de l’Objectiu 3 del Fons Social Europeu que gestiona el Ministeri

d’Administracions Públiques, així com aquells obtinguts per al disseny i

execució de projectes a favor de la innovació, tals com Profit i altres fons
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proyecto @lis de cooperación con América

Latina Cibernàrium, entornos pedagógicos para

la capacitación y la divulgación digital, el

proyecto Urb-AL para el fomento de la creación

y consolidación de nuevas empresas a través

de las nuevas tecnologías, el proyecto Equal

Barcelona Emprende en Igualdad, para el

impulso de la creación de empresas entre

colectivos menos favorecidos, el programa

EurOffice Services para facilitar la

internacionalización de las empresas, o los

proyectos Invesat y Detect-it 2, para acercar a

las empresas europeas a la financiación.

Ingresos

Ingresos patrimoniales

Fondos europeos

Generalitat

Cofinanciación Ayuntamiento

Patrocinios y otros 

Gastos

Gastos asociados a programas

Personal estructura

Otros gastos de gestión

Amortizaciones

Tributos

Resultado Explotación

Resultado Ordinario

Resultado Extraordinario 

Impuestos de Sociedades

Resultados del Ejercicio

22.658.108,64

1.867.264,16

1.453.839,53

9.745.382,74

8.593.194,49

998.427,72

23.579.030,71

13.288.563,10

3.992.233,25

4.300.714,36

1.901.693,58

95.826,42

-920.922,07

-920.065,20

958.842,44

38.777,24

Cuenta de Explotación 2006

Patrocinios y otros 4%

Cofinanciamiento Ayuntamiento 38%

Fondos europeos 6%

Generalitat 44%

Ingresos patrimoniales 8%

Aportación de las diferentes administraciones y servicios
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europeus de foment a la innovació, com els

programes Detect-it 2 i Invesat. 

Finalment, l’any 2006 la tasca de cooperació

exterior que realitza l’agència es va veure impulsada

amb l’execució de diversos programes, com ara el

projecte @lis de cooperació amb Amèrica Llatina

Cibernàrium, entorns pedagògics per a la

capacitació i la divulgació digital, el projecte Urb-AL

per al foment de la creació i consolidació de noves

empreses a través de les noves tecnologies, el

projecte Equal Barcelona Emprèn en Igualtat, per a

l’impuls de la creació d’empreses entre col·lectius

menys afavorits, el programa EurOffice Services per

facilitar la internacionalització de les empreses, o els

projectes Invesat i Detect-it 2, per apropar les

empreses europees al finançament.

Ingressos

Ingressos patrimonials

Fons europeus

Generalitat

Cofinançament Ajuntament

Patrocinis i altres 

Despeses

Despeses associades a programes

Personal estructura

Altres despeses de gestió

Amortitzacions

Tributs

Resultat Explotació

Resultat Ordinari

Resultat Extraordinari 

Impost de Societats

Resultat de l’Exercici

22.658.108,64

1.867.264,16

1.453.839,53

9.745.382,74

8.593.194,49

998.427,72

23.579.030,71

13.288.563,10

3.992.233,25

4.300.714,36

1.901.693,58

95.826,42

-920.922,07

-920.065,20

958.842,44

38.777,24

Compte d’Explotació 2006

Patrocinis i altres 4%

Cofinançament Ajuntament 38%

Fons europeus 6%

Generalitat 44%

Ingressos patrimonials 8%

Aportació de les diferents administracions i serveis
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Sumary of Activities

Barcelona Activa is the local development agency of the City Council of Barcelona,

whose mission is to promote quality future-oriented employment and business. To

achieve this mission, Barcelona Activa develops its programmes along seven activity

lines included in the action plan established for the 2004-2007 period: boosting

entrepreneurship; new business consolidation; access, inclusion and improvement of

employment; training and skills improvement; new job opportunities; technological

diffusion and skills acquisition and promotion of innovation.

Barcelona Activa is an organisation oriented towards the citizens, with a spirit

for promoting changes and opportunities, that designs with innovation and quality a

wide and varied set of programmes that are presented to the different competent

administrations (Generalitat, State or European Union) to obtain funds that, together

with the co-funding of the City Council of Barcelona, allow these programmes to be

carried out in benefit of the people and society as a whole. For this reason, Barcelona

Activa bases its action on agreement and cooperation, obtaining transparent and

quality results.

As a dynamic and singular organisation, flexible and innovative, the municipal

agency has reached its 20th anniversary consolidated as a clear reference in terms of

active policies for local development, both at national and international levels.

Action Plan 2004-2007

In 2004 it set in motion the Action plan for 2004-2007, approved by the Board of

Directors of Barcelona Activa, including the main action lines of the Agency, along with

its commitments and objectives.

In line with the Municipal Action Plan, the Barcelona Activa 2004-2007 Action

Plan establishes different actions and measures that follow the rhythm of the city’s

new times, fully matching the new needs of the people searching for a job or that want

to create a business, demanding more autonomy, better contents, more flexibility and

greater interrelation and personal treatment, as well as intensifying the use of new

technologies and self-access spaces. All of which takes place from a quality network

of facilities that allow the agency to carry out a more diverse, specialised and wider

range of services.
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To carry out its task, the Barcelona

Activa Action Plan for period 2004-2007

establishes seven activity lines:

1. Boosting entrepreneurship: to

spread entrepreneurship and help

entrepreneurs take the step from the business

idea to the creation of their own business. 

2. New business consolidation: to

promote the future of recently created

businesses by generating co-operation

networks contributing to the improvement

of their competitiveness.

3. Access, inclusion and

improvement of employment: to adapt

the professional profiles of those people

looking for work or that want to improve

their labour situation, and help towards

the labour inclusion of those target groups

that have most difficulties, responding to

the needs of the companies.

4. Training and skills improvement:

to improve knowledge and professional

skills and adapt to the new requirements

of the knowledge society.

5. New job opportunities: to widen

the professional opportunities that new

job cultures, new occupations, and the

emerging economic sectors require. 

6. Technological diffusion and

skills acquisition: to convert new

technologies and their applications into a

professional development instrument for

the people and companies.

7. Promotion of innovation: to

make innovation the motor in the creation

of initiatives and talent in Barcelona.

The agency’s action is also based

on five commitments that reflect its

vocation and philosophy, the aim to

increase and complement itself with the

administrations, as well as with social and

economic agents, and other city

operators.

1. To guarantee the parity of

participation in all the actions of the

agency, moving towards an effective

equality of opportunities as well as

contributing to European targets for

employment.

2. To act from a position of

cooperation and complementarity, acting

where value is added, and sharing our

initiatives with others. 

3. To work together with the social

agents, working out a model of common

goals on consensus and participation.

4. To be an organisation that

works with quality and is customer-

orientated, placing our users in the centre

of our actions. 

5. To reinforce Barcelona Activa’s

position as a local development agency,

sharing the model and best practices that

have positioned us locally, nationally and

internationally. 

Barcelona Activa has a network of six

specialised facilities where a wide range of

programmes are developed with quality:

1. Glòries, Entrepreneurship

Centre, where the promotion of

entrepreneurship and business creation is

carried out. 

2. Barcelona Nord Technology Park,

where mainly new business consolidation,

IT skills acquisition and diffusion by means

of the Cybernarium are carried out. 

3. Can Jaumandreu, a space linked

to activities of access, inclusion and

improvement of employment.

4. Porta22, New Jobs Space, the

metropolitan reference centre in spreading

new job opportunities and the new work

cultures. 

5. Convent de Sant Agustí, where,

together with Can Jaumandreu, activities of

access, introduction and improvement of

employment take place.

6. Ca n’Andalet, a facility

specialised in training activities and skills

improvement. 

The Main results 

In 2006 Barcelona Activa attended

through its wide and varied range of

programmes and activities, a total of

154,573 participants, a figure that

indicates that the level of interest of the

citizens in entrepreneurship, innovation,

new technologies and the world of work is

not only being maintained but is

increasing yearly. A figure for the number

of participants that also shows how the

new ideas introduced in recent years by

Barcelona Activa in methodologies for

coaching users, the intensive use of new

technologies and a flexible programming

of activities always oriented towards the

users, have been tools that allow the

optimisation of the agency’s facilities.

Among other factors worth

highlighting in 2006, the following should

be included:. In terms of entrepreneurship,

the high number of participants, around

40,000, indicates that there exists a

growing demand in the city for services

and support for business creation, with

useful, flexible and innovative proposals

from the agency. A total of 1,182 new

business projects were coached by the

municipal agency in 2006. The

entrepreneurs can identify and participate

in a wide range of programmes that

Barcelona Activa makes available to them

so as to turn their business idea into a real

business with guarantees for the future.
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These programmes include everything

from sessions for approaching business

creation, Becoming an Entrepreneur with

Barcelona Activa is easy, or the training

“capsules”, Everything you need to know

to become an Entrepreneur, to

personalised advice and assessment,

tailor-made programmes for specific target

groups, and the powerful multimedia tool

that allows greater autonomy in the

analysis and construction of the business

idea. A range of actions and services

continually being updated and renewed

with methodologies and contents which

were expanded in 2006 with the new

version of the Online Business Plan, and

the setting in motion of the Test-Idea,

applications that aim to consolidate the

commitment of the agency for a blended

model for coaching entrepreneurs.. Barcelona Activa, following the

guidelines established in its action plan,

has undergone a strong boost in

supporting and fostering business growth

with the creation and setting up of the

SALT (Jump) initiative, a complete range of

key tools and resources that aim to allow

young entrepreneurs to successfully

overcome all the stages of growth: access

to funding, improvement of sales

techniques, management support, strategic

advice, and access to international

markets. Furthermore, the commitment to

business consolidation has been

consolidated by means of the Business

Network that has reached the number of

525 member businesses and organised 84

actions for fostering cooperation and

networking. In this way, the enlargement of

the consolidation programmes for new

businesses promoted by the agency led to

an increase in the number of participating

businesses, reaching 3,363 in 2006. The

high degree of innovation of the 122

companies installed in the innovative

environments of Barcelona Activa in 2006

(The Glòries Incubator and the Barcelona

Nord Technology Park). These trends

coincide with the results gathered in the

survey carried out in 2006 by the Open

University of Catalonia, Innovative

environment, micro-enterprises and local

development, carried out by professors

Manuel Castells and Jordi Vilaseca, in

which it highlights the role of the settings

of Barcelona Activa for the competitiveness

of the companies installed there, and

points out the positive impact of the

actions to foster business co-operation.

Final, the official act of transformation of

the Forum Nord into the Barcelona Nord

Technology Park, taking advantage of its

10th anniversary, counted on the notable

presence, among others, of the Director of

Innovation of the European Commission Mr

David White.. Porta22, the New Jobs Space,

continues its upward trend in terms of users

of its activities and spaces, with more than

35,000 participants annually. The

commitments to get the new job

opportunities closer to a greater number of

educational centres by means of the groups

programme of Porta 22, as well as the

pledge to broaden and renew the contents

of its programme of activities have made

this continual increase of the number of

people attended in Porta 22 possible. In

2006, a total of 587 groups participated in

the different activities designed for schools,

institutes and professional colleges, while

the 341 actions organised within the

framework of the programme of activities of

Porta 22, aimed at people looking for a job

and /or those who want to improve their

professional skills, many of them in work,

has stimulated an increase in the demand,

which has reached the level of 5,434

participants.. The space for training and

growth through Internet, the Cybernarium,

continues to carry out the important task of

IT skills acquisition and diffusion, that allows

professionals, entrepreneurs, students, and

citizens in general, to continually update

their knowledge about the latest trends and

innovations in the world of Internet. The

specialisation of its offer was a

characteristic of the Cybernarium in 2006. In

this way, the people with less knowledge

were able to access a wide and renewed

offer of capsules and workshops, which

allowed them to discover, get to know and

learn to use the digital tools, while the

companies and professionals were offered a

permanently updated and specialised

programme of activities about the business

world, innovation and website design. In

2006, more than 25,000 participants

acquired technological skills in the more

than 3,500 hours of training in the capsules

and workshops offered on a daily basis in

the Cybernarium, a facility that received

overall 50,629 participants during 2006. It is

also worth mentioning the close relation that

exists between the Autonomous University

of Barcelona and the Cybernarium in terms

of activities for IT skills acquisition and

diffusion. The quality of the IT skills

acquisition activities offered from the

Cybernarium has led to the recognition of

these training hours as free choice

academic credits by the university. . In terms of access, inclusion and

improvement of employment, 2006 was the

year for closing the Trade Skills House

programme for Performing Arts, in which 48

youths were trained for jobs in performing

arts requested by the culture sector. The
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excellent professional qualification achieved

by the participants enabled the joint

organisation of the pilot show Pau NauMon

with the Fura dels Baus. In total, 1,146

people qualified professionally by means of

the work experience programmes that

Barcelona Activa ran, to train unemployed

people through work experience in works

and services of collective interest.

Furthermore, it was the year the programme

Barcelona Avança en Ocupació i Inclusió

(Barcelona Advances in Employment and

Inclusion) was set in motion, through which

more than 300 people started different

itineraries towards their labour insertion in

various sectors and professional profiles.

The agency continued to design

programmes and actions to facilitate and

improve the position of people in the labour

market, putting special emphasis on those

target groups with special difficulties. . The training offer of Barcelona

Activa for 2006 reached high levels of

specialisation in strategic sectors for the city

such as new technologies and services for

people. With 2,379 students in training, the

training offer of Barcelona Activa is aimed

either at people actively looking for a job and

that need a qualitative training complement

associated with some professional practices,

or working professionals from small

companies that with an ongoing training

offer from Barcelona Activa received an

important complement for their professional

improvement.. In 2006, the new website

Barcelona Innova was also set up, with an

extensive catalogue of contents for

spreading and stimulating innovation in

Barcelona. Within the framework of the

promotion actions for innovation in

Barcelona, the “Barcelona Innova”

programme also began to be produced, that

was due to be broadcasted in January 2007,

and which aimed to spread innovation by

means of capsules of successful case

studies, interviews with innovators, etc, and

multiple actions of various types have been

promoted to place Barcelona on the

European map of innovation, by means, for

example, of the collaboration in the

European Venture Contest and by boosting

the European initiative Echallenges, as well

as spreading and fostering innovation

among the business fabric of the city. 

Within the framework of the celebrations

of its 20th anniversary, Barcelona Activa

organised a series of talks aimed at

analysing the essential and transforming

factors that are reshaping the work of the

21st century, with talks such as Surprise or

be surprised, given by the management

guru Jonas Ridderstrale, Redecorating

work, given by the prestigious architect

Iñaki Ábalos, and The progress of science

and technology: impact on man, the

companies and the future of work, given

by the scientist Joël de Rosnay. Finally we

should make a special mention about the

international congress Let’s Go4Growth

organised by Barcelona Activa in 2006,

that, aimed at political decision-makers

and technical teams, had the objective of

promoting new local strategies for

boosting the growth and innovation of

global companies. This professional

congress attracted 213 national and

international participants. Likewise, the

actions of Barcelona Activa in terms of

international co-operation once again

reflect the position of reference at a local,

national and international level that the

municipal agency holds in the field of

active employment and business support

policies. Examples of this position are the

transfer by Barcelona Activa of its model

of entrepreneurs’ attention for the city of

Bogotá, the Online Business Plan

application to the cities of Mataró,

Terrassa and to Pla de l’Estany, of the

transfer of innovative contents and

methodologies of Porta 22 to Mataró and

to Bidasoa Activa, and of the Day of the

Entrepreneur to all the autonomous

communities of the State.



192

Résumé des 
activités

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 avec esprit de futur.

Pour atteindre ce but, Barcelona Activa développe ses programmes par le biais de

sept lignes d’activité recueillies dans son Plan d’Action pour la période 2004-2007 :

promotion de l’initiative entrepreneuriale ; consolidation de nouvelles entreprises ;

accès, insertion et amélioration de l’emploi ; formation et amélioration des

compétences ; nouvelles opportunités d’emploi ; capacitation et divulgation

technologiques et promotion de l’innovation. 

Organisme orienté au citoyen et doté d’un esprit promoteur de changements et

d’opportunités, Barcelona Activa conçoit avec innovation et qualité un vaste ensemble

de programmes très divers qu’elle présente auprès des différentes administrations

compétentes (la Generalitat, l’État ou l’Union européenne) en vue de l’obtention de

fonds qui, avec le cofinancement correspondant de la Mairie de Barcelone,

permettront de mettre en œuvre ces programmes au bénéfice des personnes et de la

société dans son ensemble. Pour ce faire, Barcelona Activa base son intervention sur

la concertation, l’accord et la coopération, obtenant des résultats qui abondent en

transparence et en qualité. 

Pour son 20ème anniversaire, l’agence municipale dynamique et singulière,

souple et innovante, se consolide comme un référent clair aussi bien à l’échelle

nationale qu’internationale, en matière de politiques actives de développement local.

Plan d’Action de Barcelona Activa 2004-2007

En 2004, le Plan d’action 2004-2007 approuvé par le Conseil d’Administration de

Barcelona Activa, à été mis en oeuvre et dans lequel les principales lignes d’activité

de l’Agence, ses engagements et ses objectifs sont recueillis.

En accord avec le Plan d’Action Municipal, le Plan d’Action de Barcelona Activa

2004-2007 établit différentes actions et mesures qui suivent les rythmes des nouveaux

temps de la ville, cadrant pleinement avec les nouveaux besoins des personnes qui

cherchent du travail ou veulent créer une entreprise demandant une plus grande autonomie,

de meilleurs contenus, une plus grande flexibilité, une plus grande interrelation et un

meilleur traitement personnel, ainsi qu’une intensification de l’utilisation des nouvelles
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technologies et des espaces d’auto-

utilisation. Et tout cela, à partir d’un réseau

d’équipements de qualité permettant à

l’agence de développer une offre de services

plus large, diversifiée et spécialisée.

Pour le développement de sa

mission, le Plan d’Action de Barcelona

Activa établit donc sept lignes d’activité

pour la période 2004-2007 :

1. Promotion de l’initiative

entrepreneuriale: pour diffuser l’initiative

entrepreneuriale et pour aider les

personnes entrepreneuses à passer de

l’idée de négoce à la création de leur

propre entreprise.

2. Consolidation de nouvelles

entreprises: pour faciliter le futur des

entreprises de création récente, tout en

créant des réseaux de coopération

contribuant à l’amélioration de leur

compétitivité.

3. Accès, insertion et amélioration

de l’emploi: pour adapter les profils

professionnels des personnes qui

cherchent un emploi ou qui veulent

améliorer leur travail et favoriser l’insertion

professionnelle des groupes présentant

davantage de difficultés, tout en

répondant aux besoins des entreprises.

4. Formation et amélioration des

compétences: pour améliorer les

connaissances et les compétences

professionnelles et s’adapter aux

nouveaux besoins de la société de la

connaissance.

5. Nouvelles opportunités

d’emploi: pour élargir les opportunités

professionnelles que les nouvelles cultures

du travail, les nouveaux emplois et les

secteurs économiques émergents

comportent.

6. Divulgation et capacitation

technologiques: pour convertir les

nouvelles technologies et leurs

applications en un instrument de

développement professionnel des

personnes et des entreprises.

7. Promotion de l’innovation: pour

faire de l’innovation un moteur de création

d’initiatives et de talent à Barcelone.

L’activité de l’agence repose également

sur cinq engagements qui reflètent sa

philosophie et sa vocation, la volonté de

travailler côte à côte avec les

administrations compétentes, ainsi

qu’avec les agents sociaux, économiques

et autres opérateurs de la ville.

1. Garantir la participation

paritaire dans l’ensemble des actions de

l’agence, avançant vers une réelle égalité

des chances, tout en contribuant aux

objectifs européens de l’emploi.

2. Intervenir à partir de la

coopération et de la complémentarité en

agissant là où la valeur ajoutée est élevée

et en partageant nos initiatives avec les

autres.

3. Travailler de concert avec les

agents sociaux en articulant un modèle

de consensus et de participation avec des

objectifs communs. 

4. Articuler une organisation qui

travaille avec qualité et orientée au client

en plaçant nos utilisateurs et utilisatrices

au centre de nos interventions. 

5. Renforcer le positionnement de

Barcelona Activa en tant qu’Agence de

Développement Local en partageant

solidairement le modèle et les bonnes

pratiques qui nous ont positionnés à

l’échelle locale, nationale et internationale. 

Barcelona Activa dispose d’un réseau de six

centres spécialisés où elle développe avec

qualité son large éventail de programmes :

1. Centre pour les personnes

entrepreneuses Glòries, où est réalisée

l’activité de promotion de l’initiative

entrepreneuriale et de création

d’entreprises. 

2. Parc technologique Barcelona

Nord, où se développent principalement

les activités de consolidation de nouvelles

entreprises et la divulgation et

capacitation technologiques à travers le

Cibernàrium.

3. Can Jaumandreu, espace lié aux

activités d’accès, d’insertion et

d’amélioration de l’emploi.

4. Porta22, Espai de Noves

Ocupacions, le centre de référence

métropolitain en matière de divulgation

des nouvelles opportunités d’emploi et

des nouvelles cultures du travail.

5. Convent de Sant Agustí, où sont

réalisées, conjointement avec le centre

Can Jaumandreu, des activités d’accès,

d’insertion et d’amélioration de l’emploi.

6. Ca n’Andalet, centre spécialisé

dans les activités de formation et

d’amélioration des compétences.

Principaux résultats

En 2006, Barcelona Activa a atteint, par le

biais d’un ensemble de programmes et

d’activités divers et variés, un total de 

154 573 participants, un chiffre qui signifie

que l’intérêt des citoyens pour l’initiative

entrepreneuriale, l’innovation, les

nouvelles technologies et le monde du

travail non seulement se maintient, mais

augmente d’année en année. Un nombre

de participants qui indique aussi que les

nouveautés introduites ces dernières

années par Barcelona Activa dans les

méthodologies d’accompagnement des
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utilisateurs, l’utilisation intensive des

nouvelles technologies et une

programmation souple des activités

toujours orientée au client, ont permis

d’optimiser les excellents équipements

dont dispose l’agence.

Entre autres facteurs, l’année 2006

s’est distinguée par les éléments suivants:. En matière d’initiative

entrepreneuriale, le volume élevé de

participants, près de 40 000, indique qu’il

existe dans la ville une demande

croissante de services et de support pour

la création d’entreprises qui trouve une

réponse dans les propositions utiles,

flexibles et innovantes de l’agence. Au

total, 1182 nouveaux projets d’entreprise

ont été accompagnés par l’agence

municipale en 2006. Des sessions de

rapprochement à la création d’entreprises

“Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil

(Entreprendre avec Barcelona Activa, c’est

facile)” aux séminaires de formation

comme “El que Cal Saber per Emprendre

(Ce qu’il faut savoir pour entreprendre)”,

en passant par le conseil personnalisé, les

programmes pour groupes ou les

puissants outils multimédia qui confèrent

une grande autonomie lors de l’analyse et

de la construction de l’idée de négoce, les

personnes entrepreneuses peuvent

identifier le large éventail de programmes

mis à leur disposition par Barcelona

Activa et y participer afin de transformer

leur idée de négoce en une entreprise

réelle assortie de garanties d’avenir. Un

éventail d’actions et de services en

renouvellement constant associé à des

méthodologies et des contenus, qui s’est

élargi en 2006 avec la nouvelle version du

Pla d’Empresa On Line et la mise en

marche du Test-Idea, applicatifs venant

consolider le pari de l’agence d’un modèle

mixte d’accompagnement aux

entrepreneurs. . Barcelona Activa, en accord

avec les lignes directrices fixées dans le

cadre de son plan d’action, a incarné une

impulsion significative en matière de

support et de promotion de la croissance

entrepreneuriale avec la structuration et la

mise en œuvre de l’initiative SALT, une

batterie complète d’outils et de

ressources clés dont l’objectif est de

permettre aux jeunes entreprises de

réussir toutes les phases de la croissance

: accès au financement, amélioration de la

capacité de vente, support en matière de

gestion, conseil stratégique, accès aux

marchés internationaux. Par ailleurs, le

pari de la coopération entre les

entreprises s’est renforcé par

l’intermédiaire de la Xarxactiva, avec 525

entreprises membres et 84 actions

organisées pour la promotion de la

coopération et du networking. Ainsi,

l’élargissement des programmes de

consolidation des nouvelles entreprises

lancée par l’agence s’est traduit par une

augmentation du nombre de participants

qui a atteint le chiffre de 3363 en 2006.

Soulignons en outre la hausse du degré

d’innovation des 122 entreprises qui se

sont installées en 2006 au sein des

environnements d’innovation de Barcelona

Activa (pépinière Glòries et Parc

technologique Barcelone Nord). Ces

tendances vont de pair avec les résultats

de l’étude des professeurs Manuel

Castells et Jordi Vilaseca, intitulée “Entorn

innovador, microempreses i

desenvolupament local (Environnement

innovant, micro-entreprises et

développement local)”, menée en 2006

par l’UOC qui souligne le rôle joué par les

environnements de Barcelona Activa dans

la compétitivité des entreprises

participantes et met en relief l’impact

positif des actions de promotion de la

coopération entre les entreprises. Enfin, la

cérémonie officielle de transformation du

Fòrum Nord en Parc technologique

Barcelone Nord, à l’occasion de son

dixième anniversaire, a compté sur la

présence d’un invité de marque, entre

autres, le Directeur de l’Innovation à la

Commission européenne, David White.. Porta22, Espai de Noves

Ocupacions, a vu de nouveau augmenter

le nombre des participants à ses activités

et espaces, avec plus de 35 000

participants annuels. Le pari de

rapprocher les nouvelles opportunités

d’emploi à un plus grand nombre de

centres éducatifs par le biais du

programme pour groupes de Porta22,

ainsi que l’engagement pris d’élargir et de

renouveler les contenus de son

programme d’activités a rendu possible

cette croissance continue du nombre de

participants à Porta22. En 2006, 587

groupes ont pris part aux différentes

activités destinées aux écoles, collèges et

lycées professionnels, tandis que les 341

actions organisées dans le cadre du

programme d’activités de Porta22

orientées aux personnes en recherche

d’emploi et/ou désireuses d’améliorer

leurs compétences professionnelles,

actives pour la plupart, ont favorisé une

hausse de la demande, qui a atteint le

chiffre de 5434 participants.. Le Cibernàrium, espace de

formation et d’épanouissement via

Internet, poursuit sa tâche de divulgation

et de capacitation technologiques en

permettant à des professionnels, des

entrepreneurs, des étudiants et aux

citoyens en général, de mettre à jour en
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permanence leurs connaissances

concernant les dernières nouveautés et

innovations d’Internet. En 2006,

l’intervention du Cibernàrium s’est

caractérisée par la spécialisation de son

offre. Les personnes dont les

connaissances sont moindres peuvent

ainsi disposer d’une offre de séminaires et

d’ateliers large et actualisée afin de

découvrir, de connaître et d’apprendre à

utiliser les outils numériques. Quant aux

entreprises et aux professionnels, ils

disposent d’un programme d’activités

constamment renouvelé et spécialisé dans

le monde de l’entreprise, l’innovation et la

conception Web. Plus de 25 000

participants ont été formés aux nouvelles

technologies lors des 3500 heures de

formation proposées via les séminaires et

les ateliers organisés chaque jour au

Cibernàrium, dans des installations qui, en

2006, ont accueilli 50 629 personnes.

