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Amb la missió de promoure l’ocupació i la

creació d’empreses de qualitat i amb sentit

de futur, Barcelona Activa ha estat

testimoni, alhora que protagonista, de la

gran transformació que ha experimentat la

ciutat en aquests darrers 20 anys. 

La contribució que ha realitzat

Barcelona Activa al progrés de Barcelona i

de la seva gent és àmplia i palpable. A

través de la seva actuació i de les seves

propostes innovadores, molts barcelonins i

barcelonines han creat la seva empresa amb

garanties de futur, generant ocupació per a

ells i per a molts més; d’altres han millorat

les seves capacitats personals i professionals

per accedir, mantenir-se i evolucionar en el

mercat laboral; molts joves han après un

ofici; d’altres, joves i no tant joves han après

a emprar les noves tecnologies per aplicar-

les a la seva feina i a la seva vida

quotidiana. També han estat moltes les

empreses que de la mà de Barcelona Activa

han començat a créixer i internacionalitzar-

se en un món cada vegada més globalitzat. 

La Barcelona que va veure néixer

l’agència, que es caracteritzava per tenir

taxes d’atur de dos dígits, processos de

reconversió industrial i un aire d’incertesa

laboral i desconfiança en la