Mettons également l’accent sur l’étroite

collaboration qui existe avec l’Université

Autonome de Barcelone en ce qui

concerne les activités de divulgation et

capacitation technologiques. La qualité

des activités de capacitation

technologique qui sont offertes au le

Cibernàrium a impliqué la reconnaissance

de ces heures de formation, qui sont

désormais validées comme crédits libres

par l’université. . En matière d’accès, d’insertion

et d’amélioration de l’emploi, l’année 2006

a connu la clôture de la Maison des

métiers du spectacle, qui a formé 48

jeunes aux métiers des arts scéniques

demandés par le secteur culturel.

L’excellence de la qualification

professionnelle des participants a permis

l’organisation conjointe du spectacle

pilote Pau NauMon avec la Fura dels

Baus. Au total, 1146 personnes se sont

qualifiées professionnellement par le biais

des différents programmes pragmatiques

menés par Barcelona Activa pour former

des personnes sans emploi par le biais

d’une expérience professionnelle acquise

dans le cadre de travaux et services

d’intérêt général. L’année 2006 a aussi été

l’année de mise en œuvre du programme

“Barcelona Avança en Ocupació i Inclusió

(Barcelone progresse sur le terrain de

l’emploi et de l’insertion)” qui a permis à

plus de 300 personnes d’entamer leurs

itinéraires d’insertion professionnelle dans

divers secteurs et profils professionnels.

L’agence a poursuivi l’élaboration de

programmes et d’actions visant à faciliter

et à améliorer le sort des personnes sur le

marché du travail, en mettant l’accent sur

les groupes connaissant des difficultés

particulières.. L’offre de formation de

Barcelona Activa pour l’année 2006 a

atteint de hauts niveaux de spécialisation

dans des secteurs stratégiques pour la

ville comme les nouvelles technologies et

les services aux personnes. Avec 2 379

élèves en formation, l’offre de formation

de Barcelona Activa s’adresse soit aux

personnes à la recherche active d’un

emploi ayant besoin d’un complément de

formation de qualité associé à des stages

professionnels, ou aux professionnels de

petites entreprises en activité qui, grâce à

la formation continue offerte par

Barcelona Activa, disposent d’un

complément important en vue de leur

amélioration professionnelle.. L’année 2006 a également vu

le démarrage de la Web Barcelone Innove,

avec un vaste catalogue de contenus

visant à divulguer et à stimuler

l’innovation à Barcelone. Dans le cadre

des actions de promotion de l’innovation

à Barcelone, la production du programme

“Barcelone Innove” dont la diffusion

débutera en janvier 2007 et qui a pour

objectif la divulgation de l’innovation au

travers d’histoires de réussite, d’entretiens

avec des personnes innovantes, etc. a

débuté, et des actions diverses ont été

lancées pour positionner Barcelone sur la

carte européenne de l’innovation, comme

sa participation au European Venture

Contest et au lancement de l’initiative

européenne Echallenges, et pour diffuser

et favoriser l’innovation dans le tissu

d’entreprises. 

Dans le cadre des célébrations de son

20ème anniversaire, Barcelona Activa a

organisé une série de conférences

destinées à analyser les facteurs

essentiels et transformateurs qui

transfigurent le travail du XIXe siècle, avec

des conférences comme “Sorprendre o

que et sorprenguin (Suprendre ou être

surpris)” donnée par le gourou du

management Joas Ridderstrale,

“Redecorant la feina (Redécorer le

travail)”, conduite par le prestigieux

architecte Iñaki Ábalos, et “El progrés de

la ciència i la tecnologia: impacte sobre

l’home, les empreses i el futur del treball

(Le progrès de la science et de la

technologie : impact sur l’homme, les

entreprises et le futur du travail)” donnée

par le scientifique Joël de Rosnay. Enfin, il

convient d’accorder une mention spéciale

au congrès international Let’s Go4Growth,

organisé par Barcelona Activa en 2006 et

destiné aux décideurs politiques et aux

équipes techniques, dont l’objectif était

de promouvoir les nouvelles stratégies

locales pour l’impulsion de la croissance

et l’innovation des entreprises
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internationales. Ce congrès professionnel

a attiré 213 congressistes nationaux et

internationaux. Ainsi, les actions de

Barcelona Activa en matière de

coopération internationale ont une fois

encore reflété la place de référent à suivre

à l’échelle locale, nationale et

internationale qu’occupe l’agence

municipale dans le domaine des politiques

actives en matière d’emploi et de service

aux entreprises. Le transfert par Barcelona

Activa de son modèle de service aux

entreprises à la ville de Bogota, de son

applicatif Pla d’Empresa On Line aux

municipalités de Mataró, Terrassa et au

Pla de l’Estany, le transfert des contenus

et des méthodologies innovantes de

Porta22 à Mataró et à Bidasoa Activa, et

le transfert du Jour de l’entrepreneur à

l’ensemble des Communautés autonomes

espagnoles sont un bel exemple de cette

position de référent.
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Acords de col.laboració

Porta22

Amics de la UPC

Assoc. Capítol Espanyol BCN del Project Management

Institute

Assoc. Nexes Interculturals de Joves per Europa

Associació Professional d'Assessors d'Imatge

Bidasoa Activa

CEAM

Cité des Sciencies et de l'Industrie

Col.legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Col·legi de Químics de Catalunya

Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya

Consorci d'Educació de Barcelona

Cris Bolívar Consulting

Fira de Barcelona

Fundació Barcelona Digital

IMEB

IMPEM

Infojobs

Institut d'Estudis de la Salut

Institut Gaudí de la Construcció

LEITAT

Nexes Interculturals

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Réseau des Cités de Métiers

Tertúlia Digital

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat de Vic

Universitat Internacional de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Ramon Llull - Facultat de Ciències de la

Comunicació

Xarxa Eures

Cibernàrium

Ayuntamiento de David

Ayuntamiento de Donostia

Ciutat de Tampere

Distrito Metropolitano de Quito

Educaweb

Fundarco

IMEB

La Malla.net

Lua Multimèdia

Maule Activa

Municipi de Porto Alegre

Municipi de Sao Paolo

Regió de Brussel·les

Tertúlia Digital

UAB

Innovació

Direcció d'Estudis d'Activitats Econòmiques i Ocupació

European Venture Capital Association

European Venture Institute

Infonomia

Informació i Comunicació de Barcelona SA SPM (BTV)

Institut Municipal d'Informàtica

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Tertúlia Digital

Universitat de Barcelona

Ocupació

Agència de Salut Pública de Barcelona

Amics de la Unesco de Barcelona

Assoc. El Lloc de la Dona Germanes Oblates del Santíssim

Redemptor

Assoc. Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes de

Barcelona

Assoc. Salut i Família

Assoc. Veïns Trinitat Nova

Associació Àmbit Dona

Associació Carmel Amunt

Associació Lleure Esport

Associació Nutrició sense fronteres

Associació Promoció Desenvolupament Social

Barcelona de Serveis Municipals - Zoo de Barcelona

Barcelona de Serveis Municipals SA

CCOO

Consorci de Biblioteques

Consorci per a la Normalització Lingüística

Direcció de Dona i Drets Civils - Ajuntament de Barcelona

Districtes Municipals de Barcelona

EICA (Espai d'Inclusió i Participació Casc Antic)

FECCA (Federació de Comerç del Casc Antic)

Foment de Ciutat Vella

Fund. Catalana Prisba

Fund. Privada Trinijove

Fundació ADSIS

Fundació Bayt-Al-Thaqafa

Annex I
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Fundació Comtal

Fundació Inform

Fundació IPSS

Fundació Prisba

Fundació Tot Raval

GENAB (Grup Ecologista del Nucli Antic de Barcelona)

I.M. Persones amb Discapacitat

Institut de Cultura de Barcelona

Institut Metropolità del Taxi

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona

La Fura dels Baus

ONG Nutrició Sense Fronteres

PICA (Pla Integral Casc Antic)

ProEixample

Sector de Seguretat i Mobilitat-Aj. Barcelona

Sector de Serveis Personals-Aj.Barcelona

Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient-Aj. Barcelona

Sector Manteniment i Serveis de l'Ajuntament

Servei d'Ocupació de Catalunya

Telefónica España

Transports Metropolitans de Barcelona

Turisme de Barcelona

UGT

Iniciativa emprenedora i Consolidació
d'empreses

ADESO

Aijec

Ajuntament de Mataró

ANCES

APTE

ASCA

Assoc. Dones Emprenedores Odame

Autonómia Alapítvány (Hongria)

BAIE

BANC

BCN Ventures SGECR

BDO

Caja Navarra

Cámara de Comercio de Bogotá

Cambra de Comerç de Barcelona

CCOO

CIDEM

Club de Marketing de Barcelona

Col. de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Col. d'Economistes de Catalunya

Col. Oficial d'Advocats de Barcelona

Col. Oficial d'Agents Comercials de Barcelona

Col. Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de BCN i

província

Comune di Roma

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Consorci de la Zona Franca

Consorci de Transferència de Coneixement

Consortium EurOffice Services

COPCA

CTAE

Departament de Treball i Indústria de la Generalitat

DGPyme

Diputació de Barcelona

EBN

El Periódico de Catalunya

EmprendedorXXI

EOI

ESADE

Esfera UAB

European Venture Capital Forum

EVU - Dinamarca

Expansión

FCTC

FESALC

Foment-Cecot

Fund. Bosch i Gimpera-UB

Fundació M.Aurèlia Capmany

Fundació Un Sol Món-Caixa Catalunya

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Govern d'Andorra

Grup Dossier Econòmic

Grup Hola Events

I.M. Mercats de Barcelona

I.M.Persones amb Discapacitat

IASP

ICEX

IESE

Institut Químic de Sarrià

Intendencia Municipal de Montevideo

La Caixa

Lan Ekintza Bilbao

Microsoft

Municipalidad El Bosque

Municipalidad Santiago

Parc d'Innovació La Salle

Pimec

Programa Innova-UPC

Santiago Innova

Secartys

Secot

Sector d'Urbanisme - Ajuntament de Barcelona

SIED (Regne Unit)

UGT

Universidad de Antioquía

Universitat de Girona

UOC

UPF

VAE

XPCAT
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Delegacions ateses

CATALUNYA

Ajuntament de Viladecans

Cámara de Comercio de Perú a Barcelona

Comissions Obreres (Barcelonès)

Creu Roja Espanyola-Barcelona

Diputació de Barcelona

EIPA CER

ESADE

Fundació del Coneixement

Fundación Cirem

IDEC-UPF

IMFE Mas Carandell

Institut Municipal de Promoció Olot

Institut Químic de Sarrià

Pacte territorial del Bages

Precsa, Promoció Econòmica de Cornellà

Promoció Econòmica-Ajuntament de Barcelona 

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

ESPANYA

Agencia para el Empleo de Madrid

BIC Guipuzkoa Berrilan

Cámara de Comercio de Oviedo

Cambra de Comerç d'Alcoi

CEEI Galicia

Centro Competencias e-commerce de Galícia

Concello de Vigo

Diputación Provincial de Huelva

Gabinete Iniciativa Joven-Extremadura

IDEA Junta de Andalucia

IMFOF (Mallorca)

Junta de Andalucia

Mik. S. Coop y Ayuntamiento de Legazpi

Servicio Navarro de Empleo

Talentic (Consultors Andalusia)

Annex II
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INTERNACIONALS

Ministeri de Petita i Mitjana Empresa

Bolsa de Comercio Confederada

Incuei Universidad Nacional de Luján

Municipio de Morón

Highschool West Flanders

Exit it Business Support Centre

Anprotec

Governo e Estado da Bahia 

Prefeitura de Canoas

Prefeitura de Porto Alegre

Alcaldía de Medellín 

Ayuntamientos de Colombia

Corporación Cívica Cecan

Corporación Nuevo Arco Iris

Escuela Integral en Artes Imag

Instituto Tecnológico Metropol

Prodensa

Sena Dirección General de Empleo de Colombia

Aj. Sollerod 

City of Copenhagen

Fundaungo

Corpaq

Fundación Esquel 

Municipalidad de Quito

Servei d'Ocupació d'Eslovàquia

Babson College (Boston)-Esade

CUA Catholic University of America (Washington D.C.) 

Professia, Ltd.

Cci de Bordeaux

Conseil Regional de Bretagne

Banca Etica

Comune di Torino

Fi. L.S.E. Finanziaria Reginale

Torino Internazionale

Canacintra

Tecnológico Monterrey

Ministra Comerç Exterior Països Baixos  

Encubadora Vale do Soussa

Iapmei-Icep - Portugal

Incubadora Do Valle do Sousa

Arbestforum Sydost Stockholm

Ajuntament d'Estocolm

Cámara de Comercio de Uruguay

Funcamet

Cie, Universidad de Talca

Crece Incubadora de Negocios

EnRed

Incubadora de Negocios Inacap

Municipalidad de El Bosque

Municipalidad de Temuco

Universidad Católica del Maule

Algèria

Argentina

Argentina

Argentina

Bélgica

Bòsnia i Herzegovina

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Colòmbia

Colòmbia

Colòmbia

Colòmbia

Colòmbia

Colòmbia

Colòmbia

Colòmbia

Dinamarca

Dinamarca

El Salvador

Equador

Equador

Equador

Eslovàquia

Estats Units

Estats Units

Finlàndia

França

França

Itàlia

Itàlia

Itàlia

Itàlia

Mèxic

Mèxic

Països Baixos

Portugal

Portugal

Portugal

Suècia

Suècia

Uruguai

Veneçuela

Xile

Xile

Xile

Xile

Xile

Xile

Xile
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Empreses instal.lades al 
viver d’empreses Glòries

SECTOR

Noves tecnologies de la  informació i la comunicació

ADVENTUS SYSTEMS IBERICA, SL

ALFA 9 SERVICIOS WEB, SL

DIGITAL SUITE TECHNOLOGY, SL

EDITORIAL VIS-A-VIA, S.L.

ETIENDA, SL

GLOBAL SIO, SL

KINETICAL BUSINESS, SL

LIQUID MOTION PRODUCTIONS, SL

MIRABENT I RIFA, SL

PILDO LABS, SL

DIGITAL SAMBA, SL

3 & PUNT SOLUCIONS INFORMATIQUES, SLL

TECHIDEAS ASESORES TECNOLOGICOS, SL

GESTIONTI, SL

PARE MARTINEZ I MUNTE ASSOCIATS, SL

JUSTINMIND, SL

PLANET SISTEMES ELECTRONICS, SL

BASSETECH, SCP

IDYMA, EI

KEONYCS I.T. OUTSOURCING, SL

COM-VIS SOLUCIONES DE REDES INTERACTIVAS, SL

BARCELONA MUSIC AND AUDIO TECHNOLOGIES, SL

GIGLE SEMICONDUCTOR, SL 

NEOTICA SOLUTIONS, SL 

EASYGEST 2000, SL

ACTIVITAT 

Desenvolupament i comercialització de productes de software de computer technology

Prestació de serveis d'audiovisuals

Solucions per a la difusió dinàmica d'informació a través de sistemes de protecció

d'accès Pinkir

Edició de llibres, CD i CD-ROM

Tenda on-line B2C basat en el concepte "one-stop-shop"

Disseny i desenvolupament de sistemes d'informació per a pimes.

Implementació i desenvolupament de solucions tecnològiques avançades en mobilitat

Produccions de materials audiovisuals

Consultoria informàtica d'aplicacions de gestió en àmbits sectorials

Assessorament tècnic i gestió de projectes d'investigació i desenvolupament de soft-

ware i hardware

Creació d’aplicacions de comunicació audiovisuals i de col·laboració mitjançant web

per  e-learning i altres sectors

Disseny i realització d'aplicacions informàtiques principalment en un entorn web

Solucions de mobilitat

Gestionar i mantenir els sistemes d'informació, comunicació i elements tecnològics de

petites empreses

Desenvolupament d'aplicacions informàtiques pel sector financer

Desenvolupament i comercialització de solucions de sotfware per a la gestió dels pro-

cessos d'innovació I+D

Disseny, instal.lació i manteniment de sistemes electrònics de seguretat

Desenvolupament electrònic, informàtica i sottware i comunicació wireless

Serveis publicitaris per internet per a residències de gent gran

Comercialització i implantació d’un software de gestió ERP mitjançant la modalitat ASP

Solucions globals de comunicació dinàmica

Intel·ligència artificial aplicada a la tecnologia musical

Disseny de semiconductors pel mercat de les xarxes multimèdia

Serveis de consultoria, desenvolupament i implementació en TIC

Disseny i comercialització d’un software de gestió immobiliària

Annex III
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LUZ DE NUEVA GENERACIÓN, SLL

PANOPTIC PRODUCCIONS, SL

CLEARTIC, SL

ARBITRARY RESOURCES, SL

AMBAR VIRTUAL SETS, SL

MORPHEUS MEDICAL, SL

Millora d'allotjaments i espais urbans

EXE ARQUITECTURA BARCELONA, SL

ACTIVA DOMOTICA, SL

Seguretat

APC SYSTEMS, SL

SIGNALETICS, SL 

Microelectrònica

IMAGSA TECHNOLOGIES, SA 

INGENIA-CAT, SL

Serveis d'oci

CUSTOM SOFTWARE & ELECTROMICS, SL

BARCELONA EDITORIAL, SCP

Tecnologies i serveis mediambientals

SINERIA CONSULTING, SL

X3 ESTUDIS AMBIENTALS, S.C.P.

WATTPIC ENERGIA INTEL.LIGENT, SL

ECOENGINY, SLL, 

ABAST ENERGIA NATURAL, SL

ALUCHA, SL

ECMA ENGINYERIA, SL

RENER (EI)

Comercialització i distribució

ARADOXA SOLUTIONS, SLL

Disseny, fabricació i distribució de productes i d’aplicacions de tecnologia de llum plana

Producció e-contents multimèdia i 3D

Outsourcing informàtic

Disseny i comercialització de software per instruments electrònics 

Creació d’escenaris virtuals 3D

Desenvolupament i comercialització de dispositius per analitzar el nivell de consciència durant 

l’anestèsia general

Serveis d'arquitectura innovadors (des de la redacció de projecte tècnic fins la gestió integral)

Enginyeria de sistemes domòtics i immòtics

Disseny, fabricació i comercialització de sistemes de seguretat per a motos, bicicletes i altes 

velocípedes

Desenvolupament i comercialització de solucions informàtiques per l’àmbit de la senyalització

electrònica de seguretat

Desenvolupament i venda de sistemes de visió artificial/intel·ligent 

Electrònica de control i gestió per a la indústria micro-robòtica

Desenvolupament i disseny de software recreatiu

Serveis integrals edició/maquetació de llibres prèvia demanda

Consultoria i enginyeria en qualitat, mediambient i seguretat

Consultoria ambiental

Producció de sistemes de generació i consum d'energia elèctrica, en règim especial, a partir 

d'energies renovables i sistemes de cogeneració 

Enginyeria de projectes d’energia solar 

Instal.lacions de sistemes d'energia solar

Desenvolupament i comercialització de teconologies de reciclatge

Enginyeria i consultoria mediambiental

Disseny i execució de projectes claus en mà d’energia solar tèrmica

Distribució d'aplicacions informàtiques i telecomunicacions a empreses del sector del transport
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ATTENDBIO, EI

COMEXIT SXXI, SLL

OLIVARES-NIETO SISTEMAS INFORMÀTIC.,SL

BATH INNOVATIONS, SL

ABSOLUTER PROTECSOL, SL

SACTECH TELECOMUNICACIONES MOVILES,SL

MEDFOODS BROKERS (EI)

Altres serveis a les empreses

C.I.N.E-A.S.I.A, SCP

ZAGORA CAT, SLL

ARMANBLANC CONSULTING, SL

ASESORIA TECHSALES, SL

CONSONANT, SL

EL COLOR DE LOS PROYECTOS, SL

EMECOM CONSULTORES, SL

EMPRENJUNT, SA

EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC, S.L.

NEXT LEVEL, SCP.

MONGRANDINAMIC, SL

URDÍ-SOLÉ & ASSOCIATS, SL

SIGMA SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

ASOCIACIONES, SL

MANUMAU VISUAL DESIGN, SL

DIBA PRODUCT SOLUTIONS SCP

IDEATIK MAXE, SL

CHILLIWEP, SL

INGENIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN, SL 

GIDOC INTEGRAL, SL

Comercialització i distribució de productes específics per a la investigació biotecnòlogica

Serveis d'intermediació comercial i d'equips audiovisuals

Serveis d'enginyeria informàtica i telecomunicacions per a pimes

Consultoria comercial i intermediació tècnica de productes relacionats amb el sector dels banys

i sanitaris

Comercialització de làmines solars i prestació dels serveis d’instal·lació

Distribució i comercialització de solucions per telecomunicacions

Intermediari per a la reutilització i la gestió comercial de subproductes de l’oli 

Serveis especialitzats en cinema asiàtic (organització de cicles i festivals, subtitulació

edició revista i llibres, gestió mediateca Casa Asia, assessoria) 

Serveis a empreses dins l'ambit de la protecció civil i la protecció de riscos laborals

Formació i consultoria en el àrees de gestió comercial, qualitat, management i gestió de RRHH

Prestació de serveis d'outsourcing

Serveis multilingües

Formació, organització, d'esdeveniments i consultoria estratègica

Consultoria de màrqueting especialitzada en el sector tecnòlogic

Central de serveis per a un grup de tendes d’alta qualitat del ram de la xarcuteria

Presentació de serveis mèdics i sanitaris

Serveis de Publicitat i comunicació per empreses

Prestació de serveis d’atenció domiciliaria per a gent gran

Gestió i assessorament tècnic i legal a les empreses dels sectors agrari industrial, alimentari i

químic

Serveis globals de gestió marketing i comunicació per a Associons i Fundacions

Serveis de comunicació visual i gestió de projectes pel sector de la construcció

Disseny industrial i enginyeria de producte

Agència de comunicacions i relacions públiques

Consultoria especialitzada en processos d’internalització i màrketing per empreses del món de

la moda

Disseny i implantació de sistemes de comunicació  (publicitat audiovisual)

Serveis informàtics per a la gestió documental
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Empreses instal.lades al Parc
Tecnològic Barcelona Nord

EMPRESES

Noves tecnologies

ASIDEK

ADVENTUS

BCN D'INFOGRAFIA S.L.

BIT-ONE S.L.

BIT PROJECTS

BIT 4ID

CAD TECH IBÉRICA S.A.

COMEXIT

DENEB LATINOAMERICANA, SA

DINET S.L.

DELFI TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN S.L.

DIGIPACK OPTICAL DISCK

FLUX INGENIEROS S.L.

GLOBAL NETWORKING ENGINEERING S.L.

INFORMATION WORKS S.L.

INQA TEST LABS S.L.

IZAVI CONTROL S.L.

INVERLINE

KINETICAL

MAGMA 3 S.C.C.L.

MAPGENIA S.L.L.

MEMICSYS S.L.

NUB 3D S.L.

ONISIS NETWORKS

PEDAGOGIA INTERACTIVA S.L.

PILDO LABS

QALIS SOLUTIONS, SL

SAIREM IBÉRICA S.L.

SIVICOM ENGINYERS S.C.P.

TATAMIA SOLUTIONS S.L.

ACTIVITAT

Enginyeria de processos

Software destinat a call-centers

Enginyeria de software i sistemes i producció multimèdia

Consultoria informàtica i telecomunicacions

Consultoria comunicacions

Desenvolupament software identificació i signatura electrònica

Desenvolupament software industrial

Enginyeria multimèdia

Aplicacions informàtiques per a mobilitat

Gestió documental de productes perillosos  i etiquetatge tècnic

Formació tecnològica

Fabricacio CD i DVD

Disseny i integració de sistemes industrials de control automàtic

Disseny i implementació de xarxes de telecomunicació

desenvolupament productes de "business intelligence"

Test de software, solucions informàtiques i Internet

Desenvolupament Software de control industrial

Desenvolupament plataforma digital per continguts financers

Solucions de mobilitat per a PDA i Tablet PC

Estratègies de comunicació interactiva i formació

Cartografia digital per gestió comercial

Integració de software de seguretat informàtica (protecció dades i tecnològic)

Producció de sistemes de digitalització òptica

Consultoria i assessoria tecnologica

Formació interactiva

Consultoria aerospacial i de sistemes

Venda llicències automatització de proves de software

Engenyeria especialitzada en aplicació energia microones

Consultoria en processos industrials

Televisió interactiva

Annex IV
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TCMAN S.L.

UNINETWORK, SL

Seguretat

PROVIA, SL

Microelectrònica

CAPTURA ELECTRÒNICA S.C.C.L.

NUMERICAL CONTROL ENGINEERING

REDISLOGAR S.A.

TECNO-MED S.L.

TAU INGENIEROS S.L.

CUSTOM

Comercialització i distribució

INTERBEL S.L.(TOMATE FACTORY, ICOM SERVER)

EUGÈNIA VILA (HELIOS ITALQUARZ)

EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGIE SOUTIONS &

DEVELOPMENT S.L.U.

MAQUINARIA AUTOMOCIÓN CATALUÑA S.L.

Altres serveis a les empreses

AUDITORIES TÈCNIQUES S.L. 

INGEIN, S.L.

IURIS DOC S.L.L.

MEDIARED, SERVICIOS DE INFORMACIÓN S.L.

PEDRO MONZO

Software manteniment actius

Operador telecomunicacions

Assessorament, tramitació, gestió de sinistres

Comercial de software electrònic

Fabricacio eines comandament CNC

Comercialització de components electrònics

Assessorament a empreses sanitàries

Enginyeria dedicada al disseny i producció d'equips electronics

Enginyeria electrònica

Comercialització software per diferents serveis d'internet i desenvolup nou pdte

Comercialització de productes electrònics (infraroig, quars…)

Sotware per gestió de centres d'oci

Comercialització de maquinària d'automoció

Consultoria indústria farmacèutica

Calibratge d’instruments de mesura

Serveis d'informació i documentació empresarial

Elaboració d'informació i producció de continguts

Serveis de cartografia
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Projectes empresarials 
acompanyats

Serveis a les persones

MALAIKA AARON PEREIRA

MARTI AGUILA USART

CECILIA AGUILAR RICO

AITOR AGUIRRE VADILLO

SHAHIDA AHMED 

CALUDIA ALEJO CAMPS

ROXANA REBECA ALIAGA ALMEDO

JOSEFINA ALVAREZ RODRIGUEZ

SALVADOR ANDRADE CORBALAN

MARIA NIEVES ANDRES GARCES

MAYRA SOLANYE ARIZA FARFAN

NYDIA AYLAGAS BUENO

FLORENTINO AZQUETA BENITO

Mª CARMEN BADENES PORTUGUES

ANNA BADIA MUNILL

ARIADNA BAILO DUCH

F XAVIER BALAÑA DOTTI

MARINA BAONE TORONJO

ELENA BARANGE PONS

ERIKA BARBA 

GIOVANA BAZAN VALIENTE

SYLVAIN BEAUCHEMIN 

MANUEL BERGUA PUERTOLAS

JOAQUIN BIELSA ESTEBAN

MARTA BOSCH BALIARDA

THIERRY BRUN 

AGUSTI CABRA MARTORELL

JOSE CABRERA GALLARDO

MARIA AURORA CACERES SANCHEZ

JUAN CRUZ CALVO JIMENEZ

NETEJA I SERVEI DOMÈSTIC

CENTRE ATENCIÓ PSICOLÒGICA I PSICODIAGNÒSTIC CLÍNIC

GESTIÓ I SUPORT A AMPAS PERA CENTRES EDUCATIUS

PRODUCCIONS CINEMATOGRÀFIQUES I AUDIOVISUALS

CENTRE DIFUSIÓ CULTURAL

ASSISTÈNCIA A LES PERSONES DEPENDENTS AL SEU DOMICILI, NETEJA, ETC

VENDA ON-LINE PRODUCTES NATURALS O ECOLÒGICS

EMPRESA DE SERVEIS

FRANQUICIA LEGAL I FINANCERA

ESCOLA D'ART I MANUALITATS

SERVEIS DE NETEJA

TALLER MECÀNIC MOTOS

BANC D'IMATGES A INTERNET

GABINET PSICOLÒGIC

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

CENTRE DE TERÀPIES I MASSATGES

CENTRE D'ENTRENAMENT FÍSIC

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

GUARDERIA/PARVULARI

LUDOTECA/LLAR D'INFANTS

PERRUQUERIA ESTÈTICA

IMPORTACIÓ I EXPLOTACIÓ SERVEI DE LIMUSINES LINCOLN A BCN

CENTRE DE DIA

ATENCIÓ PERSONES DEPENDENTS A DOMICILI

CREAR UN CICLE FORMETIU

ACOMPANYANT GRUPS JAPONESOS

TAXI AMB SERVEIS ESPECIALIZATS

CENTRE DE TERAPIES

TELEMEDICINA

ASSESSORAMENT INVERSIONS BORSA

Annex V
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NURIA CAMINS AUDI

MARTA DYNELLY CAMPOS FERNANDEZ

SERGI CASAS CASAIN

ANA ESTHER CASTELLON CAMPOS

DELATTRE CHRISTINE 

YOLANDA CLAVERAS ESPINACH

JAIME COELLO RAMIREZ

ERIN CONRAD 

MARTA CORRAL PONSATI

RICHARD CRETENZE SALINAS

ROGER CURTO CASACUBERTA

ALICIA DE LA PUERTA PALOMINO

PATRICIA DE LA TORRE LEAL

EMMA DE LAS HERAS MAYOR

Mª CARMEN DE LAS HERAS BERNAT

ESTHER DE SOLA MUÑOZ

MARIBEL DEGA FAURE

MONICA DIAZ RAMOS

JOSEP M. DIAZ FERNANDEZ

ARIANA DIAZ CELMA

ANA ROSA DIEZ MARTINEZ

ALBERTO DOMINGO HERNANDEZ

EVA DOMINGUEZ ANTON

LLUIS DUEÑAS FARRAS

EUGENIA ESCARRA GASPAR

IGNASI ESPAÑOL SALVADOR

ANNA FARRE LLORCA

ESTRELLA FERNANDEZ RODRIGUEZ

CRISTINA NELLY FERNANDEZ 

SARA FERNANDEZ VALENCIA

EVA FERNANDEZ PEÑAS

ROSSANA RUTH GALVEZ DE GARCIA

JEIMMY GARCIA PORRAS

OLGA GARCIA BENZAL

CARLOS GARCIA SANSALONI

Mª DOLORS GARCIA ARIAS

MATILDE GARCIA PERLES

NICOLAS GARCIA-HOZ BELMONTE

ADRIAN GERALNIK PETRUCCI

JOAN MANEL GIL CASANOVAS

PRIMITIVA GIMENEZ MOYA

CENTRE TERAPIES NATURALS

SERVEIS PER A TURISTES

FORMACIÓ DE MODA I COMERÇ

ESCOLA BRESSOL

MANICURA

ASSISTÈNCIA LOGOPÈDICA I SERVEIS COMPLEMENTARIS 3ª EDAT I INFÀNCIA

IMMOBILIARIA

GUARDERIA

ESCOLA DE TEATRE

TATOO I PIERCING

ORTOPÈDIA

CENTRE DE TRACTAMENTS I INTERVENCIONS DE CIRURGIA ESTETICA

LUDOTECA

TERAPIES MANUALS

ESCOLA D'ESPANYOL PER A ESTRANGERS

CONSULTA DE FISIOTERAPIA I ACUPUNTURA

LIFESTYLE MANAGEMENT I SERVEIS DE PERSONAL ASSISTANT

CENTRE MÈDICO-ESTÈTIC MASCULÍ

ESCOLA D'INFORMÀTICA

WEB DE TENDÈNCIES

EMPRESA DE FORMACIÓ, EDUCACIÓ EMOCIONAL

CONSULTORIA EN TEMES DE SALUT

CENTRE DE SALUT + HERBODIETÈTICA

CENTRE DE FISIOTERÀPIA

CONSULTORI NUTRICIÓ

CENTRE DE GIMNÀSTIQUES SUAUS, ENTRENADORS PERSONALS I FISIOTERÀPIA

ORGANITZACIÓ DE FESTES I ESTADES

EDUCACIÓ PER A LA SALUT

REPARACIO CALÇAT I MALETES

GUARDERIA

INTERMEDIACIO IMMOBILIARIA I FINANCERA

CENTRE DE LLEURE PER A LA TERCERA EDAT

CENTRE DE FISIOTERAPIA

CIRUGIA PLÀSTICA ESTÈTICA I REPARADORA

ORGANITZAR BODES

BOTIGA OLIS ESSENCIALS CENTRE IOGA I MASSATGES

AUTOESCOLA

CENTRE DE BELLESA EPECIALITZAT EN DEPILACIO

CONSULTA PODOLOGICA I REFLEXOLOGIA PODAL

SERVEIS A DISCAPACITATS

PERRUQUERIA
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LUZ JANED GÓMEZ GARCIA

SILVIA GONZALEZ ARIKI

PATRICIA GONZALEZ GARCIA

ANGEL BAUTISTA GRANDA PENA

GRISELDA GRAS GINE

JULIO GUIMARAY BUSTOS

LUISA GUZMAN PENOCHET

JESUS HERNANDEZ MACIAS

AINA HERNANDO FERRER

JOSEP MARIA HOMS FONT

KATERINA JACHIMSKA MALKIEWICZ

ASTRID KIRCHHOFF 

NINA LEWIN 

REGINA LIÑAN ALBERT

DIANA LOMBANA GONZALEZ

NURIA LOPEZ ONTIVEROS

MARGARITA LOPEZ GUTIERREZ

ELISABETH LOPEZ GARCIA 

SILVIA MANRESA MARTINEZ

NORA MANRIQUE MARTINEZ

FELICIANE MANUEL 

SONIA MAÑA HERNANDEZ

CARMEN Mª MAÑAS RODRIGUEZ

CLEIDE MARIA SAVOIA

JOSE MARIA MARIMON BIFET

SONIA MARTINEZ CAMAÑAS

FRANCESCA MARTINEZ GALANTE

PERE MARTINEZ DEL CAMPO MATHEM

MANOELA MAYAN DE FIGUEIREDO

CAROLINA MENDOZA CASTILLO

ANNA MENEN SANCHEZ

JOSEPH MILANES ROSACENA

MIGUEL MIRALLES PEREZ

LETICIA MOLINS SEGOVIA

ISABEL MONTALS GUARDIA

JOEL MORAINE 

MARIA MOREY DEL CAMPO

CELSO MUNIZ GUIMARAES

ISMAEL MUÑOZ FERNANDEZ

YUONNE MUÑOZ LEFEBVRE

SARA NIN CALDERON

MASSATGES

SESSIONS DE REIKI PER EMPRESARIS, DIRECTIUS... A LLOCS DE TREBALL

CENTRE DE TERAPIES NATURALS

URGENCIES MEDIQUES A HOTELS I ESCOLES, REVISIONS ESCOLARS

CENTRE DE MASSATGE THAILANDES

CONSTRUCCIO I REFORMES

CALL CENTRE

PERRUQUERIA A UN APARTAMENT

CENTRE DE WELLNESS

SERVEIS CONSULTORI PSICOLOGIC

SERVEIS DE TRADUCCIÓ

TRADUCCIÓ, NEGOCIACIÓ I GESTIÓ ZONA TURÍSTICA

TALLER RESTAURACIÓ MOBLES, MARCS, GALERIA D'ART NOUS VALORS

TAXISTA

ESPAI LUDIC MUSICAL PER INFANTS

ACADÈMIA D'ANGLÈS

PERRUQUERIA

SERVEIS D'HIGIENE ORAL

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

CENTRE DE BELLESA

GUARDERIA

COMERÇ BOTIGA

SERVEIS DE CONSULTORIA

OFERIR SERVEIS PERSONES

TAXI

SERVEI ORGANITZACIÓ CASAMENTS PER ESTRANGERS

PLA D'ENTRENAMENT PERSONAL

SERVEIS A DOMICILI TERCERA EDAT

PERRUQUERIA

LUDOTECA

CENTRE DE BELLESA

GESTORIA I COL.LOCACIÓ ESTRANGERS

FOTOGRAFIA

CÀTERING

RELOCATION PER A EXECUTIUS INSTAL.LATS A BCN

SERVEIS WC DE PAGAMENT A ESTACIÓ DE FRANÇA

AGÈNCIA PER PORTAR A BARCELONA PERSONES QUE VULGUIN ESTUDIAR ESPANYOL

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

CENTRE D'ASSESSORAMENT DE LA IMATGE

TÈCNIQUES MANUALS

SERVEI DE DRENATGE LINFÀTIC
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ANNA NOGUERA POUS

JULIENNE ONORATO 

JOSE MANUEL ORS FABRELLAS

RAMON ORTEGA ALSINELLA

CAROLINA ORUS TORRENTE

ROSA MARIA PAJEROLS PASCUAL

JORGE JAVIER PARRA MIRANDA

ERNESTO PEISON LORENZO

MARIA ISABEL PENA MONTERO

MATIAS PENOVI RODRIGUEZ

ELOISA PEREZ DE TOLEDO

RAQUEL PEYRATS PUYOL

ALBERT PONTON GIMENEZ

ALBERT PORTA DINARES

MARTA PRADAL GOMEZ

JAUME PRAT PICAS

GABRIELE PREVATO 

GABRIEL PRIETO SOLVAS

CRISTINA PUBILL BARRERA

MARTA RIBOT BLAZQUEZ

CECILE RIEUBERNET 

CHRISTIAN RODRIGUEZ BERGADA 

JUDITH ROIG AMADE

PATRICIA ROIG VILLANUEVA

MARION ROUXEL 

CARLES ROY GARCIA

JAVIER SANCHEZ BLAZQUEZ

LAURA SANCHEZ FREILE

FRANCESC SANCHEZ GONZALEZ

TRIAMBAK MIKEL SAXENA ZUBELDIA

ANA SEOANE DE CASTRO

ADOLFO SERRANO GUTIERREZ

CONSUELO SERRANO MARCOS

MANUEL JESUS SILVESTRE DE LA CRUZ

EWA SITKO 

MONICA SPECKMAIER ALFEREZ

LUIS SUAREZ GARCIA

Mª ANGELES TALLON IGLESIAS

OMAR TARZI PIÑEIRO

MATHIAS THYROFF 

JOSE HERNANDO TIO IDROGO

BUGADERIA AUTOSERVEI

COMPRA I VENDA D'ARTICLES PER A LA LLAR

MANTENIMENT INTEGRAL DE RESIDÈNCIES I COMUNITATS

ASSESSORAMENT PERSONAL I EMPRESARIAL PER MILLORA QUALITAT VIDA

CENTRE DE SALUT I BELLESA

OFICINA FARMÀCIA

CENTRE DE REPROGRAFIA I COPIATGE AMB INTERNETM EDICIO DE VIDEO I RETOC FOTO

CREACIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGES

ASSISTENCIA DOMICILIARIA D'INFERMERIA

DISSENY I DIRECCIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALS

INTERNALITZACIÓ EMPRESES ESPAÑA BRASIL INSTITUT ESTUDIS SUP

CENTRE DE TERÀPIES

TRANSPORT DE PERSONES A BARCELONA MITJANÇANT VEHICLES DE 2 RODES

CONSULTA PER A PROMOCIÓ DE SALES D'ESPERA

CENTRE DE FISIOTERAPIA I REHABILITACIO FUNCIONAL

CONSULTORI HOMEOPATIC I DE NATUROPATIA AMB BOTIGA

ESCOLA DE MUSICA

CENTRE IMATGE I DELAY

LLAR D'INFANTS

ACTIVITATS D'OCI, COMUNICACIO I FORMACIO

SALUT I BENESTAR

SERVEIS PER A ESTARNGERS A BARCELONA

CENTRE DE PILATES

GUARDERIA I LUDOTECA

PERRUQUERIA

LUDOTECA

ASSESSORAMENT FINANCER

CENTRE CREIXEMENT PERSONAL I TERÀPIES ALTERNATIVES

CENTRE TERAPIES MANUALS I WELLNES

FABRICACIÓ DE SAMARRETES DE DISSENY

CONSULTORIA DE FISIOTERAPIA

PROJECTES EDUCACIÓ I NOUS MEDIS

SERVEIS PER LA LLAR

LOCUTORI

CENTRE DE TERAPIES I CREIXEMENT PERSONAL

EMPRESA DE SERVEIS EDUCATIUS PER A ESCOLES DE BARCELONA

PSICOTERAPIA

PERRUQUERIA

EMPRESA DE TRADUCCIONS

CENTRE EXCERCICI FÍSIC

LLIBRE INTERACTIU DE FOTOGRAFIA DIGITAL
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FRANCISCO JAVIER TOMAS LOPEZ

PIA TORRES ORMAOLEA

JUAN MANUEL TORRES CORLAZZOLI

MARC TORT CAZORLA

ANDREU TOUS VIVES

OSCAR JAVIER VALDERRAMA BARRETO

Mª CARME VALERO SORRIBES

DOLORS VALLS COLOM

RUBEN DARIO VARGAS 

SALVADOR VELASCO PEREZ

OLGA VILASECA CONESA

MAITE VIZ TASIS

DEBORAH WILLIAMS 

SARAH YANDELL 

EVA YERA AGUIRRE

CARLOS ZACARIAS CIFUENTES

Hosteleria i restauració

VICTOR AIGUAVIVA BETRIAN

ANA MARIA ALLANDA 

ANTONIO ALVARADO ALBA

MELINA JEANETTE ANOKIAN 

ANDREA ANSELMI 

CARLOS ARIAS VALDIVIA

FRANÇOIS ARROYAS 

TOMAS BABOT PLA

PETER BACON 

JORGE BASTIAS BALMACEDA

CÉSAR BENITES LA PORTILLA

MAUDISA BEST GAYLE

MICHELLE BRYDEN 

AYCAN CALISKAN 

MARIA ROSA CALSINA FONT

GRACIELA EDIT CAMPOS LOSADA

RAMON CARDENAS CABALLERO

DANIEL CASABELLA PEREIRA

PABLO CEPEDA 

XAVIER COLELL SEVILLA

CRISTINA COLOMER EISENFUEHR

VICENTE CORDERO DIEZ

TERÀPIES MANUALS

SERVEIS PER A PERSONES MOLT OCUPADES

INTERMEDIACIO INMOBILIARIA, GESTIO DE SERVEIS INMOBILIARIS

SERVEIS A LES PERSONES

CENTRE MASSATGE I TERÀPIES ALTERNATIVES

INTERMEDIACIÓ IMMOBILÀRIA, HIPOTEQUES, PRÉSTECS

SERVEI TERÀPIES ALTERNATIVES

ESCOLA ART I PINTURA PER ADULTS

PERRUQUERIA

EMPRESA DE SERVEIS LOGISTICS DE SANITAT TERÀPIES ALTERNATIVES

ACTIVITATS CULTURASL PER INFANTS

SERVEIS ORGANITZACIONS DE FIRES, CONGRESSOS, CONVENCIONS

EXCURSIONS

GUARDERIA BILINGÜE - ANGLÈS CATALÀ

SERVEIS RELACIONATAS AMB LA SALUT I PSICOLOGIA

ACADÈMIA DE FORMACIÓ

BAR

FORN DE PÀ AMB CAFETERIA-DEGUSTACIÓ

CÀTERING PASTISSERIA

RESTAURANT

CAFETERIA

HOSTELERIA

MENJARS PREPARATS

SANDWITXERIA

RESTAURACIÓ

RESTAURANT CUINA LATIONOAMERICANA , INTERCANVI CULTURAL

RESTAURANT PERUANO-CATALÀ

RESTAURANT

RESTAURACIÓ

GASTRONOMIA

CAFETERIA

INSTAL.LACIÓ I ATENCIÓ MÀQUINES EXPENEDORES

SERVEIS D'HOSTALERIA

CAFETERIA RESTAURANT

CAFETERIA RESTAURANT

ENVASAT I DISTRIBUCIÓ DE MENJARS PER EMPORTAR

RESTAURANT

CENTRE DE SOPARS I ESPECTACLES AMB ARTISTES I ESTRANGERS
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YRMA CORDOVA CENA

MARIONA CORTADA HINDERSIN

XENIA CREUS GISPERT

JAIME CRUZ URGELL

SIMON DAVIES 

JIOTIS DE LUCIA 

ALBA DEL CID SAINZ

LUCIANA DI SANTO 

JORDI DOMINGO VILLARREAL

PAOLA DONOSO DONOSO

ALMA DUVAL PEREZ

LAURA EZPELETA RODRIGUEZ

ALEXANDRA FERRER CORRAL

JUAN CARLOS FERRERA GARCIA

GERARDO FORMOSO 

ANNE LAURE FORTIN 

JULIA FOSSI 

EMANUELE FURLOTTI 

CARLA GARCIA CORRAL

MATA ANGELA GARCIA MAC DAID

GUSTAVO ADOLFO GARCIA GIRALDO

CARLOS GRACIA GONZALEZ

VICTOR GUASCH FERRER

RODRIGO GUEVARA MONTES

Mª ELENA GUILLOMIA GALLEGO

RUDY BRUNO GUT 

JESUS CESAR GUTIERREZ GARCIA

MARIO HAILS 

KATIA HERMO BERRADA

ALVARO HERNANDEZ PEREZ

Mª OFELIA HERRERA MOLANO

SERGIO IBAÑEZ GIMENEZ

SANDRA JOFRA FONT

FADUA KATTAH BEAINY

JAN KOENEMAN 

RODRIGO LANZILLOTTA PRADO

ENRICO LEONI 

ANDRES LOPEZ ARAUJO

RAFAEL LOZANO BRIO

ROSA MARIN CALLEJA

PABLO MARTINEZ ENNIS

RESTAURANT O BOTIGA

RESTAURANT PER A ESMORZARS I BOTIGA

PASTISSERIA PER RESTAURANTS

COCTELERIA

LLIBRERIA (ANGLÈS) I CAFETERIA

BAR TAPES GASTRONÒMIQUES ITALIANES I PIZZES

CAFETERIA TEMATICA

GRANJA - CAFETERIA

RESTAURANT

CAFETERIA - GELATERIA

BAR TAPES ITALIANES

RESTAURANT TAPES JAPONESES

HOSTELERIA

CAFETERIA - TETERIA

VENDA DE MENJAR VEGETARIA

CAFETERIA

FISH AND SHIPS

OBRADOR DE PASTA FRESCA AMB DEGUSTACIO

VENDA DE CREPES

HOSTELERIA RESTAURANTE

BAR MUSICAL

RESTAURANT ESPECIALITZAT EN CUINA DE L'EDAT MITJANA

LOCAL TEMÀTIC DE COPES A BARCELONA

MULTIESPAI - ART GASTRONOMIA-COCTELERIA

SERVEIS PER HOSTELERIA I TURISME

PIZZERIA

RESTAURACIÓ

BAR RESTAURANT TEMÀTIC

BAR "LA PROVENCE" ESPECIALITZAT EN MENJAR I BEGUDES PROVENÇALS

RESTAURANTE

CAFETERIA RESTAURANT

RESTAURANT

HOSTELERIA RESTAURANT

RESTAURANT

GESTIO RESIDÈNCIES 3 EDAT

CASA DE TE ORIENTAL

BAR

GASTRONOMIA

AGENCIA GUIES PER A VISITANTS

BAR RESTAURANT

RESTAURACIO
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SILVIA MARTINEZ AJONA

CARLES MATA BOIXET

IGNACIO MAYORAL SERRAT

JUAN TOMAS MENA NAVARRETE

RAMON MIRACLE SEGURA

MOHAMED AHMED MOHAMED LAMIN HADI

LAIA MONTERO PARRA

JOSE IGNACIO MONTES IBAÑEZ

ROGER MORA GABISTAN

DIEGO MORENTE RODRIGUEZ

CLARA MORON MORON

MAYTE MUÑOZ RODRIGUEZ

SOELIA NASCIMENTO DE JESUS

PALOMA NIKOLAY CIFUENTES

EULALIA NOGUES BOADA

Mª DE LOS ANGELES OLIVEROS RODRIGUEZ

SILVIA ORTIZ PRIETO

NIEVES ORTIZ OSORIO

KIM OSSENBLOK 

FLAVIA PAEZ 

INMA PEREZ RODRIGUEZ

ANABEL PESCI 

CELINE PIMENTEL 

BILDU ANDRES PIZARRO UGALDE

SONIA POZO TORRE

ELENA PRIETO GONZALEZ

EUGENIA PUJOL BRUGUES

JAVIER AUGUSTO REYES GARCIA

PAUL RIJS 

SERGIO RIUS MAURI

JONATAN ROLDAN RUIZ

MAURICIO ROLOFF 

RICHARD ANDRES ROMERO REYES

CARMEN AZUCENA ROSAS CHIGNE

FREDERICO RUECKERT 

DANIELE RUSSO 

JAVIER SANCHEZ FORRIOL 

ION SERDARU 

OLGA SMIRNOVA 

BART SREBNICK 

KAREN STEINER COUTO

DISTRIBUCIÓ DE POSTRES CONGELATS PER A HOTELS, RESTAURANTS, CATERING

BAR

TURISME RURAL

TRASPÀS D'UN BAR

RESTAURANT

PANADERIA CON DEGUSTACIÓN

CAFETERIA / RESTAURANT

RESTAURANT A L'EIXAMPLE

BAR

BAR MUSICAL

NOVA GESTIO BAR RESTAURANT EN FUNCIONAMENT

TETERIA I BOTIGA DE TE

MENJAR RAPID. ALIMENTACIO SANA

BAR MÚSICAL

CSA RURAL

CAFETERIA / BAR

GRANJA BAR

BAR MUSICAL

MENJARS PER EMPORTAR I BEGUDES

BAR RESTAURANT

RESTAURANT - ROSTISSERIA

BAR RESTAURANT

ESPAI CULTURAL

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN

VENTA DE PLATOS PREPARADOS, COMIDA ITALIANA TÍPICA DE LA RIVIERA ADRIÁTICA

CAFETERIA DE LUXE

ROSTISSERIA

COCKTAIL SPA BAR

CADENA DE FRANQUICIES

ROSTISSERIA, POLLASTRES A L'AST

BAR RESTAURANT

BAR CAFETERIA

PROMOCIÓ I VENDA PROD CATALANS A HOSTELERIA

RESTAURANT CAFETERIA

BOTIGA D'ALIMENTACIÓ PER EMPORTAR A CASA. ROSTISERIA

BAR MUSICAL

TALLER DE CUINA

BAR GRANJA

CAFÉ-BAR-CLUB

SUPERMERCAT VERD

CATERING
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SILVIA SUAREZ MALATS

AYAD TAER 

OSCAR TERUELO LIÑAN

CRISTINA TORRAS POUS

XIMENA VARGAS RIVERO

SALVADOR VIGUERA GUERRERO

MAGDALENA VILCHEZ MACHO

JAIME ZAPICO PIEDRA

Noves tecnologies de la informació i la comunicació

DORIANA MARIA ACEVEDO ANTIVAN

GLORIA ALBUIXECH SORROCHE

SERGIO ALONSO MORENO

ENRIC ALONSO BELMONTE

JORDI ANDORRA LLENAS

ALEX ANDREA TALLADA

ALEJANDRO ANGEL TORRES

TERESA ARAGALL BATLLE

SANTIAGO ASTETE CAPCHA

JAIRO ANDRES BECERRA ORTIZ

JUAN CARLOS BERMUDO GRACIA

DERRY BIRKETT 

JULIO BLEDA LOPEZ

MONICA BONAFONTE ROMAGOSA

ALAIN BOUSSARDON 

CARLOS BRUÑA LOPEZ

XAVIER CABEZA SANTOS

JUAN CARLOS CABRERA MARCOS

CARLOS CALABRESE DE LA FUENTE

JAVIER CALVO RAMIREZ

JAVIER CALVO FERNANDEZ

Mª. DOLORS CAPELLADES LUNA

SERAFIN CASAMAYOR NAVARRO

ALBERT CASAS CAMARERO

ANTONIO Mª CLARET GASET

PERE CODINA MARSAL

CHRISTIAN COKSON 

ADOLFO CONTRERAS RUIZ DE ALDA

JOAO DANTAS GAMA

CATY DARRAS 

JODY DEANE 

BAR RESTAURANT TEMATICA CINEMATOGRAFICA

BAR

RESTAURANT GALERIA

RESTAURANT

OBRADOR DE XOCOLATA

BAR DE TAPES

RESTAURACIO

RESTAURAT DE MENJARS MEXICANS

INFORMÀTICA

CREACIÓ DÚN DIRECTORI DE PROFESSIONALS

SOLUCIONES INFORMATIQUES ESPECIALIZADAS

DISSENY TELECOMUNICACIONS DE VEU, DADES D'IMATGE PER EMPRESES

AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ ESPECIALITZADA

CREACIÓ DE DISSENYS 3D

SERVEIS AUDIOVISUALS

TRAZABILITAT AUTOMATITZADA PER AL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA

SOFTWARE PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ D'EMPRESES

SECTOR ESPACIAL BARCELONA

EXPOSICIONS EN PLAFONS

LLOC WEB TURISME

MILLORA DELS PROCESSOS DELS NEGOCIS DE LES EMPRESES

EMPRESA INCUBADORA PROJECTES INNOVADORS AQUITECTÒNICS

TRANSPORT PER CARRETERA

PRODUCTORA AUDIOVISUAL A BARCELONA

SERVEIS INFORMÀTICS

CRONOMETRATGE ESPORTIU

EDITORIAL MUSICAL

IMPLEMENTACIÓ APLICACIONS LED

EMPRESA DE SERVEIS AUDIOVISUALS

AUDIOLLIBRES

PROVEÏDOR DE SISTEMES TECNOLÒGICS AVANÇATS PER A EMPRESES

INTENET COMUNICACIÓ DE CONTINGUTS

INSTAL.LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

DISSENY I DESENVOLUPAMENT SOFTWARE A MIDA PER APLICATIUS INTERNET

EMPRESA DE SERVEIS INFORMÀTICS

COMUNITAT VIRTUAL NÀUTICA

APLICATIU WEB PER SELECCIONAR PERSONES, PER DEPTS. DE RR.HH.

COMPRA VENDA

GESTIÓ DRETS AUTOR I DISTRIBUCIÓ PRODUCTES EDUCATIUS, CDS, LLIBRES
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EDUARDO DIAZ ROMERO

ALBERTO DOMINGUEZ RAMIREZ

M. NURIA EMBID BORAO

ALEX ESTEBAN PIJOAN

BEATRIZ FARFAN RODRIGUEZ

MONTSE FONT ROURA

MARIO FONTOURA CERQUEIRA

SERGI FRIAS HERNANDEZ

ANNA FUSTER FABRE

ORIOL GALI MASCARILLA

MIQUEL GARCIA PEREZ

AITOR GARCIA ORTEGA

JUDIT GARCIA LIDON 

SERGIO GEROSA 

CARLES GIMENO BURCH

SARA GOITES LAZARDES

JUSTI HIDALGO IMBERNON

CESAR IGLESIAS LIZAN

JOAN LARA GALLEGO

ADRIANA LOPES VIEIRA

JORDI LOPEZ BONELLS

DANIEL LOPEZ GONGORA

KARMELE LUQUI LASA

Mº ALEJANDRA MARCHENA CARREÑO

NOEMI MAROTO LOPEZ

MONICA MARTIN PEREZ

ROMAN MARTIN VALLDEPERAS

JANA MARTINEZ GALLEGO

DANIEL MARTINEZ LARA

MIGUEL ANGEL MARTIRENA FRIAS

NATALIA MELLADO TRONCOSO

JOAN MERCADE BAILEN

SERGIO MERINO JUZ

HERNANA MILITELLO ISOLA

XAVIER MINGO GIMFERRER

DIEGO MORA PARRA

JAIME MORENO FUERTES

JORDI NAVARRO TORRENTE

FRANCISCO NIALET MERINO

XAVIER OLIVELLA RIGOL

ROGER ORTUÑO FLAMERICH

DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE GRÀFIC

DESENVOLUPAMENT DE DOMINIS WEB

DISSENY PÀGINES WEB

SERVEIS INFORMÀTICS A EMPRESES

DISSENY WEB I DISSENY GRÀFIC

SERVEIS TRADUCCIÓ

INTERNET

CONSULTORIA A INSTITUCIONS PÚBLIQUES SECTOR CULTURAL INFO I COMUNICACIÓ

PROJECTES WEB

PRODUCCIÓ I SERVEIS AUDIOVISUALS

CONSULTORA NOVES TECNOLOGIES

PROJECTE WEB COMPARTIR FOTOGRAFIES DIGITALS

CONSULTORIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

ENGINYERIA INFORMÀTICA

DISSENY GRÀFIC

DISSENY GRÀFIC

DISSENY FABRICACIÓ I VENDA D'EQUIPS ELECTRÒNICS

REALITZACIÓ, GRAVACIÓ, MUNTATGE EN VÍDEO D'ALTA DEFINICIÓ

COMUNICACIÓ

DISSENY FABRICACIÓ I VENDA D'EQUIPS ELECTRÒNICS

PRODUCCIO I DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS

ESTUDI DE DISSENY GRÀFIC I WEB

DISSENY I REALITZACIÓ DE PRODUCTES AUDIOVISUALS I PÀGINES WEB

ESTUDI DE DISSENY GRÀFIC

EMPRESA DISSENY GRÀFIC

DESENVOLUPAMENT SOFTWARE

DISSENY GRÀFIC

ESCOLA ANIMACIÓ 3D

FOTOGRAFIA

NOVES TECNOLOGIES

SERVEIS R+D PER A EMPRESES DEL SECTOR DE LA INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA

CONTINGUTS DIGITALS

SERVEIS SOBRE VIDEOCONFERÈNCIA

DESENVOLUPAMENT SOFTWARE PER A L'EMPRESA

ESTUDI DISSENY GRÀFIC I MÀRKETING

EMPRESA DE SERVEIS D'OUTSOURCING D'ENGINYERIA

FREELANCE DE SERVEIS DE SISTEMES INFORMÀTICS

INSTAL.LACIONS DOMÒTIQUES EN HABITATGES I LOCALS

ENGINYERIA DE XARXES ELECTRÒNIQUES

AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ I MÀRKETING ON LINE
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JAVIER OTAÑO LLORENTE

Mª. DEL MAR PINOS FARRE

MARIA ROSA PLANA TURRO

RAFEL PORCAR GUEZENEC

SILVANO PREZIOSI 

AUGUSTO PRINCIPE CACCIOLA

RAMON PUIGNERO PICANYOL

ALBERTO QUINTERO CANO

LAURA REGAS ARENAS

MARGALIDA RIPOLL FERRER

MARIA EUGENIA RIQUE SORIANO

JAVIER MIGUEL RUBIO ONTAÑON

PEDRO RUIZ MALDONADO

ALEJANDRO SALOM DOS SANTOS

MARIA ASUNCION SAN JUAN LAZARO

DOLORES CANDELARIA SANFELIX AYRES

CARLOS SANGÜESA ALEGRE

JAUME SOLE ESTEVE

DAVID SORIANO OLIVELLA

ANDRES SOSA SOSA

JOSE ANTONIO SOUSA SANTOS

PAU SUBIRÓS BOSCH

LLUIS SUÑOL ELIAS

MARTIN TANTOW 

ADRIANA TOLEDO SANCHEZ

JORDI TORRAS NOGUERA

MARIUS TRESANCHEZ MONTANER

RAUL VALLEJO MOROS

ANDRE PHILIPPE VAN HISSENHOVEN ULLOA

JORGE VIADERO MARTINEZ

ELENA VILA BERNADO

URSULA VILLANUEVA ORTIZ

VALERIA YAPUR LOPEZ

JOAQUIM ZARAGOZA FORMIGA

Millora d'allotjaments i espais urbans

NEUS ALBERTI BARDERA

JULY ALBIOL COLOM

DIEGO ALMIRON 

JORDI ALTES MACHIN

MARTA ARCO CALVO

CONSULTORIA DE SISTEMES INFORMACIÓ

SERVEIS INTERNET I WEBS PER A PIMES

CONSULTORIA I ASSESSORIA EN SEGURETAT I SISTEMES INFORMÀTICS

METROLOGIA I INTEGRACIÓ ÒPTICA

PRODUCCIO AUDIOVISUAL

VENDA INFORMÀTICA I SERVEIS RELACIONATS AMB LES NOVES TECNOLOGIES

SERVEIS DE BURÒTICA INFORMATITZADA

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS ON-LINE AVANÇADES

GABINET DE COMUNICACIÓ

CONSULTORIA EN EDIFICACIÓ SOSTENIBLE

CONSULTORIA EN COMUNICACIÓ I MÀRKETING PER A BUSSINESS

DESENVOLUPAMENT SOFTWARE APLICAT

ACTIVITAT AUDIOVISUAL

ARBITRARY RESOURCES

DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA

NOVES TECNOLOGIES

FORMACIÓ AUDIOVISUAL, GRAVACIÓ I POSTPRODUCCIÓ

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PÀGINES WEB

COMERCIALITZAR CONTINGUTS CULTURASL ESPECIALMENT IBEROAMERICANS

SERVEIS DE FOTOGRAFIA I STEADICOM PER A CINEMA I TV

AUDIOVISIUALS

PROGRAMACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SOFTWARE CNMV-COMPLIANT PER A SGIIC

PORTAL INTERNET

REALITZACIÓ I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

EMPRESA OCI ELECTRÒNIC

MISSATGERIA

DESENVOLUPAMENT WEB, FORMACIÓ, ANÀLISI USABILITAT

DISCOGRÀFICA WEB

CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I ELECTRICITAT

ESTUDI DE DISSENY

DISSENY INTERNET

CONSULTORIA I VENDA ARTICLES INFORMÀTICA

CREACIÓ DE PÀGINES WEB I IMATGE CORPORATIVES

SERVEIS IMMOBILIARIS

PUBLICITAT

PROJECTES WEB

DISSENY D'AUTOMOCIO I ARQUITECTURA + COMERCIALITZACIO DEL PRODUCTE

ESTUDI INTERIORISME PER REFORMES INTEGRALS I PETITS PROJECTES
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CARLOS ARIZA FARFAN

JUAN CARLOS BECERRA ORTIZ

OSIRIS SOFIA BOLIVAR YEPES

STEPHANE BREYSSE 

JAIRO CAMACHO SUAREZ

PEDRO CAMPOS SARRIA

ANATOLIE CHETRUSCA 

MONTSE CODINA ESTRUCH

MARIO ESPINOSA FONT

XAVIER FALCO ESCOBAR

ANTONIO MARCOS GARCIA MATOS

ANTOLIN GARCIA GONZALEZ

DAVID GARRIGA GIRALT

JUAN GASPA PEREZ

MARTI GUTIERREZ GUXENS

CELESTE HAMPTON 

MARCOS HEREDIA TAPIA

FRANCISCO JAVIER HURTADO SAIZ

SYED IBRAR UL HASSAN

ALEJANDRO JULIO MENESES

NATHALIE LHUILLIER 

OSCAR MESAS MARTINEZ

SHAHBAZ MUHAMMAD ASLAM

VICENTE MUNDO GUERRERO

JOSE Mª MUÑOZ PATAU

MIGUEL JOSÉ NAVARRO MIGLIONICO

AARON NIETO NARVAEZ

CARLOS ALBERTO OLIVEROS MOREIRA

DAVID ORTEGA MARTINEZ

CONCEPCION ORTIZ PASCUAL

MIGUEL PARETAS ASENSIO

SERGIO PEREZ COBOS

SANDRA RUIZ CANO

ESTALIN SANCHEZ BRAVO

RAYTCHO TODOROV CHKODROV

ENRIQUE TORRENTS 

Comerç-Botigues

FRANCISCO JAVIER ALCOBE DOMINGUEZ

ESTHER ALEGRE RIBALTA

JUDITH ALONSO LEZCANO

CONSTRUCCIÓ

CONSTRUCCIÓ

GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA

GALERIA D'ART

CONSTRUCCIONS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

IL.LUMINACIO DE LA LLAR

RESTAURACIÓ INTEGRAL D'HABITATGES ANTICS, INTERIORISME

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZCIÓ

REFORMA I VENDA HABITATGES

REFORMES

PROMOCIÓ CASES ECOLÒGIQUES

PROMOTOR CONSTRUCTOR

EMPRESA DE REALITZACIÓ DE TREBALLS DE PINTURA

PROMOCIÓ DE CONSTRUCCIÓ D'OBRA NOVA

SERVEIS INSTAL·LACIONS I REPARACIÓ D'AIRE CONDICIONAT

SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT EXTERIOR

INSTAL·LACIONS MANTENIMENT SISTEMES D'AIGUA CALENTA I AIRE ENERGIES RENOVABLES

CONTRUCCIÓ I INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT

CONSTRUCTORA: REHABILITACIÓ EDIFICIS SOSTENIBLES

CONSTRUCCIÓ I REFORMES

FUSTERIA

EMPRESA CONSTRUCCIONS I DECORACIÓ

ENERGIA SOLAR

MANTENIMENT D'EDIFICIS I NAUS INDUSTRIALS

BOTIGA DE COLECCIONISME I ANTIGUITATS

PARQUET

CONSTRUCCIÓ I REFORMES

SERVEIS IMMOBILIARIS AL CASC ANTIC DE BCN

CONSTRUCCIÓ

AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA

ESTUDI ARQUITECTURA TÈCNICA

CONTRUCCIÓ

REFORMES

ENERGIA SOLAR

RESTAURACIÓ DE FAÇANES REHAB IMPERMEABILITZACIÓ I PINTURA

ÒPTICA

FARMÀCIA

VENDA DE ROBA I COMPLEMENTS PINTATS A MÀ
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JUAN PABLO ALVAREZ GARCIA

JORDI ANGEL OLMEDA

SIRA ANTONI FERNANDEZ

MARTA ARANGO JARAMILLO

JORDI ARTES PUY

MARINA LORENA ATIENZA FELICES

ENRIQUE BALMES CLAPERS

ALBERT BARNEDA GRACIA

TSHIMANGA BATAJUNA BERTIN

EVELYN BERDUN MARTINEZ

ISABEL BERTOMEU MULET

MIQUEL BESO UTRERA

ELEONORA BETANCUR GONZALEZ

ANDRES BORJA VELASCO

Mª ARANZAZU BOZAL DIAGO

SIMONA BRANCATI 

GIOVANNI BRUNI 

ASTRID BETTINA BUCHWALD 

JOSUE CADILLA ANDRES

VANESSA CARBONELL MONTOYA

ELENA CARBONELL FONT

MONTSERRAT CARTIEL ALMIRALL

MERCEDES CASTELLO 

ANDRES CASTILLA SANCHEZ

NORMA CASTRO RAMON

JOAN CENTELLES MORTE

MARIANO AGUSTIN CHAMBOU 

SONIA CHAQUES ESCUTIA

TAMARA CHERUBITO COMESAÑA

ALBA COLLADO PEIRO

FRANCESC CORCHO SANCHEZ

JOSE MARIA COSTE ARAGONES

MIGUEL CUEVAS GOMEZ

ELSA MARIE DE BREYNE 

CARLES DE VERA TEJEDOR

MARIE DECOOL VANGROENINGEN

ANDREW DONNELLY 

OLGA DORADO MANCHO

OLA DORRY ABIOLA 

LEIRE ELETA GONZALEZ

JORGE ESPINOSA LINARES

DISSENY I CREACIÓ DE ROBA AMB MARCA PRÒPIA, VENDA AL DETALL DE ROBA

BOTIGA DE PINTURES

COMERÇ

BOTIGA DE JOIERIA EN TRASPÀS

LLIBRERIA

BOTIGA DE REGALS I TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES, CREIXEMENT PERSONAL

VENDA DE ROBA ON LINE I DISTRIBUCIÓ A BOTIGUES

ASSESSORAMENT EN COMPTABILITAT, GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ I FISCALITAT D'EMPRESES

BOTIGA AFRO-LATINA

SUPERMERCAT

GRANJA/CROISSANTERIA AL POBLE NOU

COMERÇ DE CALÇAT

GALERIA D'ART I ESPAI INTEGRACIÓ CULTURAL

PROJECTES, VENDES SERVEIS RELACIONATS AMB LA DECORACIÓ

BOTIGA D'ANIMALS I PERRUQUERIA CANINA

BOTIGA ACCESSORIS I COMPLEMENTS MODA MADE IN ITALY

OBRADOR DE PASTA FRESCA ITALIANA I DEGUSTACIÓ

LLOGUER I VENDA DE BICICLETES

COMERÇ ELECTRÒNIC

CULTURAL. GALERIA ART/BOTIGA

BOTIGA D'OBJECTES DE REGAL

ESCOLA- BOTIGA DE PATCHWORK

DISSENY DE MODA

FRANQUÍCIA

FORN DE PA CAFERIA

COMERÇ PRODUCTES RELACIONATS AMB LA SALUT

PIZZERIA CENTRE D'EXPOSICIONS

BOTIGA DE REGALS

BOTIGA DE ROBA

MENJAR PER EMPORTAR

BOTIGA DE BICICLETES

COMERÇ DISTRIBUCIÓ CALÇAT PROFESSIONAL DE SEGURETAT

TALLER DE PLANXAT DE ROBA D'US DIARI

BOTIGA DIPÒSIT VENDA DE MARQUES DE ROBA

VENDA PRODUCTES ECOLÒGICS

BOTIGA COMPRA VENDA MATERIALS RECICLATS

IMPORTACIÓ/EXPORTACIÓ

BOTIGA DE REGALS I LLAMINADURES

COMERÇ

BOTIGA DE ROBA I COMPLEMENTS AMB UNA PART DE CREACIÓ PRÒPIA

PRODUCTES ECOLÒGICS
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JORDI FABREGAS VIDAL

MANOLI FABREGAT CORPAS

XAVIER FERNANDEZ LLOP

RAQUEL FERNANDEZ FERNANDEZ

RUTH FERNANDEZ VARO

ANA FERNANDEZ SANCHEZ

CRISTINA FERNANDEZ SOLA

MARTA FERNANDEZ CANTALAPIEDRA

LURDES FERRE FERRER

OSCAR FLORES RODRIGUEZ

CRISTINA FONTCUBERTA SALES

MARTA FRANCES DIAZ

DIEGO FRANCONI 

JUAN FUENTE LLOBET

ELENA FUERI GIL

EUGENIO TOMAS FURLANO 

DIEGO GARCIA NAVARRO

JORDI GARCIA PILAN

NEUS GARCIA SERRANO

SONIA GARCIA MARTINEZ

SONIA GARCIA FUENTES

ESTEFANIA GARCIA FERNANDEZ 

LEILA GHORBEL 

DAVID GIL NOVATI

PAU GIRBAU PEREZ

ALBERT GOMBAU RIVERA

LUCIA GOMEZ MORENO

LILIANA GOMEZ MARTINEZ

JORGE GUTIERREZ MARTINEZ

ARMANDINA JAMILE HALSEY SAAVEDRA

JOSÉ CARLOS HERNANDEZ SASTRE

SEBASTIEN ITANT 

MARIA LABARONNIE GARCIA

PASCUAL LEONE 

PAULA LERA TUBAU

ROBERTO LOZANO ROJAS

BERTHA GRACE LYNCH LOZA

ALEJANDRO MAGANO VALENZUELA

NOELIA MARCELLO RUBIO

SARA MARCO MUÑOZ

Mª. ROSARIO MARTINEZ GARCIA

ESPAI CULINARI I GASTRONÒMIC

MERCERIA I COSTURA

COMERÇ OBERT AL PÚBLIC DEDICAT A LA SABATERIA I COMPLEMENTS

COMERÇ MULTIPRODUCTE EN UN CENTRE ESPORTIU

LLIBRERIA TEMÀTICA DE CUINA

BOTIGA DE MENJAR I ACCESSORIS PER A ANIMALS DOMÈSTICS

TENDA ROBA ITALIANA

VENDA DERIVATS DEL CÀNEM I ARTESANIA

PERRUQUERIA CANINA I VENDA D'ALIMENTS ANIMALS

COSTUMS ALIMENTÀRIES, COMERCIALITZAR PRODUCTES

DECORACIÓ - MOBILIARI

SUPERMERCATS

LABORATORI PRODUCCIÓ PASTA FRESCA ARTESANAL

PARAFARMÀCIA

PERRUQUERIA ESTÈTICA

TALLER PINTURA DECORATIVA AMB VENDA PRODUCTES

VIDEOCLUB

QUIOSC DE DIARIS, REVISTES, ETC

NATURHOUSE

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES DE PASTISSERIA

TALLERS DE NATURA

ARTICLES DE REGAL I IMPORTACIÓ

BOTIGA DE PASTA FRESCA

VENDA PINTURES A PARTICULARS

VIDEOCLUB BLOCKBUSTER

VENDA DE MOTOCICLETES I RECANVIS

IMPORTACIO CUIR ARTESANAL

BOTIGA PRODUCTES ECOLÒGICS I DEMÉS

REHABILITACIÓ I DISSENY INTERIORS

FLECA

BOTIGA DE COMPLEMENTS

BOTIGA ON-LINE PRODUCTES VINTAGE VINCULATS AL MÓN DEL FÚTBOL

COMERÇ ROBA NENS

COMERÇ

VENDA DETALL FRUITES, VERDURES I SUCS PER ENDUR

EMPRESA ALIMENTÀRIA PER VENDRE PRODUCTES INTERNACIONALS

BOTIGA

RENTAT MANUAL DE COTXES AMB CAFETERIA I ACCESSORIS

COMERÇ

BOTIGA DE ROPA AMB MARCA PRÒPIA

BOTIGA
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DAVID MARTINEZ GIMENEZ

ALFRED MARTINEZ LAPORTA

MONTSE MARTINEZ DE CARDENOSO TEIXIDO

EVA MAS MULERO

MERCE MAS CORRETGE

XAVIER MAURI ORRIOLS

CARME MESTRES RODRIGUEZ

CATERINA MIRAS ORTUÑO

LUISA MORALES ESCUDERO

Mª NIEVES MORALES LOPEZ

FEDERICO MORALES GENESCA

ISABEL MORERA ARGEMÍ

DAVID MUÑOZ ALSINA

XAVIER NEBOT CABEDO

JUAN CARLOS NUÑEZ FERNANDEZ

OSCAR ORDOYO 

ANOUSCHKA ORUETA BLANCO

JOSE LUIS PAEZ SEDANO

MARIA VERONICA PAPALEO MOTTURA

YOLANDA PASTOR CERVERA

CHANDRA PRASAD PAUDEL 

MARIA ELIUD PEDRAZA LOPEZ

AGATA PEDROCHE NAVAL

LOURDES PEDROLA BACALLAO

RAFAEL PERELLO FERNANDEZ

FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ

JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ

SONIA ISABEL PEREZ RODRIGUEZ

DANIEL PEREZ-VILLALVA RONCERO

NICOLAU PICALLO BOTANA

CARLOS EFRAIN PINILLOS BALAREDO

SANTIAGO PORRERO GONZALEZ

MARIA CARMEN PUERTOS ROCA

OLIMPIA QUINTANILLA SALAS

MARIA JOSE QUIROGA FIGONI

AURELIE RIGAUD 

PAOLA RIGHETTO 

ALBERTO RIPOLDI 

AGUSTINA RISOLO 

BELEN ALICIA RIVERA GOMEZ

MONICA RIVERA ESCRICH

UNA BOSSA PER CADA DIA

EMPRESA DEL SECTOR DEL CICLISME I LES BICICLETES EN GENERAL

IMMOBILIÀRIA

TENDA DE ROBA INFANTIL

PRODUCTES INFANTILS PER A LA LLAR

LLIBRERIA ESPECIALITZADA

BOTIGA PER VENDRE PRODUCTES NATURALS I OFERIR TERAPIES

BOTIGA MENAGE DE CUINA PROFESSIONAL

BOTIGA DE ROBA I PRODUCTES PER DONES EMBARASSADES

COMERÇ D'ART AFRICÀ

VENDA DE PRODUCTES INFORMÀTICS

TETERIA ÈTNICA I CULTURAL

BOTIGA DE VINS I DEGUSTACIÓ

IMPORTACIÓ D'ARTICLES DE DISSENY/MODA I DISTRIBUCIÓ AL MERCAT ESPANYOL

LÍNIA DE ROBA INFANTIL INNOVADORA

BOTIGA

COMERÇ PRODUCTES EEUU

ALIMENTACIÓ BIOLÒGICA

LLIBRERIA ESPECIALITZADA EN HISPANOAMERICA. ESPAI CULTURAL

BOTIGA-TALLER DISSENY DE BOSSES PER ALTRES BOTIGUES I VENDA AL DETALL

IMPORTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ PRODUCTES ECOLÒGICS

COMERÇ

BOTIGA DE COMPLEMENTS DE MODA

BOTIGA ROBA DE NENS

LLIBRERIA ESPECIALITZADA EN LLIBRES ITALIANS

VENDA D'ELECTRODOMÈSTICS

DISTRIBUCIÓ I VENDA DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS

BOTIGA DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, ELÈCTRICS, FERRETERIA

BOTIGA DE PRODUCTES IMPORTATS D'ÀSIA I AMÈRICA DEL SUD

LLIBRERIA

ESTABLIMENT D'UNA FRANQUÍCIA D'ALIMENTACIÓ

ROBA NUVIS GAY

BOTIGA

BOTIGA MULTIPRODUCTES - CÀRREGUES DE MÒBIL, PAPERERIA

KIOSC

FRUITERIA

BARNABIKE

TENDA LLOGUER DE ROLLER BLADE

LLIBRERIA I EDITORIAL

IMPORTACIÓ DE PRODUCTES D'ARTESANIA DE MÈXIC

BOTIGA PRODUCTES ALIMENTICIS
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SONIA ROBLES CARRASCO

ALESSIA RODIGHIERO 

AWILDA RODRIGUEZ MONTES

JAVIER ROMERO ISLA

PATRICIA ROMEU LAUVERGEON

DAVID ROSILLO LIZANA

BARBARA RUBIO ORTIZ

M. CRISTINA RUBIO RIVAS

GUSTAVO RUMBOS PACHECO

SALVADOR SALADIE PRATS

ANGEL SANCHEZ CARRILLO 

ALVARO SANCHEZ DE OCAÑA TORRENTS

Mª DE LA TRINIDAD SANCHEZ MARTIN 

MONICA SOLER CHIGUAZUQUE

ALEXANDRA SOVIC 

ROMAN SUBIRADA PAGES

MARGARITA TAMBORNINO FOLEGOTTO

ROBERTO TENA MARTIN

NATIVIDAD TOBAJAS CALDERON

MONICA TORRES FRANCO

FERNANDO JAVIER VALDIVIA ALVAREZ

ANTONI VALERO HARO

BEATRIZ VALLADARES PEREZ

NURIA VALLS GUTIERREZ

PIA VANG JENSEN

MAGALY MILAGROS VENTURA BAMBAREN

IMARU-TERESA VILELA CARVAJAL

MARIANO OSCAR VILLAFAÑE FERNANDEZ

MILAGROS VILLANUEVA MORY

MIQUEL VIÑOLAS NICOLAU

BERNARD VOLAIT 

NERI ISABEL ZAVALETA CASTILLO

Seguretat

PEDRO ATANES GARCIA

JAVIER BEL SIERRA

OSCAR ORDAX GALLEGO

Microelectrònica

SERGIO CALVO SANCHEZ

TRASPÀS D'UNA XARCUTERIA

COMERÇ MENJAR ITALIÀ

ESTÈTICA

CENTRE DE RECURSOS DE SALUT

BOTIGA ARTICLES DE DECORACIÓ

BOTIGA I CENTRE D'OCI DEDICAT ALS JOCS DE ROL I ESTRATÈGIA

VENDA DE LLIBRES DE BUTXACA (POCKET BODIS)

VENDA DE FUNDES PER A COTXES

BOTIGA ROBA AL BARRI GÒTIC

VENDA DE LLIBRES

BOTIGA D'ALIMENTACIÓ EN FRESC I CRU

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS

COMERÇ D'AROMATERÀPIA

BOTIGA DE ROBA ESPECIALITZADA I PRODUCTES ESPECIALITZATS PEL COS

BOTIGUES DE BEGUDES DE DIFERENTS PAÏSOS

METALL INOX

COMERÇ

ROBA I FILOSOFIA LIFESTYLE

BUGADERIA

FORN DE PA AMB SALA DE DEGUSTACIÓ

COMPRA VENDA I DISTRIBUCIÓ VINS, LICORS, CAVES I EXPO QUADRES

VENDA D'ANIMALS DOMÈSTICS

COMERÇ DEL SECTOR TÈXTIL

COMERÇ ELECTRÒNIC DE COSMÈTICS BIOLÒGICS

BOTIGA DE TEXANS PER A UNIVERSITARIS

IMPORTACIÓ

FORN DE PA AMB DEGUSTACIÓ

COMERCIALITZACIÓ DE SAMARRETES AMB SERIGRAFIES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES D'ARTESANIA

PASTISSERIA

XARXA DE FRANQUÍCIA- PRODUCTES DE DECORACIÓ

VENDA DE MENJAR PERUÀ

REVISIÓ I RETIMBRATGES D'EXTINTORS

SEGURETAT XERRALLERIA I VENDA D'EXTINTORS

ASSESSORAMENT EN SEGURETAT INFORMÀTICA A EMPRESES

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB
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MARIA SOL CUIÑA GOMEZ

JUAN CARLOS RIVEIRO INSULA

JOAN SAMARRA 

Serveis d’oci

FERRAN AGUIRRE SUBIRANA

KARINA ALVAREZ TOLEDO 

DAVID ARMENGOL RODRIGUEZ

EVA ARRUFAT CERVERA

ALEJANDRO BARBA MENDOZA

ALVARO BARTOLOME RUIZ

SARA BECERRA 

LILIANA MONICA BELLIZZI 

MIREIA BORDERIA GASULLA

JOSEP BOTEY BALADA

ROSA CALAFAT PONSETI

PAUL CALLEMEYN 

BEATRIZ CANO MUÑOZ

MARGARIDA CARNICE MUR

ELIO COLEN MIRETE

VALERIE DELPIERRE 

CLARA ESTIL.LAS GARCIA

MERCE FERRAN RAUBERT

ELISABET FERRER VILLALAS

SHEILA GARCIA BARBA

MONICA GARRIGA PEREZ

MIREIA GARZON GONYALONS

NICOLAS GIBERT SOL

ANGELS GIL PERIS

MANUEL GOMEZ PEREZ

FELIPE GONZALEZ ALVAREZ 

ELENA GUMA GARCIA

FRANCESC HERVERA TORRES

JULIE JOSEPH 

NATALIA KATSAN 

SARA LOPEZ MARTINEZ

PATRICIA MAIA LUIS

VICTOR MANZANERA FLOREZ

OLGA MARIN ALABART

VICTOR MARTI FARRES

JAVIER MARTIN JANE

MICROELECTRÒNICA

DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS

ENGINYERIA

SERVEIS NÀUTICS

EDUCACIÓ EN ART

LLEURE

PILATES

BAR MUSICAL A CIUTAT VELLA

ORGANITZACIÓ D'EVENTS

PRODUCCIÓ ESPECTACLES

SERVEIS SECTOR TURISTIC

AGÈNCIA DE VIATGES ESPECILITZADA

ACTIVITATS DE MUNTANYA

SERVEIS DE LLEURE PER ESTRANGERS QUE VISITIN CATALUNYA

GUIA TOURLEADER, INCENTIUS, CONGRESSOS, SERVEIS DIVERSOS

ESPAI D'EXPRESSIÓ DE DANSA, IOGA I PSICOMOTRICITAT

PRODUCTORA AUDIOVISUAL

VENDA DE LLIBRES

PRODUCTORA AUDIVISUAL

CURSOS DE NAVEGACIO ESPORTIVA I GUIA DIDACTICA

SERVEIS TURÍSTICS AMB VALOR AFEGIT

TALLERS, CLASSES DE DIBUIX

CENTRE EDUCATIU

SERVEIS B&B MARÍTIMS

ESCOLA DE DANSA

PRODUCTORA AUDIOVISUAL

DIVULGACIÓ ASTRONÒMICA, LLEURE

PORTAL DE FOTOS DE FESTES I COMUNITAT ON-LINE

PARC IFANTIL

TALLER D'ACTIVITATS PER A NENS DESPRES DE L'ESCOLA

MANAGEMENT MUSICAL

AGÈNCIA DE TURISME

RUTES TURISTIQUES PERSONALITZADES

BAR MUSICAL

ACTIVITAT DE CARACTER CULTURAL

LLOGUER DE VIDEOJOCS ON LINE

AGÈNCIA DE VIATGES

PRODUCTORA AUDIOVISUAL

SERVEIS D'OCI
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ROSER MARTINEZ SERRA

JAY MC DONALD WILLCOX

ALICIA MUÑOZ RUSPIRA

SUSANA NAVALON MARTINEZ

MATEO PADILLA ISIDRO

MARINA PARELLADA ALFONSO

INES PAULOS VELAZCO

ANDRES PEIRO PALMER

JOSE LUIS PEREIRA MARTÍNEZ

MARIANGEL PEREIRA LOPEZ

MAGALI PORTA NAVARRO

ELENA PRESA DIAZ

JOSEP MARIA PUIG MENA

Mª. PILAR RODRIGUEZ AUBALAT

LLUIS RODRIGUEZ ORDOÑEZ 

MARIANA ROIGE CENDROS

MARIONA ROVIRA SOLANAS

VINCENZO RUSCIANO 

JAFET LEONARDO SAN MARTIN LLANOS

VICTORIA SANZ CLOS

NICOLAS SCHWARTZ 

FRANCISCO JOSE SERRANO PEREZ

SANDRA SOLER RODRIGUEZ

EDWIN STREIT 

ANTONIO TARRAGONA AGUILA

LLUIS TENDERO ALGORA

JUAN TIO IDROGO

INGRID TRES PIÑERO

MARCIA REGINA VEIGA 

SOFIA VIDAL PEREZ

NATALIE VILARIÑO LEDO

HELGA VILLALBA ARIÑO

MONTSERRAT ZAPATA PARERA

Tècniques i serveis mediambientals

PATRICIA ACERO SALAZAR

JORDI ANTONIO SAEZ

ROBERTO BARTOLOME MEDINA

JOAQUIM BRUN ANDREU

CARLES CASTELLO TORRELLAS

JORDI CERVELLO ROCA

AGÈNCIA DE VIATGES EN FRANQUICIA

EMPRESA AMB LOCAL COMPARTIT

AGÈNCIA DE CASES DE COLÒNIES PER ESCOLES

TURISME

TALLERS EXTRAESCOLARS PER DESENVOLUPAR APTITUTS PLASTIQUES

MÚSICA EN VIU PER ALTRES EMPRESES O PARTICULARS

SERVEI TURÍSTIC PERSONALITZAT

REALITZACIÓ D'EVENTS MUSICALS A CATALUNYA

LLIBRERIA CAFETERIA

CARTELERA SEMANAL DE DIVULGACION GRATUITA, SOBRE CINE EN BARCELONA

TURISME ALT STANDING

SUCURSAL AGÈNCIA DE VAITGES

ENSENYAMENT DE CAPBUSSADA ESPORTIVA, RECREATIVA I PROFESSIONAL

PARC INFANTIL PER ANIVERSARIS

CENTRE CULTURAL DE LLEURE

ESPECTACLES TEATRALS I MUSICALS PER A ESDEVENIMENTS EMPRESARIALS I TEATRES

SERVEIS CULTURALS ORIENTATS A LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI

ESCOLA MULTIMÈDIA I CENTRE DE PRODUCCIÓ DIGITAL

EMPRESA DE SERVEIS D'OCI I AVENTURA

EMPRESA DE GESTIÓ, PRODUCCIÓ I COORDINACIÓ D'ESDEVENIMENTS CULTURALS

VOLS EN GLOBUS

ANIMACIÓ TURÍSTICA

ENSENYAMENT DE L'ESPORT DE GOLF A LES ESCOLES

AUDIOBOOKS

TURISME A LA CIUTAT DE BARCELONA D'ALT NIVELL CULTURAL I ECONÒMIC

COMPRA, VENDA I LLOGUER DE VAIXELLS A VELA

REVISTA VIRTUAL

CENTRE DE TERÀPIES ALTERNATIVES

PASSEJADES TURÍSTIQUES GUIADES PER A VIATGERS ESPANYOLS AL BRASIL

SERVEIS TURÍSTICS PER INTERNET

SERVEIS AUDIOVISUALS

LUDOTECA INFANTIL

ESCOLA AMB PONIS

CONSULTORA MEDIAMBIENTAL

RECICLATJE DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS

REUTILITZACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS

GENERACIÓ ELECTRICITAT AMB FONTS RENOVABLES-ENGINYERIA

ENGINYERIA D'INSTAL.LACIONS BASADES EN L'ENERGIA SOLAR

ENGINYERIA D'INSTAL.LACIONS I CONSULTORIA
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LAURA CLAVERO VALDIVIESO

ANNA FEBRERO RIBAS

FERRAN FERNANDEZ CASTRO

RAMON GARCIA FORTUNY

RAMON GIMENEZ SANCHIS

IRENE GUZMAN GALLEGOS

MERITXELL JORDA PARRAMON

CHRISTIAN LONGO 

JOSE GERARDO MANRIQUE GARCIA

JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ

JOAN MEYA ALIS

LEONOR MORENO GOMEZ

SALVADOR NAVARRO NAVINES

ANDRES NIETO FERNANDEZ

CARME PARAREDA SALA

JOAQUIN REINA HERNANDEZ

EVA SALES MARCA

MONTSERRAT SANZ BARAUT

ROSER TORRENS BELTRAN

ANGEL VELEZ GILABERT

DANIEL VILLAR HERRERO

Comercialització i distribució

ROBERT ACQUET 

CESAR AUGUSTO ACUÑA ARADILLA

MARTA AGUIAR CAMOBE

ANTONIO ALADREN RUBIO

BEATRIZ ALBILLO GOLLARTE

SARA MILAGROS ALFARO  DE YTTUSACA

MARTA ANGUERA MATEU

LEANDRO AYALA PINO

MIGUEL BAÑOS HERNADEZ

EDUARD BARRET ANGEL

ANNA BASSOLS MAS

JOSIANE CAMPOS ANDRADE

MAXIM CAPELL RIPOLL

HORACIO CARNACINI 

RODRIGO CASTAÑO URIBE

PABLO ROSENDO CORTEZ DAVILA

LIDIA CRUELLS SANCHEZ

XAVIER DE LUBELZA LOPEZ DE BEGO

CONSULTORIA ENERGIA FOTOVOLTAICA

SERVEIS MEDI AMBIENT

INSTRUMENTACIÓ D'ESTRUCTURES AMB ESPECIAL ÈMFASI EN OBRA CIVIL

ENGINYERIA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'ENERGIA SOLAR

INSTAL·LACIÓ APARELLS ENERGIES RENOVABLES

SERVEIS INTEGRALS PER ANIMALS DOMÈSTICS

EMPRESA D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA I TÈRMICA I DOMÒTICA

CONSTRUCCIÓ MÀQUINES DEPURACIÓ AIGUA INDUSTRIAL

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA DE RÚSSIA EN TEMES MEDIAMBIENTALS

ENERGIA SOLAR

ELABORACIÓ PROJECTES ENERGIA SOLAR

ENGINYERIA ENERGIA SOLAR

ENGINEYERIA D'INSTAL·LACIONS SOSTENIBLES

CONSULTING

TECNOLOGIA I SERVEIS EN L'ÀMBIT MARÍTIM

ENERGIA I RESIDUS

RECOLLIDA DE MATERIALS FÈRRICS

TREBALLS TOPOGRÀFICS, CARTOGRAFIA GENERAL

REUTILITZACIÓ OLIS VEGETALS PER INCORPORAR-LOS A ALIMENTS PER ANIMALS - PINSOS

DISSENY DE PROJECTES D'ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

RECICLATGE MINIBICICLETES

DISSENY I VENDA LLIBRES TRILINGÜES PER NENS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS OPTICOS

DISSENY I DISTRIBUCIO DE JOGUINES EROTIQUES

COMERCIAL IMPORTADORA I DISTRIBUIDORA

FABRICACIÓ I DISTRIBUCIÓ COSMÈTICA

VENDA I DISTRIBICIO A DOMICILI D'ARBRES

DISTRIBUCIO D'UN PRODUCTE (PATENT SUISSA)

COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ

VENDA DE LLIBRES PER INTERNET

SUMINISTROS DE APARATOS PARA SECTORES DE BELLEZA, ESTEÉTICA Y DERMOTOLGÍA

IMPORTACIÓ DE COMPLEMENTS PER DONA I DISSENY I PRODUCCIÓ DE JOIES

VENDA SISTEMES ENERGIA SOLAR

DISTRIBUCIO I VENDA DE ROBA PER A LA INDUSTRIA I EMRPESES DE SEGURETAT

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES VIA WEB

COMERCIALITZACIO TONER RESIDUAL

IMPORTACIÓ I TRANSPORT

FABRICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE MATERAIL PEDAGÒGIC PER ESCOLES A ESCOLES

COMERCIALITZACIÓ ARTICLES COSMÈTICA
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JORDI DE MOYA FERNANDEZ

JOAN DEULOFEU LABARGA

ALEJANDRO DIAZ CORTES

CINTYA DIAZ MORA

ALEX DURAN ALERT

DANIEL ENGERLANI 

GINA ESTREMADOYRO HERRERA

MONICA ASTRID FALLON NIÑO

JOSEP FARGAS CAMBRA

WILTON FARJE ESCOBEDO

LUIS FERRER GASCH

PATRICIA GALVEZ GROSSO

OSCAR JESUS GARCIA MARTIN

SANDRA GARRIDO NUEZ

ALEJO GARRIGA DEFOIN

LIONEL GHERBI 

CRISTINA GIL ESCRIBANO

OSCAR GINEL ZORITA

LUIS CARLOS GOMEZ GALDON

YASSER GONZALEZ QUESADA

JAVIER GONZALEZ PIÑOL

PATRICIA GRABER 

ANTONIO GUERREIRO GOMEZ

CRISTIAN HARO VENEGAS

TZIRANDA HERNANDEZ DORING

BETRIZ GABRIELA HOYOS SANTAMARIA

CESAR HUAMANI CHAVEZ

GERARD IBAÑEZ MONTAMAT

SANDRA ISART RUEDA

ABDELKADER JELTI 

MEHMET FATIH KARACA 

GERMAN ABRAHAM LEON ROMAN

SRI LESTARI 

IHOR LEWKOWYCZ MAZON

CLAUDIA LOPEZ SOMASCHINU

MONTSERRAT LOPEZ AMO

LUCIANO LOSSENDIERE 

CARLOS MAGAÑA BUSUTIL

MOUMOUNI MANACOUNOU 

ENCARNA MARTINEZ MONTOYA

JORDI MAS CASTELLA

COMERCIAL

DISTRIBUCIÓ PRODUCTES HIGIENE I MÈDICS

IMPORTACIÓ DE COSMÈTICS NATURALS DES DE SUDAMÈRICA

VENDA I DISTRIBUCIÓ D'ARTICLES PROMOCIONALS I PUBLICITARIS

DISTRIBUCIÓ DE VINS

IMPORTACIÓ

ARTESANIA I ALTRES PRODUCTES PROCEDENTS DE LLATINOAMÈRICA

COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ

DISTRIBUCIO DE PRODUCTES DE NETEJA I SERVEIS DE NETEJA PER EMPRESES

COMERCIALITZACIÓ TEIXITS I CONFECCIONS DE COTÓ

IMPORTACIÓ DE SALMÓ DE XILE

COMERCIALITZACIÓ PRODUCTES ALIMENTARIS DE SUDAMERICA

DISTRUBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR INTERNET

CREACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE REGAL PROMOCIONAL

REPRESENTACIO I DISTRIBUCIO DE LA MARCA K2

SUPLEMENTACION NUTRICIONAL

IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ

SISTEMES DE MEDICIÓ DE TEMPERATURES MITJANÇANT INFRARROJOS

DISTRIBUCIÓ ROBA INFANTIL IMPORTACIÓ

AGÈNCIA DE VIATGES

IMPORTACIO MATERIAL ELECTRÒNIC I INFORMÀTIC

EDITORIAL - REVISTA

FRANQUICIA DE TRANSPORT URGENT DE PAQUETERIA

VENDA DE SAMARRETES

VENDA AL DETALL I DISTRIBUCIO ACCESSORIS DE MODA IMPORTATS DE MEXIC

IMPORTACIO DE COSMETICS DESDE VENEÇUELA

DISTRIBUIDORA AL POR MAYOR DE COJINETES DE ESTAÑO

EMPRESES ROTULACIÓ

COMERÇ ELECTRÒNIC RELACIONAT AMB E-BAY AMB BOTIGA FÍSICA

TRANSPORTISTA

IMPORTACIÓ I VENDA DE PRODUCTES DE PORCELLANA (TURCA, TUNISIANA, ETC.)

DISTRIBUCIO DE PRODUCTES LATINS

COMERCIALITZACIÓ DE BIJUTERIA I COMPLEMENTS D'INDONESIA

IMPORT/EXPORT DE ARTÍCULOS DE DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

IMPORTACIÓN MP

SUMINISTRE DE MATERIAL D'OFICINES A EMPRESES

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES DE SUPLEMENTACIÓ NUTRICIONAL

PRODUIR I COMERCIALITZAR A NIVELL MUNDIAL APARELL PROFUNDITAT ANESTÈSICA

COL·LECCIONS MODA INFANTIL

DISTRIBUCIÓ

PRODUCCIÓ DE POLÍMERS
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MARIA JOSE MENDIZABAL SANGUINETTI

LUISA MENGUAL SANTO

SILVIA MITJANS PONS

JOSE LUIS MOGOLLON MONTILLA

MARIA CRUZ MORAN MARCOS

JORDI NAVARRO ROCA

LAURA NOTARBARTOLO 

PEDRO NOVO OLIVAR

GLAUCO ORTEGA VELA

CESAR ORLANDO ORTIZ CONTRERAS

SERGIO PASCUAL SANCHEZ

CARLOS PEREGRINA BARAJAS

JEAN CLAUDE PICHOT BOHELET

ERNESTO QUIÑONERO JIMENEZ

JOSEP LLUIS REBULL PRINCEP

JOSEP-MARIA ROSSELL MAS

ADRIANA SAINZ CALLEJA

MARTIN SANCHEZ LOPEZ

FLAVIA VANESSA SCARSO 

LISA SCHMIDT 

JANETH SOLANO FERNANADEZ

SARA SORIANO CAMACHO

JOSEP TEJEDO JUNCA

ZILDA MARIA TORRES GUERREIRO

DANIEL TORRES SIERRA 

JORDI VALLS PERAPOCH

GABRIEL ZUÑIGA VARELA

MARIAN JAVIER JIMENEZ

Producció i manufactura

RODOLFO ALABI BESSO

MIRIAM ALGUERO JOSA

MERCE ALGUERÓ GREGO

SILVIA ALVAREZ ALEGRE

MOSTAFA AYABI 

JOAO BATISTA SANTOS

ALBERT BUSCATO COSTA

SILVIA NIEVES CENTANNI PERFILIA

STEPHANIE CLARK 

MANUEL CLEMENTE LLAMERO

ISABEL COSTA PARAROLS

IMPORTACIÓ DE LLANA FILADA I TENYIDA ARTESALMENT

VENDA AL DETALL DE PRODUCTES PER HOSTELERIA

ARMARIS A MIDA

EXPORTACIÓ I ENTRENAMENT D'EQUIPS MEDICIONS MEDIQUES, IND I AMBI

DISTRIBUCIÓ DE VIDEOART, VENDA DE DVD

DISTRIBUCIÓ PRODUCTES COSMETICS A CENTRES DE BELLESA

IMPORT EXPORT DE PRODUCTES EXCLUSIUS

IMPORTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES ECOLÒGIS LLATINOAMERICANS

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS A ESTRANGERS PELS SEUS PAISOS

DISTRIBUCIO DE PRODUCTES DE NUTRICIO

COMERCIAL D'ARTS GRAFIQUES

IMPORTACIO I VENDA TERRES I RECUBRIMENTS PEDRA

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

EMPRESA COMERCIAL

DISTRIBUCIO I COMERCIALITZACIO DE PRODUCTES PER L'HOSTELERIA

COOPERATIVA EDICIÓ LLIBRES HABIT LECTURA

IMPORTACIO I VENDES ON LINE

PRODUCCIO I DISSENY DE MATERIAL PER DECORACIO

IMPORTACIÓ, DISTRIBUCIÓ I VENDA DE PRODUCTES ARTESANALS PAÏSOS SUD

COMERCIALITZACIÓ PRODUCTES AROMATICS

DISTRIBUCIÓ ROBA JUVENIL

WEB BOTIGA VIRTUAL EXPORTACIO IMPORTACIO PROD ALIMENTÀRI RU

IMPORTACIO I EXPORTACIO DE VINS DE LATITUDS DESCONEGUDES

CONFECCIO I VENDA JOGUINA ARTESANAL

VENDA DE MATERIAL ELECTRÒNIC, INFORMÀTIC I TELEFÒNIC PER INTERNET

DISSENY GRÀFIC

IMPORTACIÓ I VENDA DE JOIES DES DE POLÒNIA

COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ

DISSENY DE PRODUCTES/PÀGINES WEB/GRÀFIC INTEGRAL

APLICACIÓ D'IL·LUSTRACIÓ A POSTALS, LLIBRES I PUNTS DE LLIBRES

TALLER RESTAURACIÓ ART

CONTROL I PREVENCIÓ PLAGUES URBANES

ESTUDI DE DISSENY I PREPARACIÓ DE PATRONATGE I PROTOTIPUS

PANIFICACIÓ SENSE GLUTEN

FABRICACIO I COMERCIALITZACIO D'UN PRODUCTE ECOLOGIC PER A US ESPORTIU

FABRICACIÓ RECIPIENTS PLÀSTIC

TÈXTIL

VENDA DE PRODUCTES DE PAQUETERIA

FABRICACIÓ PRODUCTES NATURALS AMB PLANTES MEDICINALS PER LA SALUT
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JOSE ANTONIO DELGADO GARCIA

SELVA DI GIANNI 

ANTONIO DIAZ GARNICA

DORINA DOROBAT 

BENOIT DUVAL GUILLOT

SAID EL MEUDEN 

BERENGUER ELIAS MELICH

BOUCHRA ELOMARI 

EDUARDO FABREGAS TORRES

CARLES FIBLA HERRERO

GABRIEL FONTANILLO RIESCO

MARIA FORS GALI

NARCIS FORS IBORRA

DAVID FUENTE VAZQUEZ

OLGA MARIA GARZA SILVA

JUAN MANUEL GONZALEZ NOVOA

JOSE VICENTE GONZALEZ DE MORA

CAROLA GROMMES PALOMEQUE

LLUISA GUEDEA MARCO

ROLAND JACKSON ROBIN

KARINA JUNGNITSCH 

GLORIA LEIVA POCH

SERGIO LLANO CARRETERO

RAMON LOURO FERNANDEZ

Mª ANGELES MARIN LOPEZ

ARTURO MENDIZ NOGUERO

MARTA MINGUEZA DE MIGUEL

JORDI MONTRAVETA MONTRAVETA

BENJAMIN MORDOH WALLINGER

ASGRIA NARRO GORNE

JONES DAMINOLA OKIAH 

RAY GERONIMO ORTIZ RETAMOZO

GEMMA PAMPALONA CARDONA

MIREIA PEÑA GUINJOAN

MIGUEL PLANELL LAPUENTE

MANUEL ANGEL PUENTES MOSQUERA

PEDRO QUESADA MARTÍNEZ

MIREIA SALICHS FLORENSA

M ROSA SANCHEZ SANCHEZ

PALOMA SANCHEZ FENECH

CRISITINA SAURA TRAVER

DISSENY, VENDA I DISTRIBUCIÓ DE POSTALS

FÀBRICA DE PRODUCTES ALIMENTARIS I VENDA DIRECTA

PRODUCTORA AUDIOVISUAL

FÀBRICA ALIMENTS NATURISTES (VEGETARIANS I ECOLÒGICS)

EMPRESA INDUSTRIAL

PRODUCCIÓ CINEMATOGRAFICA

FABRICACIÓ I VENDA DE PRODUCTES PERRUQUERIA

CULTIUS EN HIBERNACLES

TALLER DE GRAVAT-VENDA D'OBRA

MECÀNICA INDUSTRIAL

FABRICACIÓ DE MOBLES

DISSENY JARDINS, PÈRGOLES, CERAMICA, IL·LUMINACIÓ

CONSTRUCCIO ARTESANA DE KAYAKS A MIDA DE FUSTA

AILLAMENTS TERMICS

ELEMENTS ILUMINACIÓ D'ALTA TECNOLOGÍA

CINE, DVD

DISSENY I PRODUCCIO D'ESCULPTURES

MANUFACTURACIÓ, ESPELMES

VENDA DE ROBA PERSONALITZADA PER INTERNET

AUDIOVISUAL

PRODUCCIÓ I VENDA (E-COMMERCE)

DISSENY DE MODA. CREAR MARCA PROPIA

INSTAL·LACIONS ALUMINI

NOU SISTEMA DE FUSIONAR IMATGES DINTRE DEL VIDRE

GESTIÓ I PRODUCCIÓ DE MODA

PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA

PRODUCCIONS CINEMATOGRÀFIQUES

CONSULTORIA TECNICA MAQUINARIA INDUSTRIAL

PRODUCCIÓ DE MOBILIARI PER LOCALS D'OCI AMB MATERIALS RECICLATS D'AUTOMÒBILS

OBJECTES DE REGAL

PRODUCCIO MUSICAL

DISSENY DE RELLOTGES

ARTESANIA GANXET BIJUTERIA

VENDA PRODUCTES D'AMIDAMENT I CONTROL DEL SECTOR MÈDIC, FARMACEUTIC I ORTOPÈDIA

PRODUCCIÓ I COMERCIALIZACIÓ DE PRODUCTES

VENDA D'UN PRODUCTE NOU EN ELS SECTOR DELS AUTOMATISMES

PRODUCCIÓ I MANUFACTURA

PRODUCTES AUDIOVISUALS

AJUT A DONES INDÍGENES AMAZÒNIA A MILLORAR PRODUCCIÓ ARTESANIA PER EXPORTAR

PRODUCCIO I VENDA D'ARTESANIA DE PLATA I ROBA PINTADA A MA

DISSENY DE MODA
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LUIS FERNANDO SIERRA MANTILLA

MARINA SIRVENT MAGALLON

ALEM SOLER GONCER

CONSOL VILAR VIDAL

Altres serveis a les empreses

VANESSA ADAN BURGUILLOS

ROBERT ALTISEN CAPARROS

PEDRO ALVAREZ MORENO

JORGE ARAGONES GOMA

CARLOTA ARBUES GARCIA

LYDIA ARESTIZABAL QUINTANILLA

ISAAC ARRIA MONTILLA

ELOY ARROYO FRANCO

MANEL ARTOLA SOLE

MIQUEL AUSET MARTI

OSCAR BAREA PAGAN

IRIS BENTINI 

CARLES BLASCO PETITBO

STEFAN BLASEL 

GERALDINE BONREPAUX 

RAQUEL BORRERO BARRERA

LAURA BOSCH DELGADO

ALEJANDRO BOSCH GOMEZ

JUANA BRESSAN 

ALAN BROADBENT 

JUAN CARLOS BURGUES SCHROEDEL

GLADYS CALDERON SEGURA

ELIZABETH - A CALZADO NORABUENA

NURIA CAMPS VIDAL

MONICA CAPADO GOMEZ

ANDREU CARRERO PUIG

JOAN CASAS GIMENO

ALBERTO CASASIN FERNANDEZ

JORDI CASES SOSPEDRA

JONATAN CASTAÑO MUÑOZ

JUDIT CASTELLA ESCOLA

SERGIO CATTIVELLI 

REYES CIRERA SANTASUSANA

ALEJANDRINA ESTHER DE LA CRUZ CARDENAS

LOURDES DELGADO FERNANDEZ

CONSTRUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ REMOLCS

DISTRIBUCIÓ I VENDA INTERNET PROD ALIMENTARI I DECORATIU

ESTAMPACIO DE SAMARRETES I DIFERENTS OBJECTES

DISSENY I PRODUCCIÓ ROBA LLAR, CONFECCIÓ DONA

ORGANITZACIÓ D'EVENTS

PRODUCCIÓ ESPAIS EFÍMERS

ALTRES SERVEIS A LES EMPRESES

REVISTA MENSUAL MODA ÍNTIMA

EMPRESA D'INNOVACIÓ I DISSENY INDUSTRIAL

TRANSPORT PER CARRETERA

RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR DEPORTIVO

TALLER REPARACIÓ ELEÈCTRICA I ELECTRÓNICA ARTS GRÀFIQUES

VENDA DE BASES DE DADES PER MKT

CONSULTORIA EMPRESES

CONSULTORIA D'ORGANITZACIO, QUALITAT I COMERÇ EXTERIOR

AGENCIA DE SERVEIS PUBLICITARIS

ESTUDI DE SO

SERVEI D'INFORMACIÓ I TRADUCCIÓ ONLINE

TRADUCCIONS

SERVEI CATALOGACIO BIBLIOTEQUES

SERVEIS RECERCAI CONSULTORIA SOCIOLOGICA I DESENV. SOCIOECONÒMIC

CENTRAL DE COMPRES PER A PIMES AMB UN SISTEMA VIA INTERNET

CONSULTORA MARKETING I COMUNICACIÓ

PRODUCTORA FOTOGRAFIA ARTISTICA

CONSULTORIA EMPRESARIAL

TRANSPORT MERCADERIES

SERVEI DE NETEJA PER A EMPRESES

SERVEI ASSESSORAMENT PROJECTES COOPERACIÓ INTERNACIONAL

MOBILIARI URBÀ PER BUS PÙBLIC

TRANSPORTISTA

SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT

ESTUDI CREATIU ESPECIALITZAT SECTOR INFANTIL

SERVEIS INFORMÀTICS PER EMPRESES

SERVEIS I ESTUDIS SOCIALS ADMINISTRATIUS PER EMPRESES

SERVEIS DE COMUNICACIÓ CIENTIFICA

MULTIESPAI PER JOVES CREATIUS EN FOTOGRAFIA MODA I TENDENCIES

SERVEIS TURISTICS

SERVEIS DE CONSTRUCCIO I SERVEIS DE NETEJA

FOTOGRAFIA
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MARCELO DENITTIS NOGUES

ARACELI DOMENECH MARZO

IWONNA DUBICKA 

MERÇE ESPELLETA MARTINEZ

FERRAN ESTEVE ABAD

SILVIA ESTIVILL TARRAGO

LLUIS FABREGAS DOMINGO

HUGO FERNANDEZ MARTINEZ

MARTA FERNANDEZ GRACIA

DAVID FERNANDEZ ALMENDRO

JOSE CARLOS FERREIRA IZQUIERDO

JAIME FLORES JIMENEZ

JESUS M. GALVEZ DOMINGUEZ

MAR GISBERT OLIVA

JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ

DAVID GONZALEZ GARCIA

JOSE LUIS GONZALVEZ TUSQUELLAS

CLAUDIA GOTTWALT 

TONI GRANADOS MIRANDA

OLIVER HENDERSON 

GUSTAVO HIDALGO LOZANO

KARINE JAUME 

ZANETA JUSKOVA 

DIEGO KATZMAN 

SERGEY KLYATCHENKOV 

MARINA KORSOUKOVA 

ORIOL LAPORTE ROSELLO

LUIS ALEJANDRO LARA CAÑAVATE

MURIEL LESBROS VIGNET

BIXIA LIANG LIN

MARIA CLAUDIA LINARES BRUGMAN

JOSE LUIS LIZANO SAN JULIAN

JOAN JOSEP LLAMBES PUJOL

FRANCESC XAVIER LLORCA AGULLO

JOSE LUIS LOPEZ CASTRO

ALEX LOPEZ VILASALO

ALBERTO LOPEZ BALCELLS GALLARDO

LUIS LOZANO BLANCO

RAQUEL LUIS DE COS

MATIAS LUNA GUTIERREZ

SERGI MARIMON RESPALL

SERVEIS CONSULTORIA SOFTWARE

CONSULTORIA INFORMATICA

CONSULTORIA DEL IDIOMA INGLES

CASTING CINEMA I TELEVISIÓ

SERVEIS DE CONSULTORIA PER L'ADMINISTRACIÓ I EMPRESA DE SEVEIS

CONSULTORIA DE MARKETING I LEGAL PER PIMES

GABINET D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA

LLOGUER D´EQUIPAMETS PER A US PUBLICITARI

SERVEI DE SECRETARIA PERSONAL I VIRTUAL ESPECIALITZADA EN MARKETIG

CURSOS DE FORMACIO A EMPRESES

DISSENY PAGINES WEB I SUPORT TECNIC PER EMPRESES

FOTOGRAFIA I DISSENY

FORMACIÓ EN L'AMBIT INFORMÀTIC

TRADUCCIÓ, INTERPRETACIÓ I ASSESSORAMENT

SERVEIS DE NETEGA

CONSULTORA COOPERACIO I AJUT HUMANITARI

SERVEI DE NETEJA PER A EMPRESES

AGENCIA DE FOTOGRAFOS Y ILUSTRADORES

FOTOGRAFIES SOBRE UN SOPORT DE METACRILAT D'EQUIPS ESPORTIUS

RELOCATION PER EMPRESES ANGLOFONES, SECTOR TIC

BIÒLEG

ESTUDI GRÀFIC

ESTELISMO EN MODA

EMPRESA DE SERVEIS DE MARKETING, PUBLICITAT I ALTRES SERVEIS A EMPRESES

TRANSPORTISTA

OFERIR SERVEIS A LES EMPRESES

EXTERNALITZACIÓ DE LOGISTICA DE PIMES

SERVEIS DE TOPOGRAFIA A CONSTRUCTORS, ARQUITECTES, PROMOTORS O PARTICULARS

SERVE DE MARKETING INDUSTRIAL PER PIMES

CONSULTORIA PER A NEGOCIS XINESOS

SERVEIS GRAFICS IMPRESOS I DIGITALS PER A CELEBRACIONS

SERVEIS INFORMATICS REMOTS

FRANQUICIA DE RIO CREDIT (SERVEIS FINANCERS)

SERVEIS AUDIOVISUALS PER A EMPRESES

TAXI

PUBLICITAT

SERVICIOS LOGISTICOS URGENTES

CONTROL DE PLAGUES

ESTUDI D'ART I DISSENY

PRODUCCIO GRAFICA

SERVEIS DE MÚSICA
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ALICIA MARIN MUNIESA

SILVIA MARTIN VALERO

AMALIA MARTINEZ DIAZ

MANUEL MARTINEZ GOMEZ

JOAN ANTONI MARTINEZ ROSAS

MANEL MEMBRADO MEMBRADO

JULIA MEYER SOMMER

JAUME MIARNAU ANDREU

JORDI MIR BOIX

CAROLINA MIRA ORTOLA

RAMON MONROS NAVARRO

MIREIA MONTANE BALAGUE

JUAN MARCOS MONTILLA DELGADO

EDUARDO MARIANO MURACA 

PERE NARBONA FONT

VICTOR NAVARRO BLAZQUEZ

ROSA NAVARRO TORRES

DAVID NAVARROT GONZALEZ

ENRIC NICOLAS ARNALDOS

NURIA NIETO GARCIA

VICTORIA OJEDA CASTRO

AUGUSTO ORTEGA GONZALEZ

LUCIA OTEO VIÑARAS

LAURA PAEZ GIMENO

JOSEP PALA SIBILA

MARTA PALLARES GANDIA

XAVIER PANELLA BERENGUE

DANIEL PATO GONZALEZ

CLAUDIA PAZ MORILLO

FRANCISCO JAVIER PERAL PEREZ

ARNAUD PEROMBELON 

DIEGO ANDRES PETRILLI 

LAURA POLLS VIVANCOS

JORDI PONS NAVARRO

MANEL PONS MARIMON 

JOAQUIM PUJOL FERNANDEZ

ROGER QUADRAT MESTRES

JOSEP MARIA QUINTANA DURAN

JESUS ALBERTO RAIDI GALINDEZ

ALEJANDRA RAMIREZ MARTIN DEL CAMPO

MARY RAMOS FLORES

COACHING

EMPRESA DE SERVEIS A PROMOTORS MUSICALS

EVENTS EMPRESARIALS I ESDEVENIMENTS SOCIALS

DISSENY TÈXIL, ESTILISME DE VESTUARI, DISSENY DE VESTUARI

SERVEIS A EMPRESES

ALTRES SERVEIS

EMPRESA DE RELOCATION

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS

FORMACIÓ COMERCIAL I ASSESSORAMNET COMERCIAL I MARKETING PER PIMES

AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

INVESTIGACIÓ DE MERCATS

SERVEIS DE CONSULTORIA EN RRHH

MANTENIMENT INDUSTRIAL

EDICIÓ, PRODUCCIÓ, PUBLICACIÓ DE MÚSICA, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

TECNOLOGIES RENOVABLES

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA PSICOSOCIAL PER EMPRESES

CREACIÓ GRÀFICA AUDIOVISUAL

ENGINYERIA DE PROJECTES

SERVEIS DE COMUNICACIÓ PER A PIMES

SERVEIS AUDIVISUALS

JARDINERIA

SERVEIS A EMPRESES

TREBALL D'INVESTIGACIÓ

CONSULTORIA INNOVACIO

COMUNICACIÓ PERSONAL EMPRESARIAL PER ESDEVENIMENTS

AGENDA GRATUITA PEL FOMENT CREIXEMENT PERSONAL

CLIMATITZACIO I CALEFACCIO

BUGADERIA INDUSTRIAL

MAQUINARIA EXCAVADORA D'OBRA

ASSESSORAMENT COMPRA /VENDA EMPRESES

BAR CAFETERIA

ART I DISSENY ACREÇAT A PIMES

EMPRESA DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES AUDIOVISUALS

SERVEIS DE AUTOSOURSING PER PIMES

SERVEIS D'ENGINYERIA MECÀNICA

DISSENY D'OBJECTES, PLV I STANDS

LLOGUER COTXES AMB CONDUCTOR

SERVEIS PER A DESPATXOS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA

AGÈNCIA COMUNICACIÓ I MÀRQUETING SOCIAL

INSTAL·LACIO DE PLADUR
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ENRIC RECASENS GRANADOS

RUTH RIBERA GARCIA

CONCEPCION ROCA CASAS

DOLORES RODRIGUEZ SILVAN

XAVI RODRIGUEZ GRAU 

JORDI ROJO FERNANDEZ

MARIO ROSSINO ROSSINO

AGUSTIN RUIZ FERNANDEZ

JAVIER RUIZ MARTINEZ

JORGE RUIZ SANTAMARIA

ANA SANCHEZ UMBRIA

JORGE ORLANDO SANCHEZ FREITES

CARLOS ALBERTO SANCHEZ 

PHILIPPE SANDRON 

INMA SANFELIU ARBOIX

INES JOVITA SANTAMARIA FLORES

JONAS SCHNEIDER 

LAIA SERA FELIP

JOAQUIN SERRANO GUTIERREZ

SORAYA SILES CEREZO

SERGI SOLER ROCASALBA

DANIEL SOLORZANO DIAZ

FRANCESC SORIANO TOMAS

ALEJANDRO SUPERVIEL SANCHEZ

ALBERTO TALLON OJEDA

GERSON FLORENTINO TAVARES GOMES

MAXIMILIANO TERBECK 

NICOLAS TETARD 

EDGAR TORNE MARTINEZ

JOSE ARNULFO TORRES GUADARRAMA

CRISTINA VIDAL GINESTAL

SILVIA CAROLINA VILLAMIL RAMIREZ

GUILLERMO WEINBERG ETKIN

LILIYA ZHUYKOVA 

SEBASTIAN ZUANON 

EMPRESA DEDICADA AOBRES PUBLIQUES, INSTALACIONS DOMESTIQUES I SEVEIS

DISSENY GRAFI PROFESSIONAL I SERVEIS INFORMATICS INTEGRALS

CONSULTORIA SOBRE POSICIONAMENT EMPRESARIAL I DE LA MARCA

EMPRESA DE NETEGES

IMPLEMENTACIÓ DE XARXES D'OCI A EMPRESES I ISTITUCIONS PUBLIQUES

CLUB DE FIDELITZACIÓ PER UN GRUP DECORREDURIES D'ASSEGURANCES

LOCUTORI

CONSULTORIA

SERVEIS FINANCERS

CONSULTORIA DE PROCESSOS INDUSTRIALS I DE SERVEIS

COMERÇ D'OPORTUNITATS- BEAUTY CONULTING&SERVICES

CURSOS MULTIMEDIA DE PREVENCIO RISCOS LABORALS

SERVEI A EMPRESES

CONSULTORIA EN FORMACIÓ CONTINUA PER DIRECTIUS

AGÈNCIA D'HOSTESSES

EMPRESA NETEJA

MARKETING

CONSULTORIA EN L'AMBIT DE LA INMOGRACIÓ

MANTENIMENT I REGULACIÓ AIRES CONDICIONATS

TRANSPORT AMB FORMIGONERA

CONSULTORIA ACÚSTICA

LLOGUER DE FURGONETES

AGÈNCIA DE PUBLICITAT

FORMACIÓ LINGÜÍSTICA PER EMPRESES

ASSESSORAMENT A AJUNTAMENTS SOBRE JOVENTUT, RECERCA I PROJECTES SOCIALS

ORGANITZACIO EVENTS

CONSULTORIA I COMERÇ INTERNACIONAL

CALL CENTER

FREELANCE IL.LUSTRACIÓ: PUBLICITAT, COMUNICACIÓ

SERVEI DE NETEJA D'OFICINES

SERVEIS CIENTÍFICS

SERVEIS DE CONSULTORIA I FORMACIO

CONSULTORIA DE EMPRESAS

SERVEIS A EMPRESES

DISSENY GRÀFIC
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Altres

OLGA ACUÑA CORVO

K. CHRISTOPHE AKABA DJOKOTO

ALEIX AMIGO SOLANS

SALVADOR ANDREU CASADESUS

DORA ARANA JAIMES

PERE AUBACH RAMBLA

IGNASI BAIZRE SCHALLER

CRISTIAN BARRASSO 

EDUARDO BAUTISTA MALAVER

EVA BELOKOSTOLSKA 

ALBERT BERLANGA GALARZA

GABRIELA BERNAL MALDONADO

HUGO BERTI 

PERE BERTOMEU ARNAU

BOUBKER BIDELLAOUI IDRISSI 

SALVADOR BOIX IGLESIAS

GUY BONHOME LAPORTA

GIORGIO FULVIO BORTOLUZZI 

JOSEP ANTON BOSQUE RAPESTA

OLGA BUSQUETS ROBLES

TERE CALDES CANELA

BEATRIZ CALVO GONZALEZ

MIGUEL ANGEL CALVO JUANAS

MERCEDES CAMINO BEDON

LUÍS CANO PEÑAFIEL

SERGI CAÑELLAS GUASCH

ALVARO DANIEL CAPURRO LARREA

HECTOR CARPI MUELAS

LLUIS CASANOVAS SIRVENT

RUT CASAS ALICART

PENELOPE CASTELLO MOLIA

ANTONI CERDA LUCAS

BRENDA CHAVEZ BENITEZ

GODOFREDO JESUS CHILLIDA MEJIAS

ANA CLARA CHIROUZE MONTENEGRO

JORDI CODINA CALVO

OLGA COLL VALERA

ANDREINA COLLU 

DORIS CONTRERAS AREVALO

CLARA CONTRERAS BALADA

ANTONIO CORONADO PEREZ

GLADYS CORREDOR CASTRO ZINGRE

GRAINNE ANN MARY CREHAN 

ARTURO CUESTA NAVARRO

ROSINA DEAMBROSIS FONS

ROSA DEL CASTILLO TODA

CONSTANCE DIACONU 

NUBIA DIAZ CARRERA

ANALÍA DONGIL BARREIRO

THOMAS DORMAN 

ANTON DRAB 

JAIME DROGUETT FIGUEROA

NICOLAS DUCHENE 

JORDI EGEA GARCIA

ABDEL MOUNIM EL BAKKALI 

OUAFAE EL KLOUF 

ARANTZAZU ELORZA COSCORROTZA

M.TERESA ESPELT SANCHO

MIRIAM ESQUIVEL BLANCO

ALI FARAHBOD 

JORDI FARRES MIRALLES

EDUARDO FASSINA 

BEATRIZ FERNANDEZ DE BOBADILLA LORENZO

NATALI FLAMARIQUE AMADO

JOHANA FLORES ZAMBRANO

CRISTINA FORÉS GÓMEZ

NELSON FRANCISCO TOMAS

ALFONSO FUENTE CADENAS

XAVIER FUENTES MUÑOZ

MONTSERRAT GALINDO CASAS

ELIA GARCIA SAURA

LAURA GARCIA GOMEZ

JOSEP GILI GARCIA

CLAUDIA MARIA GIRALDO BOTERO

ROSA GISBERT GARCIA

IGNASI GOMEZ FONT

SONIA GOMEZ BARRIONUEVO

MANUEL GOMEZ MANRIQUE 

MAURICIO GONZALEZ DIAZ

PATRICIA GOUVEIA OLIVELLA

EDWIN GUARIM MALO

JORGE GUGLIOTTA RAMOS

VICTOR GUTIERREZ TOVAR

XAVI HARILLO MAGNET

PABLO HERNANDEZ RUIZ

LUIS HERNANDEZ ANDRINO

YENSI ALEJANDRA HERRADA 

EVA HERRERO DALMAU

CHRISTIAN HIDALGO 

NICOLAY HRISTOV KAMBAREV

NOEMI IZAGUIRRE RUBIO

BETTY DE JESUS IZQUIERDO CELIZ

MARTA JODAS ALADREN

FRANCESCA LABORIA RAJADELL

JOSE LAGO GALERA

ELDAR LATFULIN 

MAGNOLIA LEON QUINTERO

MYRIAM LOBO DE LA ZERDA

SOFIA LODDO 

RUI LOPES BAPTISTA

CRISTINA LOPEZ MANCEBO

EUGENIO LOZANO BLANCO

FERNANDO LUIS SANCHEZ

ALVARO ANDRES MACIAS DIAZ

MONTSERRAT MAGAN GALLEGO

NATHALY MAIZ PALACIOS

DALIA MAMAN JACOBSTAMM

GABRIEL MANZANERA FLOREZ

FRANCESCO MARISEI 

ROSANA MARTINEZ 

ANGEL MARTINEZ SIERRA

ANGEL MARTINEZ NIÑO

CRISTINA MARTINEZ-SANDOVAL RIERA

MARINA MATEOS PEREA

SARAH MELERO GOMEZ

Mª JOSE MONCADA COLLADO

ALEIX MONEGAL BLANCH
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PEDRO MONJO FLORIT

DIEGO MONTADO DOMINGUEZ

MERITXELL MONTAÑA CASTELLON

EULALIA MORROS ANDRES

SILVIA MOYA GARCIA

JOSE MANUEL MOYANO PASTOR

TOMAS MUÑOZ SACRISTAN

JOAQUIM MUSSULL SAGASTEGUI

ENRIQUE NIELLES SERRET

JUAN ANTONIO NIUBO ARAN

FRANCESC NUBIOLA AGUIRRE

CARME NUÑEZ PIFERRER

MANUEL ORDOÑEZ AYALA

MONTSERRAT ORFILA BRULLES

ALLA ORLOVA 

JOSE ANTONIO OVIEDO MARTINEZ

PABLO ABEL PALAVECINO MAZZOLLA

ARMANDO J. PALOMAR MARTINEZ

ELVIRA PARADELA NASCIMIENTO

GEMMA PASCUAL COLL

MONICA PEDRA BARBERA

M TERESA PEÑA AULADELL

MERITXELL PEÑA AULADELL

MONTSERRAT PEREZ LLOBET

PEDRO CESAR PEREZ CASPE

EDUARDO PEREZ GARCIA

FATIMA PIZA GODALL

LAURA PLANA DIAZ

PAOLA PODESTA DESMOND

JESUS POLANIA ROJAS

NATALIA POMAR PEREZ

JULIETA PREGUERMAN LIMA

OLAF PUEYO CLARASSO

ANTONIO PUJOL NOUVAU

PILAR QUILEZ FERRER

VIRGINIA RAEZ REYES

CELIA RAMON WYSER

MARTA REDONDO PERA

DAVID REGALADO TEIXIDO

OSCAR REIRIZ FERNANDEZ

ENRIQUE REÑE GOMEZ

ROSANA RIDAO ANGLES

ALEJANDRO RIVERA LARRECHEA

TATIANA ROA DE SANCHEZ

CLARA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVAREZ

JUAN JESUS RODRIGUEZ LARRABEITI

JORGE RODRIGUEZ NIETO

FRANCISCA ROSA UAZ

ROGER ROVIRA RIUS

MARTA ROVIRA VIDAL

DOLORS RUIZ LOZANO

CARLOTA RUMEU NIN

GERARDO SALCEDA MATEO

OMAR RUBEN SALMEN 

KATHERINE SANCHEZ SOLARTE

Mª ANTONIA SANCHEZ FERNANDEZ

MARTA SANCHEZ OLEA

RAQUEL SANCHEZ MARQUES

OSWALDO SARANSING ESPINOSA

CRISTINA SAURA TRAVER

ADRIA SEGUER ASENS

AVIV SHANY 

SUSANNA SILVONEN 

XAVI SOSPEDRA LOSADA

RAQUEL TAPIA MARTINEZ

CINTO TIO BRAGADO

MARC TORRENT CASCANTE

EVARISTO TORRES SALCEDO

ANA MARIA UMAÑA UMAÑA

ANA MARIA UMPIERREZ FARIAS

FERNANDO VALENZUELA VIALARDI

BERTRAND VATIN 

Mª LUISA VEIGA GARCIA

EDUARD VELYTCHENKO 

LAURRENT VERNET VITALI

GEMMA VILLENA BARJAU

RODOLFO VITULLO REYNOSO

ALVARO VIVIESCAS JAIMES

LLUIS YBERO VALLDEPERES

DAMARIS MAGALY ZAMORA HENRIQUEZ

NACIBA ZETCHI 
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Membres de la
Xarxactiva d’empreses

EMPRESES

Nativos Media

2creativo

3&punt Solucions Informàtiques S.L.L.

7MC-arquitectes

A&E Construcciones, proyectos y Negocios

AAD Webmasters

ABAST Energia Natural

Abluo S.L. factor ambiente

ABPG

Absoluter Protecsol

Acor Organització d'actes 

Activa Domótica

ACTIVAMENT, TIC, SL

Acto Seguido S.L.

AD TELECOM S.L.

ADHOC EVENTS SOCIALS S.L.

ADICIONA SERVICIOS INFORMATICOS S.L.

Advisual Global Communication

Agora Net Servicios Telematicos S.L.L.

AGP Sanidad Ambiental

Albi-servigestió

Alfa9.com

Algordanza Ibérica

Alivi Events, S.L.

Aloha Tecnologia

Alqantara - Institut d'Estudis Culturals

ALSEAL SERVEIS INFORMATICS, S.L

ALTAMIRA INFORMATION

Altamirano Majó INTERIORISME S.C.P.

Alternativa Virtual S.L.

SECTOR

Disseny gràfic i industrial 

Disseny gràfic i industrial 

Software empresarial

Estudi d'arquitectura

Reformes d'immobles

Disseny gràfic i publicitari

Energies renovables

Serveis tècnics de medi ambient

Outsourcing comercial

Distribució i instal·lació de làmines solars

Organització d'esdeveniments

Enginyeria especialitzada en projectes de domòtica inmòtica

Gestió documental amb flux de treball

Formació empresarial

Fabricació de material electrònic

Publicitat, imatge i màrqueting

Software empresarial

Comunicació multimedia

Allotjament de webs

Tractaments de control de plagues 

Manteniment de piscines

Auditoria i control de qualitat

Serveis funeraris

Organització d'esdeveniments empresarials

Continguts digitals

Escola d'idiomes

Manteniment i venda de hardware

Tractament d'imatgeria espacial

Disseny d'interiors, industrial i gràfic

Software empresarial

Annex VI
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ALTERNOLOGIK S.L.

ALTRIUM

Alucha S.L.

Alviz Palacio S.L.

Ambar Virtual Sets S.L.

AMR Systems S.L.

ANARRES S.L.

Aneva Espais S.L.

ANIMARE cent.int.per pers.afec.càncer, SL

Annabelle Labbe

APC SYSTEM S.L.

APLICACIONES TELEFÓNICAS INTEGRADAS, S.L

AR ADVOCATS - Alba Ródenas Borràs

ARADOXA SOLUTIONS S.L.L.

Arbitrary Resources, S.L.

ARCIS ASESORES SEGUROS (A.Andersson)

AreaTI

Armando Blanco Consultors

ARROWS SOFTWARE S.L.

Art Infogràfic S.L.L.

ARTEA Consultores

ARXIWARI FITNESS ESPORTS

ASESORIA GADPER S.L.

Asesoría Técnica en Edificación

Asuni CAD

Asuni Soft S.L.

Atelier Libros

ATHOMIX - Disseny i programació web.

Atraczion (iGente, S.A.)

Audit & Control Estrés S.L.

AUDITORIES TÈCNIQUES BCN S.L.

Autosystems Iberia S.L.

AVID MICROCHIP ESPAÑA

BACK HELBERT

Barcelona Editorial

Barcelona Mayak S.L.

Barcelona Music and Audio Technologies

Barnaciber S.C.C.L.

Barnatech S.C.C.L.

BasseTech S.C.P.

Bastian Films S. L.

Domòtica

Consultoria d'empreses

Tecnologies per a reciclatge

Alberg de joventut

Continguts digitals

Xarxes de sensors sense fils

Formació d'actors

Lloguer espais auxiliars per usos domèstics i/o professionals

Comerç de productes de cosmètica

Traducció i localització

Desenvolupament i comercialització de productes de seguretat vial

Contact Center

Conseller jurídic

Serveis d'Informació

Enginyeria

Assegurances

Software empresarial

Formació empresarial

Software empresarial

Multimèdia

Consultors informàtics

Botiga d'esports, salut i bellesa

Gestoria i assessoria

Estudi d'arquitectura

Software empresarial

Software empresarial

Llibreria jurídica

Allotjament de webs

Màrqueting a Internet

Recursos humans

Consultoria mèdica

Productes i serveis per a la indústria de l'automoció

Productes d'identificació electrònica

Material d'oficina i regal d'empresa

Serveis editorials 

Exportadors i importadors de roba de marca

Software per tractament digital

Internet

Seguretat informàtica i helpdesk

Enginyeria informàtica

Productora audiovisual
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Bath Innovations

BCN ACTORS (CASTINGS CREATIVOS S.L)

BCN ASSESSORS

BdosM Publicitat

Beltran Muixí Serveis de Publicitat,SCP

BESS

BEST BRIEFING BCN

BeThere Serveis Aeronàutics S.L.

BHS - servicios de comunicación y traducción

Bielsa-Cisquella

Bioclave

Bioglutamic SL

Biolink 2000 S.L.

Bionanomics SL

BIT projects

BIT-ONE S.L.

Bl@u consultors, S.L

Bohemia Arte y Cultura S.L.U.

BOREALIA

BRACKET SOLUCIONES COMERCIALES

Brick de Comunicación S.L.

Buenaidea

BURGUÉS BUSINESS CONSULTING

BUSCADOR DE LAS GUIAS S.L.

BuyPower

C.R.I.A.

CADTECH IBÉRICA S.A (GRUPO CT)

CAJA FUERTE VIRTUAL SL

Campi Grafic, S.A.

CANER

Cannonball studio

CANOE DREAMS S.L.

Capa Tres Soluciones Tecnológicas S.L.

CASA BIO

CCL Imatge S.L.

Centre de Psicologia Aura

Centro de Fisioterapia TU SALUD

CENTRO DE NEGOCIOS S.L.

CENTRO MAXIME D' HARROCHE

CGV Shipping S.L.

CIA.DE ETIQUETAS Y FORNITURAS S.L.

Mobles de bany i hidromassatges

Agència d'actors i models

Assessoria laboral, fiscal i comptable

Disseny gràfic i publicitari

Agència de publicitat

Formació en idiomes

Organització d'actes i convencions per empreses

Enginyeria de l'espai

Màrqueting directe

Disseny gràfic i publicitari

Control d'accessos

Producció i comercialització de productes pel sector farmacèutic

Distribució de productes biomèdics

Producció i comercialització de productes pel sector farmacèutic

Consultora de comunicació

Consultora de comunicació

Consultoria empresarial

Producció i venda de obres artístiques per a decoració

Serveis editorials 

Outsourcing comercial

Agència de publicitat

Consultoria d'empreses

Consultoria d'empreses

Cercador comercial d'empreses

Outsourcing comercial

Centre d'atenció a families adoptives

Consultoria informàtica

Consultoria empresarial

Sistemes d'identificació i codificació automàtics

Organització d'events

Disseny gràfic i publicitari

Comerç a l'engrós de roba i complements

Consultoria informàtica

Materials ecològics per a construcció i decoració

Fotografia de publicitat i moda

Gabinet psicopedagògic

Fisioterapia

Centre de negocis

Escola de dança

Transport de mercaderies

Venda a l'engrós d'eqtiquetes i complements pel vestir
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Ciencia Divertida

CineAsia

Clínica Veterinària Marina

Clínica Veterinària Poble Nou

CODINACH TARRASÓ arquitectes ass.

COEXIA - Creating Solutions

COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERIA INFORMATICA

COLLAGE, gestió de recursos escolars S.L.

Combina tec, S.C.P

Cometa Technologies S.L.

Comexit SXXI S.L.L.

Complot - escuela de publicidad

Compra Natural

COM-VIS Soluciones de Redes Interactivas

Concept 4D S.L.

Confort Tapissers

CONNECTA VIRTUAL

Consonant Translation

Cooltra Motos S.L.

CORPORACION UNIVERSAL DEL MANAGEMENT

CREACION MULTIMEDIA, S.A.

Custom Software & Electronics

Cyberall Group

Change Core

Chaotic Music Technologies S.L.

Chilliwep, , S.L.

China Rush S.C.P.

chuchematic S.L.

d D'ENGINY biorem S.L.

D.R. AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.L.L.

dAcS enginyeria acústica

DANGEST S.L.

DATA RISC

DAVANTIS

D-DACTICA

ddlab, S.L.

Deco Vangart S.L.

Deimos, internet i comunicació

Delfi Tecnologia i Educació S.L.

Delta Activa S.L.

Deneb Latinoamericana SA

Experiments científics per a nens

Promoció del cinema asiàtic

Veterinària

Veterinària

Estudi d'arquitectura

Software empresarial

Serveis per a col·legiats

Organització i gestió d'activitats escolars i de lleure

Consultoria d'empreses

Software empresarial

Enginyeria audiovisual

Agència de publicitat

Comerç electrònic de cosmètica natural

Comunicació

Software empresarial

Comerç d'articles de decoracio per a  la llar.

Serveis integrals de secretaría a mida on-line.

Empresa de comunicació

Serveis per a motos

Consultoria empresarial

Agència de publicitat i productora

Software i hardware empresarial

Importació i exportació d'equips electrònics

Consultoria empresarial

Continguts digitals

Agència de consultoria i màrqueting

Centre de cultura xinesa

Màquines vending de golosines

Serveis d'enginyeria per a la salut i el medi ambient

Producció i post-producció audiovisual

Enginyeria acústica

Assessoria empresarial

Seguretat informàtica

Software per tractament digital

Escola d'idiomes

Empresa de comunicació 

Fabricació i comercialització de làmpares de disseny

Internet

Formació en informàtica

Construcció

Software empresarial
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Desarrolo Integral de Etiquetaje Técnico

Diba product solutions

DiG Cyber-Video S.C.P.

Digital Samba S.L.

DIGITAL SUITE & TECHNOLOGY S.L.

Dinam, Estudio Web

Disseny floral quetzal

DRACO SYSTEMS

DRESSLAB

DSTAKR, S.L.

DTB LINK

Duomo S.C.P.

DUPLICAT DE SERVEIS INFORMATICS S.L.

e-AdminWorld

ECM assessoria

ECMA ENGINYERIA

Ecoenginy S.L.L.

Editorial dahl 

EDUARDO REYES BARCELONA

EDUVIDA RELOCATION S.L.

ELE SERVICIOS 

EMECOM - Marketing Tecnológico

Emprenjunt

ENEPE

EnginyWorks tecnologies d'internet

EngiTec

ENRIQUE TRICAS SANZA

Entity XML-Editorial S.L.

ePeople-c Company S.L.

Ereca

Ernesto garcia alvarez

Escuela Parla - Language School -

Estudi de disseny Ana Clapés

eTienda S.L. 

EUNEO Systems S.L.

Eur. inf. tech.sol.and dev. S.L.U.

Euro Suplementos 

EURONA WIFI NETWORKS S.L.

EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC

EVENTING, S.L.

EVENTOPLUS - THE INTERNET THING S.L.

Software empresarial

Disseny industrial

Videoclub

Software de comunicació

Software empresarial

Disseny de pàgines web i imatge corporativa

Disseny amb flors

Enginyeria aeroespaial

Magazine audiovisual

Agència de publicitat

Fabricació material electrònic

Comerç al detall de complements i bijuteria

Duplicador de suports optico-digitals

Outsourcing comercial

Gestoria

Serveis mediambientals

Enginyeria especialitzada en energia solar

Edició de llibres

Fabricació i comercialització de complements de decoració

Relocation

Formació d'idiomes

Consultoria de Màrqueting

Central de serveis a botigues especialitzades

Comerç de roba i complements

Consultoria empresarial

Enginyeria industrial

Serveis a empreses (manipulats)

Software empresarial

Consultoria de recursos humans

Serveis immobiliaris

Xurreria ambulant

Formació d´idiomes 

Disseny gràfic

Comerç electrònic

Software empresarial

Software empresarial

Comerç de suplements nutricionals

Accés a internet

Centre de telemedecina

Agència d' events i patrocini esportiu

Organització d'esdeveniments
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eventosEmoción, S.L

EVENTUAL EVENTS S.L.

EXE ARQUITECTURA BARCELONA S.L.

Extreme Products S.L

Factotum Barcelona S.L.

Farmacia Isabel Vila i Nieto

FCA Consulting

Fco. Javier León Susaeta

FLORAQUA AQUARIS

Fluiser S.L.

flux ingenieros

Fluxus

Focus On Emotions S.L.

Food & Mambo

FORFRED S.L.

FORMACIÓ INTREGAL EN HOSTELERÍA S.L.

FORMACIÓN Y EDICIÓN OHANA S.L.

FOTOBIT SCP

FotoGPS

FuturLink

GAMA, S.C.P. - Psicologia, Logopèdia i Educació

Gemma Rius Clusellas

GEMMA TUDELA CUADRAS

GeoVirtual, S.L.

GESPAMARK MANAGEMENT S.L.

Gestiona

GestionTI S.L.

GiDoc Integral

Gigle Semiconductor S.L.

Gioca S.L.

Global Bridge, S.L. 

Global SIO S.L.

Globaliza S.L.

Goal & Coaching

Gòtika Software

Gotland Charter

GRD Health Institute

Groc & blue Group S. L 

Guxens & Asociados-Int.Executive Search

Healthy Growth Asesores, S.L.

Helen Turnbull fotografia

Organització d'esdeveniments

Organització d'esdeveniments

Serveis d'arquitectura

Comerç de merchandising esportiu

Producció i post-producció audiovisual

Farmàcia

Consultoria empresarial

Productes i serveis per a la indústrai de l'automoció

Botiga d'animals i plantes

Compra venda de productes filtrants

Automatització industrial

Agència de desenvolupament local i regional

Comunicació

Serveis de Restauració

Climatització industrial

Escola de formació ocupacional per adults

Formació d'idiomes

Estudi de fotografia

Software per a tractament digital

Màrqueting

Centre d'assessorament psicològic per a nens i adults

Formació activitats extraescolars

Centre de rehabilitació física

Desenvolupament de llenguatges gràfics territorials

Propietat industrial i intel·lectual

Gestoria immobiliaria 

Gestió de sistemes d'informació

Gestió documental

Desenvolupament de circuits semiconductors 

Comunicació

Serveis de traducció

Software empresarial

Comercialització de productes tecnològics

Consultoria d'empreses

Software empresarial

Turisme nàutic

Medicina Integrada - Ioga Mèdic Kundalini

Serveis d'animació i lleure

Recerca de directius

Consultoria empresarial

Fotografia
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I+I Consulting

Icar Vision Systems

ICON ANIMATION S.L.

ICR ADVENTUS SYSTEMS

IDEACTIVA S.L.L

Ideasdedos

IDEATIK

Idees i disseny 

IDYMA Internet Marketing & Tecnología

Ikar Engineering S.L.

Ilusiona Centros de Ocio, S.L.

IMAGINIA IT SERVICES

IMAGSA

Impactmedia

Inc. Studios, S.C.P

INDALUM CINCO S.L.L

Inetsoftcenter Sistemas S.L.

Infinitec Activos S.L.

Info_cartografia

Informática IT

INFORMATION WORKS S.L.

Ingenia Tecnología y Comunicación

Ingenia-cat S.L.

INORME S.L.

inQA.labs

Insolent Creations S.C.P

INSTITUT D'ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTR

Instituto Camelias de Oftalmología

Integra Publicidad

Interbel Software

INTERBIZ & TOURISM S.L.

Intercom Telemàtica Girona SL

internacional comunicacion

INTERNET SECURITY AUDITORS S.L.

INTÉRPRETES DE BARCELONA, SCP

INTIGEA S.L.L

INVERLINE NETWORKS

IP&IT CONSULTING

iPractic

Iris Aplicaciones S.L.

Iris Experience

Consultoria d'empreses

Fabricant de Lectors de documents

Productora i distribuïdora de series d'animació

Software empresarial

Disseny gràfic i publicitari

Comunicació

Organització d'actes, Comunicació i Disseny Gràfic i Imatge

Disseny gràfic i publicitari

Serveis publicitaris via Internet

Enginyeria industrial

Explotació de centres d'oci i diversió

Enginyeria informàtica

Comercialització de productes tecnològics

Mitjans publicitaris

Estudi de fotografia

Fusteria d'alumini

Seguretat a Internet

Disseny i producció d'ingredients actius per la indústria cosmètica

Disseny gràfic i publicitari

Consultoria informàtica

Consultoria informàtica

Sistemes de comunicació remots i inalàmbrics.

Fabricació de material electrònic

Software empresarial

Test de software i llocs web

Productora i emisora radio per internet i per FM

Assessorament i formació en matèria d'alimentació

Consulta oftalmològica

Disseny gràfic i publicitari

Software empresarial

Importació i exportació de productes

Comerç electronic

Premsa per a dones madures

Seguretat informàtica

Traducció i interpretació

Enginyeria domòtica i energies renovables

Software financer

Consultoria d'empreses

Lloguer d'aplicacions informàtiques

Software empresarial

Màrqueting interactiu 
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Isabel Quiles

iSOCO

IT BARCELONA CONSULTORES

ITEVA solutions

Itztli

Iuris.doc

J.D.XOKALA

JARDI`PLÀ

JOAN MANEL PLA RIBAS

JOAN MAUREL TOST

Juniper Consulting

JUSTINMIND S.L.

keepU

Keonycs IT Outsourcing, S.L.

KEYBUZ

Kinetic Solutions S.L.

Kinetical Business S.L.

KING-ECLIENT

KuariKuara

La Barberia de Gràcia

La pinta

La xiroia

LANCIBER SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.

LASERVEIS

Lené Tourn

Les Carasses

L'estudi de fotografia S.C.P.

Lexiapark

LICEU INFORMATICA S C C L

Lifestyle Barcelona

LILACOM STRATEGIC CONSULTING, S.C.P.

LINGUACOM S.L.

Línial Desarrollo Soft. Sect. Verticales

Lino García Tarrés

Llúpols i Llevats S.L.

M T X MERTXE HERNÁNDEZ

Mabest, S.L

Magma3,SCCL

MAGNA EQUIPMENTS S.L.

Malabars Informacion SL

MANEL ULLDEMOLINS VALES

Disseny gràfic i pàgines web

Consultoria empresarial

Consultoria informàtica

Consultoria informàtica

Botiga de menjar

Informació i documentació empresarial

Venda i degustacio de café i pastes

Serveis per a events

Representant

Consultoria d'empreses

Allotjament de webs

Software empresarial

Productora de comunicació en línia

Consultoria Tecnològica 

Outsourcing empresarial

Seguretat informàtica

Software empresarial

Consultoria empresarial

Comerç al detall d'objectes de Brasil

Barberia

Perruqueria

Ludoteca

Software empresarial

Manteniment informàtic a empreses

Gestió global de la comunicació corporativa per a Pimes

Restaurant

Fotografia industrial i publicitària

Empresa de comunicació

Formació en informàtica

Organització d'activitats d'oci 

Consultora de màrqueting

Traducció i interpretació

Software empresarial

Software empresarial

Elaboració, envasat i comercializació de cervesa 

Disseny de roba d'avantguarda

Edició i distribució d'eines de comunicació

Agència intercativa

Fabricant d'instruments de laboratori

Comunicació digital i online

Assessoria
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Manfatta S.L.

Manumau visual design S.L.

MAP ASSESSORAMENT I SERV.GERIATRIA S.L.

MapGenia S.L.

MAROBI As. i prod. d'actes d'empresa

MARSAL RUBIO ADVOCATS I ECONOMISTES

Marta Josa

Martí Gutiérrez Guxéns

MATADRACS S.L.

MATIUS.V DISSENY GRAFIC

McNeel Europe S.L.

Mediared, servicios de información S.L

MedySIF

MEETRIC, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS

Meltemi media S.L.

Memicsys S.L.

Memora

Mentlab. Creació gràfica i multimèdia

MiBodaenlaRed.net

MIGIRO ARQUITECTURA S.L.

Mlueza S.L.

Mobbiz Comunicació S.L

MobiFriends Solutions,S.L.

MOBILE MEDIA SOLUTIONS S.L

Mol Management S.L

MOLIPOREX IBERICA S.A.

montse bravo

MP

MP eventoplus

MPbata

MPROACTIVA

MULTIEXTERIOR, S.L.

Multiplica

MUNDILINGUA BCN

Mundo Animado

Mutto & Herbert

Nacho Escobosa Iglesias

NAGUAL ALIMENTACION, S.L.L.

NEOTICA SOLUTIONS, S. L.

Neuroscience Technologies

NEUS CABRE - SALUT I ESTETICA

Productora de comunicació

Imatge i comunicació

Serveis per a la gent gran

Software empresarial

Organització d'esdeveniments

Assessoria empresarial

Disseny gràfic i publicitari

Instal·lacions elèctriques

Comerç electrònic

Estudi disseny gràfic

Software per a tractament digital

Serveis d'informació

Solucions informàtiques per al sector financer

Gestió de projectes de decoració

Disseny gràfic i publicitari

Seguretat informàtica

Interiorisme

Laboratori de creació gràfica i multimèdia

Productora de webs de casaments

Estudi d'arquitectura

Botiga de roba de disseny propi

Continguts mobils

Serveis a traves de telèfons mòbils i internet

Software empresarial

Consultoria turística

Enginyeria industrial

Teràpies alternatives

Assessorament en RP

Agència de relacions públiques

Projectes d'energia, medi ambient i enginyeria

Formació professional per a dones

Publicitat Exterior

Consultoria

Formació

Tallers de plàstica i cinema d'animació

Organització d'esdeveniments

Consultoria esportiva

Fabricació de "tortillas" mexicanes 

Consultoria tecnològica

Recerca biomèdica

Estètica i terapies naturals
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Next level advertising

Nichols Coaching & Consulting

No TIme? No Problem!

Noleak S.L.

NOVIA D'ART SL

Nub3d

Numerical Control Engineering, S.L.

Oficinas y servicios compartidos S.L.

Onisis networks

Onmedic Networks S.L.

OpenTrends Solucions i Sistemes S.L.

OPENWIRED S.L.

OpenWired, S.L.

Optimo I+D

Oriol Cort Enginyers

Otman Roba i tes

Outdoor Media S.L.

Panòptic Produccions, SL

Paradisebarcelona2003 S.L.

Paraules en veu alta

Pedagogia Interactiva

Penta MSI, S.A.

PERRUQUERIA MARGA

PERSONAL MUSIC S.L.

PETIT POL

Pildo Labs (Pildo Consulting S.L.)

PJob Catalunya

Planet Lingua, SL

PLANET SISTEMES ELECTRONICS, SL

POLYGLOTA

Polymita Technologies S.L.

Polyphonic Human media Interface S.L.

PORTAL FACTOR G S.L.

PRAGMABCN ESPECIALISTES EN GESTIÓ S.L.

Proinf.net

PROMOCIONS HARCO, S.C.P.

Protección de Patrimonios, S.A.

ProxyTV

PUBLIMAR PUBLICITAT

Publitema

QUALITY CHOICE S.L.

Agència de publicitat

Coaching d'executius en anglès

Assistent personal

Impermeabilització de cobertes

Disseny i confecció de vestits de núvia

Software per a tractament digital

Reparació de maquinària

Serveis administratius per a pimes

Consultoria de telecomunicacions

Software empresarial

Software empresarial

Seguretat informàtica

Software empresarial

Software empresarial

Enginyeria de telecomunicacions

Botiga de roba i teteria

Planificació de campanyes publicitàries

Continguts digitals

Bar-Restaurant

Lectura i relaxació a domicili

Serveis educatius de base tecnològica

Software empresarial

Perruqueria i centre d'estètica

Serveis musicals per empreses

Botiga de roba infantil

Enginyeria aeroespacial

Continguts digitals

Serveis de traducció

sistemes electrònics de seguretat

Formació d'idiomes

Software empresarial

Software per al lleure

Consultoria d'empreses

Consultoria d'empreses

Formació informàtica

Agència immobiliaria

Instal·lació de càmeres de seguretat 

Plataforma tecnològica de gestió multimedia

Agència de publicitat

Productes de merchandising

Software empresarial
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QUALITY MANAGEMENT RESOURCES S.L.

Query Bit Systems S.L.L

QUMAG

Quotidianabarcelona S.L.

RADICI PLASTICS IBERICA S.L.

REDAXA,S.L.

redrum studio

Reformas Berea baños y cocinas

Regen Palmer s.l.

RENTiNET Servicios Informaticos SRL - Proyectos Voz/IP

RESDEMES S.L.

Residencia Santa Otilia, S.L

RESTAURANT DOÑA MATILDA,SL

Riure B

ROBUSTO ESPAÑA SL

Rousaud Costas Duran

Rubén Cristi 

SACTECH TELECOMUNICACIONES MOVILES S.L.

SACVAS CONSULTING S.L.

Saenz & Rodriguez

Sairem Ibérica S.L.

SANDRA RIUS (TarongilMultimedia)

SANT JUST ORANTES S.L.

SASHA

Scubastore (116 Intrade, SL)

SELECCIO BON CAFE, SL

Sellcom ventas & comunicacion S.L.

SEPRA Servei de Prevenció Integral

Sergio Selvi, arquitecte

Serkop

SERTEC Soluciones Informáticas, S.A.U.

Servei Integral al Comerç

SERVIRAPID-NH S.L.

SIA ENGINYERS S.L.

SIGMA, S.L.

Signaletics s.l.

Sima desarrollo ambiental S.L.U

Sinapsis conocimiento y comunicación

Sincronia Consultoria

SINERIA CONSULTING & ENGINEERING

Sist. Informacion Territ. y Posci.

Consultoria d'empreses

Software empresarial

Enginyeria de medi ambient

Serveis editorials

Fabricació i comercialització de plàstics tècnics

Agencia Matrimonial COSM

Continguts digitals

Interiorisme

Organització de cursos protocol social 

Informació

Continguts digitals

Residència d'atenció a gent gran

Restaurant

Formació per empreses

Fabricants de sistemes de seguretat

Assessorias legal i tributària

Consultoria per a l'exportació

Majorista de telefonia mòbil

Estudi d'arquitectura

Importació i distribució de llenceria

Fabricació de material electrònic

Consultoria informàtica

Assessoria i agència d'assegurances

Importació i distribució de tèxtil i complements

Portal on-line de venda de material de submarinisme

Venda de cafè 

Outsourcing comercial

Consultoria d'empreses

Estudi d'arquitectura

Serveis de secretaria

Software empresarial

Equipament comercial i reformes de comerços

Manteniment industrial

Distribució d'instrumentació analítica

Serveis de gestió, màrqueting i comunicació per a associacions

Solucions de senyaletica i senyalitzacio de seguretat 

Serveis mediambientals

Empresa de comunicació

Consultoria industrial

Consultoria i TIC

Enginyeria de software de posicionament
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Sistemas de Gestión Ambiental

SIT Consulting S.L.

SIT Pymes y Particulares

SIVICOM SYSTEMS

SLS international

Smart Consulting

Soas S.C.P

Solielectric Proyectos e Instal, S.L.

SOLPORT Sistemas S.L.

Solucions Innovadores Intel·ligents SII

Solutions four Engineering

Somorrostro, S.C.P.

Source23 internet design and consultancy

SOUTHWING S.L.

STAR Servicios Lingüísticos, S.L.

Starlab Barcelona S.L.

Suport Creative Xem

Symbol

Taller Projectes oci S.A.L.

TATAMIA SOLUTIONS; S.L.

TAU INGENIEROS S.L.

TECIL S.A.

Tecnología en sus manos S.L.

Tecno-med Ingenieros S.L. - Consultores

Tech Sales Group

TECHIDEAS ASESORES TECNOLOGICOS, S.L

Tempos 21 

Teresa Garceran

Térmens Advocats

TESI Tecnica del So i la Imatge S.L.

The Consultants-E

Theseus S.L.

TMT Factory - BCN Media

TODECA, S.A.

Tonercenter

TOT FORMACIÓ S.C.P.

TOTDIETETICA

Traduccions Cristina Navarro

TRADUNET BCN

Tranex Town, S.L.

Trans.forma

Serveis mediambientals

Software empresarial

Serveis de reparació d'ordinadors

Aplicacions industrials a mida

Informació i documentació empresarial

Consultoria empresarial

Venda de productes de cosmetica natural

Enginyeria industrial

Software empresarial

Desenvolupament de tecnologia aplicada a l'estalvi d'energies

Enginyeria de l'espai

Restaurant

Màrqueting, publicitat i promoció a través d'Internet

Auriculars sense fils

Serveis de traducció

Enginyeria de l'espai

Agència de publicitat

Agència de publicitat

Agència de viatges

Interactivitat per televisió local

Disseny i fabricació d'equips electrònics

Comercialització d'instruments per a laboratoris

Software empresarial

Consultoria per a fabricants de productes sanitaris

Outsourcing comercial

Software per a tractament digital

Aplicacions mobils per a empreses

Paisatgisme

Despatx d'advocats 

Enginyeria audiovisual

Formació on-line

Consultoria d'empreses

Enginyeria de software i de sistemes

Fabricació i distribució de productes químics

Venda de consumibles d'impressió

Formació per empreses

Assessoria en dietètica i en higiene alimentària

Serveis de tradució, interpretació i assessoria lingüística

Serveis de traducció i interpretació

Empresa d'events, comunicació i màrqueting per a empreses

Producció artesanal per a la llar
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TRANSCAT,SLNE

TTOO

TUBULAR TEL S.L.

TURISMO DIVERSIDAD S.L.

TURISVIA, consult y formación turística

TWINLAN SOLUCIONES Y PROYEC. INFOR S.L.

Update Business S.L.

URDÍ-SOLÉ & ASSOCIATS S.L.

V.O. Argüeso & Godes S.L.

VERTISUB S.L.

VIAJES ÉIRE

VIDA Software

VIGORIUS, SCP

Vimotek, S.L.

Virginia Carrasco Fotògrafa

Visual Century Reseach

Visualmedia producciones, S.L.

VST BCN S.L.

Watermelon Designers

WATTPIC Energia Intel·ligent S.L.

Wavecontrol, S.L

WELCOME TO BARCELONA S.L.

WISE ORIENTATION S.L.

Work & fun

WORLD TRADE SHARK ATTACK, S.L.

www.gescat.biz

x3 estudis ambientals

XASJO

Xavier Mirabete Vives

Xavier Oliveres i Reder

x-lives

y  paisatge S.C.P.

YETI

zafiro tours

Zoé y Ariane S.L.SIVICOM ENGINYERS S.C.P.

Transport de persones

Assessors en dietètica

Consultoria en telecomunicacions

Agència de viatges

Formació en turisme

Software empresarial

Agència de relacions públiques i comunicació

Assessoria tècnica del sector agroindustrial i quñimic

Creació i fabricació d'objectes singulars per decoració i regal.

Empresa de construcció

Agència de viatges

Software empresarial

Venda d'obres d'art

Enginyeria especialitzada en superfícies 3D

Estudi fotogràfic

Desenvolupament informàtic

Producció de vídeo i TV i serveis audiovisuals

Serveis de seguretat

Disseny gràfic i publicitari

Sistemes de generació distribuïda d'energia

Fabricació de material electrònic

Turisme d'alt nivell

Advocats experts en dret mercantil, informàtic i Internet

Organització d'esdeveniments

Importacio de accessoris per a  motos i scooters

Allotjament de webs

Anàlisi i planificació ambiental del territori

Serveis logístics

Software empresarial

Gestoria i auditoria d'empreses

Creació de jocs massius

Paisatgisme

Màrqueting d'experiències

Agència de viatges

Agència de gestió del lleureConsultoria en processos industrials
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Empreses col.laboradores
amb pràctiques laborals
de formació ocupacional

A Y C ASENSIO 21, S.L.

A.C. HOTEL DIPLOMATIC, S.L.

A.C.A.M

A.R.J. ADVICE & RESEARCH & JOINT VENTURES, S.L.

ACUARIOS OCEANWORLD, SL

ADECCO TT SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, (SUCURSAL)

ADO CERRAMIENTOS METALICOS, SA

AE-BGC 2005 ARQUITECTURA I ENGINERIA S.L

AGENCIA POPULAR DE VIATGES, SA

AGRUPAMENT DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE CATALUNYA

AIGUA, ESPORTS I SALUT SL

ALEACIONES DE METALES SINTERIZADOS, S.A.

ALFA9 SERVICIOS WEB, S.L.

ANGEL LUIS PERALES LOSA - (FORJA BARNA)

ANIMANDUS

AQUAPLANNING, S.L.

ARADOXA SOLUTIONS, S.L.

ARC TRIOMF S.A - HOTEL PRINCESA

ARISTIDES 7 ASSESSORIA INTEGRAL S.L.

ART GOS

ARTIFICI, SCCL

ASINCRON SISTEMES, SL

ASISTENTES ESCOLARES, SL

ASOCIACION CULTURAL FAMILIAR GENUNIO

ASOCIACION DE SERVICIOS ASER - (RESIDENCIA ASSISTIDA 

TRINITAT)

ASPACE

ASS.CAT.INFANCIA MALTRACTADA

ASSOCIACIÓ CATALANA DE COLÒNIES

ASSOCIACIO CENTRE D'ESPLAI CAN SERRA

Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles, cistelleria i esparteria

Hosteleria

Activitats de serveis socials

Intermediaris del comerç

Activitats recreatives, culturals i esportives

Selecció i col.locació de personal

Fabricació de productes metàl.lics, llevat de maquinària i equips

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament

tècnic

Activitats afins al transport, activitats d'agències de viatges

Activitats d'organitzacions empresarials, professionals, i patronals

Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica

Forja, estampació, embotició de metalls i pulverimental.lúrgica

Activitats informàtiques

Fabricació de productes metàl.lics, llevat de maquinària i equips

Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Metal.lúrgia

Altres activitats empresarials

Hotels

Activitats juridiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis

de mercat i enquestes d'opinió

Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica

Disseny no industrial i decoració d'interiors

Altres activitats empresarials

Educació

Altres activitats empresarials

Acolliment de gent gran amb allotjament

Activitats de serveis socials

Activitats de serveis socials

Activitats d'organitzacions empresarials, professionals, i patronals

Activitats recreatives, culturals i esportives

Annex VII
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ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI DIVERSITAT LUDICA

ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI EL NUS

ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI EL TRICICLE

ASSOCIACIO CLUB D'ESPLAI LA FLORIDA

ASSOCIACIO CLUB INFANTIL I JUVENIL BELLVITGE

ASSOCIACIO ESCLAT

ASSOCIACIÓ ESCOLA LLIURE ROSA D'ABRIL

ASSOCIACIÓ PARALISI CEREBRAL CAMÍ

ASSOCIACIÓ SERVEIS EDUCATIUS: RECURSOS DE L'ESPLAI

ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES

ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL IBN BATUTA

ASSOCIACIO SUPORT AL DISMINUIT PSIQUIC M DE DEU DE

BELLVITGE

ASUNI CAD

ASUNI SOFT, S.L

AUDIT NETWORK S.A.

AUTO CARROCERIAS RIU S.A.

AUTOMATISMOS PROYECTOS Y MONTAJES, S.A.

AUXILIA BARCELONA F.P.

AVENTIA IBERIA S.L.

AXIMA SISTEMAS E INSTALACIONES, SA

BANCO DE SABADELL

BARCELO CLAVEL HOTELES, S.A. (HOTEL BARCELÓ SANTS)

BARCELONA ASSESSORAMENT I SERVEIS INTEGRALS, DE 

CONSULTORIA, SL

BARCELONA YACHT DESIGN GROUP, S.L.

BARNA PORTERS, S.L.

BCN-93, S.L

BEARN & GRAY D.O., S.L.

BITRON INDUSTRIE ESPAÑA, S.A.

BOLSAPLAST

C & A MODAS, S.L.

C&A MODA, S.L. (PELAI)

C.C. CARREFOUR, SA.

CAD TECH, SA

CADTECH IBERICA, SA

CAMARA DE COMERCIO DE PERU EN ESPAÑA

CAMERDATA SA

CAPRABO

CARGO CLUB FORWARDERS, SL

Altres activitats empresarials

Activitats recreatives, culturals i esportives

Activitats recreatives, culturals i esportives

Activitats recreatives, culturals i esportives

Activitats recreatives, culturals i esportives

Activitats de serveis socials

Educació

Activitats de serveis socials

Activitats recreatives, culturals i esportives

Reciclatge

Activitats diverses de serveis personals

Activitats sanitàries

Activitats informàtiques

Altres activitats empresarials

Altres activitats empresarials

Activitats empresarials diverses

Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics

Activitats associatives diverses

Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics

Instal.lacions d'edificis i obres

Intermediaris del comerç

Hotels

Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assesoria fiscal

Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics

Altres activitats afins al transport

Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Selecció i col.locació de personal

Altres activitats empresarials

Sector Industrial

Comerç al detall de roba

Comerç al detall de roba

Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors.

Reparació d'efectes personals i estris domèstics

Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics

Altres activitats relacionades amb la informàtica

Intermediaris del comerç

Altres activitats empresarials

Comerç a l'engrós i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes

Altres activitats afins al transport
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CARIBOU S.L.

CARLOS PRIETO MINISTRAL (INSTAL.LACIONS LES PLANES)

CARREFOUR

CASA ASIL DE SANT ANDREU

CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR

CASA SANTIVERI S.L.

CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL

CAST INFO, NETWORKING S.L

CAST INFO, S.A

CASTING CREATIVOS SLU

CATALANA D'INSTAL.LACIONS I REFORMES 2000, S.L.

CAVENTEL, S.L.

CEMPROSA (CENTRO ESTUDIOS MEDIOS PROF. SA)

CENTRE CLOT DE LA MEL

CENTRE DE DIA I SERVEIS NOUS AVIS, SCCL

CENTRE INFANTIL I JUVENIL MOWGLI

CENTRE RESIDENCIAL PUTXET

CENTRO MEDICO TEKNON

CEPROCOOP, SCCL

CLECE SERVEIS SOCIALS - RESIDÈNCIA JOSEP MIRACLE

CLECE, SA

CLIMATIZACIÓN Y ENERGÍA, S.A.

CLUB D'ESPLAI EL TRICICLE

CLUB VIRTUAL DEL VENDEDOR, SL

COMERTEL, S.A.

COMPANYIA GENERAL CARNICA (CAN SALAS)

CONGELADOS JAV SL

CONSORCI SANITARI INTEGRAL

CONSTRUCCIONES METALICAS GRUPO ALMANSA, SL

CONSUM S. COOP. VALENCIANA - SUPERMERCATS CONSUM

CONSUM SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

CONSUM SOCIETAT COOPERATIVA VALENCIANA, S.L.

COOPERACIO I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, DESOS

OPCIO SOLIDARIA

CORTEFIEL

COSTURA I MODA MEDITERRANEA, SL

COTRONIC

CP SHIPS AGENCIES SPAIN, SL

CPET CENTRE DE PUBLICACIOONS DEL CAMPUS NORD, 

Intermediaris del comerç

Instal.lacions d'edificis i obres

Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats

Serveis socials

Activitats de prestació de serveis socials amb allotjament

Altres tipus de comerç al detall en establiments especialitzats

Activitats de serveis socials

Altres activitats relacionades amb la informàtica

Consulta d'equips informàtics

Altres activitats empresarials

Instal.lacions d'edificis i obres

Sector Serveis

Educació

Altres activitats empresarials

Acolliment de gent gran amb allotjament

Activitats recreatives, culturals i esportives

Altres activitats empresarials

Activitats hospitalàries

Activitats juridiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal,

estudis de mercat i enquestes d'opinió

Activitats de prestació de serveis socials sense allotjament

Activitats empresarials diverses

Instal.lacions d'edificis i obres

Activitats recreatives, culturals i esportives

Altres activitats empresarials

Restaurants

Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors.

Reparació d'efectes personals i estris domèstics

Altres activitats empresarials

Altres activitats empresarials

Construcció

Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac

Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats

Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac

Altres activitats empresarials

Comerç al detall de roba

Altres activitats empresarials

Telecomunicacions

Altres activitats afins al transport

Altres activitats empresarials
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SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA

CRID (CENTRO DE REHABILITACIÓN Y DIAGNÓSTICO)

CRITERIA FORMACIÓN, S.L.

CRUMA

CT INGENIEROS, A.A.I, SL

DECOEXSA BARCELONA, S.A.

DELPRO, S.L.

DENEB LATINOAMERICANA, S.A.

DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE CATALUNYA

DESJUST, SA

DHL LOGISTIC SPAIN, SL

DIAGONAL ZOO, SL

DIPUTACIO DE BARCELONA(CENTRES ASSISTENCIALS DR. EMILI

MIRA I LOPEZ)

DIR FASHION

DOSKASDE, SA - HOTEL ATENAS

ECOVERITAS SA

EDICIONES CONSTRUNARIO, S.L.

EDV, FERROVIARIA, AERONAUTICA Y AUTOMOCION, SL

EL CORTE INGLES SA.

EMPLEO Y DESARROLLO, SL

ENERCAT S.L.

ERA SERVEIS I CONTROL D'ACCESSOS

EROLES, S.A.

ESFA HOSTELERIA

EULEN S.A.

EURONOW, S.L. (GRUP PARADÍS)

EURORESIDENCIAS GESTION, SA

FARNATGRACIA SLU

FEDERACIO SERVEIS PUBLICS-UGT

FIESTA HOTEL CASPE

FINCAS TEMPLE, S.L.

FRANCISCO JOSÉ ROS CAÑIZARES

FREI UNION, SL

FSS BCN

FUNDACIO JOAN XXIII

FUNDACIO LA SALUT

FUNDACIO PERE RELATS

FUNDACIÓ PRISBA

FUNDACIO VALLPARADIS

Serveis sanitaris

Formació permanent i altres activitats d'ensenyament

Sector Industrial

Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics

Altres activitats afins al transport

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic

Activitats informàtiques

Activitats jurídiques

Hotels

Altres activitats afins al transport

Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica

Sector sanitari

Intermediaris del comerç

Hotels

Altres activitats empresarials

Edició

Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics

Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors. Reparació

d'efectes personals i estris domèstics

Formació per a adults i formació professional contínua

Activitats empresarials diverses

Altres activitats afins al transport

Hosteleria

Hosteleria

Sector Serveis

Menjadors col.lectius i provisió de menjars preparats

Serveis socials

Altres activitats empresarials

Activitats associatives diverses

Hotels

Activitats immobiliàries

Fabricació de productes basics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA)

Activitats postals i de correus

Serveis socials

Altres activitats empresarials

Altres activitats sanitàries

Serveis socials

Activitats d'organitzacions empresarials, professionals, i patronals

Activitats de serveis socials
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GABINETE DE LOGISTICA EMPRESARIAL S.L.

GALERIES MALDÀ (ROGER PASSOLA VIDAL)

GASES RESEARCH INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L.

GASVALL GENERAL D'INSTAL.LACIONS, S.L.

GERMANES HOSPITALARIES DEL SAGRAT COR DE JESUS

GEROND MEDIC, S.L

GESEX ATENCIO DOMICILIARIA

GESTIO CONSULTING STONES S.L.

GESTIÓ DE CENTRES SANITARIS

GESTION CODIGOS DEPORTIVOS SL

GESTION FISCAL BCN S.L.

GESTORIA VIRTUAL E-ULISES, S.L.

GFI CATALUNYA GRUPO CORPORATIVO S.A.

GIC, SCP

GONVAUTO, S.A

GRUP D'ESPLAI ESPURNES

GRUPO CEVASA

GUIDES AND CULTURE, SL

GUTMAR, S.A.

HERMANOS MISIONEROS DE ENFERMOS POBRES T.E SANT

CAMIL

HOGAR LA SALUD SL

HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL DE BARCELONA

HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA

HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS, S.A.

HOSTELERIA UNIDA, SA

HOTEL NH MAQUINISTA (HOTELES EXPRESS, S.L.)

HOTEL NH SANT BOI (HOTELES EXPRESS, S.L.)

HOTEL NOGA BARCELONA (HOTEL CASA FUSTER)

HOTEL TRYP (ESFA HOSTELERIA, SL.)

HYDRADINA, S.L

IKEA IBÉRICA, S.A.

IMMOBILIARIA SARASATE, S.A.U.

IMPACTE COMUNICACIO IMATGEI DISSENY

INFOGRAMA, S.L.

INGECAL, SL.

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I FLUÏDS INSTALVALLÈS, S.L.

INSTALADORA LA MODERNA J. CAMPILLO, S.A.

INSTALUNA 25, S.L.

Altres activitats empresarials

Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres

Activitats sanitàries

Instal.lacions d'edificis i obres

Sector sanitari

Sector sanitari

Activitats de serveis socials

Activitats juridiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mer-

cat i enquestes d'opinió

Activitats sanitàries

Altres activitats empresarials

Activitats juridiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mer-

cat i enquestes d'opinió

Activitats jurídiques

Activitats empresarials diverses

Altres activitats empresarials

Indústries de la construcció de maquinària i equips mecànics

Activitats recreatives, culturals i esportives

Altres activitats afins al transport

Activitats recreatives, culturals i esportives

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic

Activitats sanitàries

Acolliment de gent gran amb allotjament

Activitats sanitàries

Activitats hospitalàries

Sector Serveis

Hosteleria

Hotels

Hotels

Hotels

Hotels

Altres activitats empresarials

Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres

Hosteleria

Telecomunicacions

Edició

Altres activitats empresarials

Instal.lacions d'edificis i obres

Instal.lacions d'edificis i obres

Instal.lacions d'edificis i obres
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INSTITUT CATALA SALUT

INSTITUT GERMANS MARISTES PORVINCIA L' HERMITAGE

INSTITUT MARQUES

INSTITUTO DE LA CALIDAD, S.A.U.

INVERLINE NETWORKS, S.L.

IPSS - SERVEI RESIDENCIALVILA OLIMPICA PARALIMPICA

IPSS INST. PER LA PROMOCIO SOCIAL DE LA SALUD

IRIS EXPERIENCE, S.L.

ITETE

JAVIER TEJERO OSA - 4 POTES

JESPAC, S.A.

JM PUBLICIDAD, SL

JOAN ORTIZ SALMERON

JOSE ANTONIO PEREIRO CAMPO - INOX-METAL

JOVISER S.L

JUAN JARQUE MELERO

JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRA-

DA FAMILIA

KLOTER, SL

L.W. CRETSCHMAR ESPAÑOLA, S.A.

LA FINESTRA 2005, S.C.P.

LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCIÓ

LA PLATAFORMA POINT P, SA

LABORATORIO DRES ZARAGOZA, S.L.

LABORATORIOS DRS. VIVES CORRONS

LABORATORIS COLOR EGM, S.A.

LADY GRAN, S.L.

LAMPISTERIA A CHICO, SCP

LAMPISTERIA ROCA, S.L.

LISOT S.L.

LLARS DE L'AMISTAT CHESHIRE F.P.

LO. TRANS LOGISTICA Y TRANSPORTE, SA

LUCIDA GRAFICS,S.L

MACANA, SA - HOTEL ARAGON

MAGMA SERVEIS CULTURALS S.L.

MANANTIAL DE SALUD TERMES, S.C.C.L.

MAP SERVEIS A LES PERSONES S.L.

MAPA TOURS S.A

MARIA DEL CARMEN ORTIGOSA SCP

MARSAN SENILLOSA SL

MARTA MONTSERRAT ARENY GUERRERO

Activitats sanitàries

Educació

Activitats sanitàries

Altres activitats empresarials

Altres activitats relacionades amb la informàtica

Activitats de prestació de serveis socials amb allotjament

Activitats de serveis socials

Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Telecomunicacions

Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica

Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac

Agències i consultors de publicitat

Dipòsit i emmagatzematge

Fabricació de productes metàl.lics, llevat de maquinària i equips

Activitats informàtiques

Instal.lacions d'edificis i obres

Construcció

Activitats industrials de neteja

Altres activitats afins al transport

Comerç al detall de llibres, periòdics i papereria

Comerç a l'engrós i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes

Altres activitats empresarials

Fabricació de productes farmacèutics

Altres activitats empresarials

Fabricació de productes farmacèutics

Transport terrestre: Transport per canonades

Instal.lacions d'edificis i obres

Instal.lacions d'edificis i obres

Altres activitats relacionades amb la informàtica

Activitats de serveis socials

Altres activitats afins al transport

Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Hotels

Activitats recreatives, culturals i esportives

Activitats recreatives, culturals i esportives

Sector Serveis

Activitats afins al transport, activitats d'agències de viatges

Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica

Altres activitats empresarials

Altres activitats empresarials
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MARZO Y DIEZ SL

MERCERIA SANTA ANA DETALL, SA

MES LLUNY S.L

METAL.LÚRGIES METALNOU, S.L.

MIGUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A. - SUMA SUPERMERCATS

MIGUEL FONT BERT E HIJOS, SA.

MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP

MISATI, S.L.

MOBEPACK SISTEM S.L.U.

MON ANIMAL, SA

MONTAJES KEMPER, S.L.

MUCH MORE, S.L.

MUTUA GESTIÓ INTEGRAL - CENTRE COLLSEROLA

MUTUAL GESTIO INTEGRAL, SL

N H  HOTELES, SA; N H MASTER HOTEL

NAU DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL, SL

NEW LINGUA, CENTRES GESTORS DE FORMACIÓ, S.L.

NEXTRET, S.L.

NUMINTEL SRI, SL

OBRA DECOR SCCL

OBREMO, SL

OPTIMA PARC, S.L.

OXFORD TEFL., SL

PARKING GIMÉNEZ

PEMAGRAF, S.L.

PERSONAL 7 ETT S.A.

PERSONAL SIETE ETT, SA.

PIN Y DIAZ CORREDURIA DE SEGUROS S.L.

PIXELDREAMS

PORTIC BARCELONA S.A.

PROJECTE UNIVERSITARI EMPRESA, SL

PROMO-SOFT SL

PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, SA

PROMOTORA KASDE, SA

PUERTAS SANCHEZ PIÑANA

PUZZLE COMUNICACIÓN Y MARKETING SL

QUIDAM EUROPA

RAFAEL VARGAS FOTOGRAFRIA, SL.

RB FOODPACK S.L

Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors.

Reparació d'efectes personals i estris domèstics

Altres tipus de comerç al detall en establiments especialitzats

Agències de viatges

Fabricació de productes basics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA)

Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac

Instal.lacions d'edificis i obres

Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac

Sector Industrial

Intermediaris del comerç

Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica

Instal.lacions d'edificis i obres

Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Acolliment de gent gran amb allotjament

Activitats de serveis socials

Hotels

Activitats diverses de serveis personals

Formació permanent i altres activitats d'ensenyament

Altres activitats relacionades amb la informàtica

Telecomunicacions

Altres activitats empresarials

Telecomunicacions

Altres activitats afins al transport

Altres activitats empresarials

Altres activitats afins al transport

Activitats empresarials diverses

Altres activitats empresarials

Agències de viatges

Activitats juridiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal,

estudis de mercat i enquestes d'opinió

Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Intermediaris del comerç

Formació permanent i altres activitats d'ensenyament

Altres activitats empresarials

Intermediaris del comerç

Hotels

Activitats jurídiques

Altres activitats empresarials

Activitats de serveis socials

Activitats empresarials diverses

Intermediaris del comerç
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RED COORDINADORA MULTISERVICIOS, CMS SL

REHAC, S.A.

REPRO DISSENY, S.A.

RESIDÈNCIA AIDAR

RESIDENCIA BARCELONA, SL

RESIDENCIA VARSOVIA, S.L. (RESIDÈNCIA LES DÀLIES)

RESLAKI SLU

ROMERO CARREIRA PLANCHISTERIA INDUSTRIAL, S.L.

ROURA I CEVASA

SANITAS RESIDENCIA, SL

SANT JOAN DE DEU SERVEIS DE SALUT MENTAL

SAR LA SALUT SA

SAR RESIDENCIAL I ASISTENCIAL CATALUNYA, S.A. (RESIDÈNCIA

GERIATRICA JAUME BATLLE)

SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, S.A.

SARKRON 2002, S.L.

SCARLATA85@HOTMAIL.COM

SCHENKER ESPAÑA, SA

SEIDOM, S.A.

SERESCO S.A.

SERMARBER 2001 S.L.

SERRA SOLDADURA, SA

SERRALLERIA SABATER, SL

SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.L.

SERTEC SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A.U.

SERVEIS EDUCATIUS I RECURSOS DE L'ESPLAI

SERVEIS INTEGRALS DE PORTES, SL

SERVICIOS AVANZADOS DE TEL. Y TEL., S.L.

SERVIM BARCINO SL

SESA START ESPAÑA, ETT SAU

SHOW WINDOW COMPANY, S.L.

SIFE CASAMADA S.A.

SIGMA SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASOCIACIONES, SL

SINTESIS FISCAL S.A.

SOFA EXPERIENCE

SOFT SERVEI, S.L.

SOSMATIC S.L

Altres activitats empresarials

Sector Serveis

Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Acolliment de gent gran amb allotjament

Activitats de serveis socials

Acolliment de gent gran amb allotjament

Activitats de serveis socials

Fabricació de productes basics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA)

Activitats empresarials diverses

Activitats sanitàries

Sector sanitari

Activitats sanitàries

Acolliment de gent gran amb allotjament

Activitats de serveis socials

Activitats informàtiques

Altres activitats empresarials

Altres activitats afins al transport

Instal.lacions d'edificis i obres

Activitats juridiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal,

estudis de mercat i enquestes d'opinió

Activitats juridiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal,

estudis de mercat i enquestes d'opinió

Fabricació de productes metàl.lics, llevat de maquinària i equips

Fabricació d'elements metàl.lics per a la construcció

Activitats empresarials diverses

Altres activitats empresarials

Activitats associatives diverses

Indústries de la fusta i del suro, llevat de mobles, cistelleria i esparteria

Altres activitats empresarials

Altres activitats empresarials

Selecció i col.locació de personal

Disseny no industrial i decoració d'interiors

Activitats juridiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal,

estudis de mercat i enquestes d'opinió

Altres activitats afins al transport

Altres activitats empresarials

Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors.

Reparació d'efectes personals i estris domèstics

Altres activitats empresarials
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SPACE CARGO SERVICE, S.A.

STARWORDS SERVICES, S.L.

STUDI AUDIO VISIO S.C.P

SUMINISTROS VAZ, SL

SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓ

SUPERMERCATS KEISY S.L.

TACTICA, INVESTIGACIÓ I ESTRATEGIA S.L.

TAGUS VIAJES SAU

TALLER DE RECURSOS S.L.

TALLERES ALCOVERRO, SL

TALLERES CALFOR, SL

TALLERS BLANCS SCCL

TECNOFISIO, SL

TELA PRAT, S.A.

TELECOM CONSULTING TC SL

TELEMARQUETING GOLDEN LINE S.L. - GOLDEN LINE CONTACT

CENTER

THINK ABOUT EXPORT, S.L. (REEXPORTA)

TOLUCA SEVEN, S.L

TORRENTE TECNO INDUSTRIAL, S.L.

TOTALMAR SERVICIOS NÁUTICOS, S.L.

TOTSABIR LOGISTIC 2002 SA

TOUR, S.A.

TRAFFIC MARKETING SOLUTIONS, S.L.

TRIBAL AREA, SL

TWENTY DESIGN STUDIO SCP

UNIVERSITAT DE BARCELONA

URANO FILMS

VESISMIN S.L.

VIAJES EROSKI, S.A.

VIATGES AÑOS LUZ S.A.

VIATGES HALCON

VIATGES MIRALLUM S.A

VINCLES SOLUCIONES EN EL SECTOR SALUD, S.L.

VIXTAN GRUP BCN, S.L.

VOGUE, S.A.

XARXA CONSUM SOLIDARI

YBARRA Y CIA SUDAMERICA, SA

YOLANDA PRUJA MELO

Altres activitats afins al transport

Intermediaris del comerç

Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Instal.lacions d'edificis i obres

Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac

Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats

Altres activitats empresarials

Agències de viatges

Sector Serveis

Metal.lúrgia

Construcció

Activitats de serveis socials

Altres ensenyaments

Intermediaris del comerç

Consulta d'aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics

Altres activitats empresarials

Intermediaris del comerç

Activitats recreatives, culturals i esportives

Instal.lacions d'edificis i obres

Formació permanent i altres activitats d'ensenyament

Manipulació i dipòsit de mercaderies

Activitats de les agències de viatges, majoristes i detallistes de turisme i altres activitats

d'ajut al sector turístic

Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics

Intermediaris del comerç

Activitats informàtiques

Ensenyament superior universitari

Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

Intermediaris del comerç

Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats

Agències de viatges

Agències de viatges

Activitats afins al transport, activitats d'agències de viatges

Assaigs i anàlisis tècnics

Instal.lacions d'edificis i obres

Comerç al detall, llevat del comerç de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors.

Reparació d'efectes personals i estris domèstics

Altres tipus de comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats

Altres activitats afins al transport

Activitats jurídiques
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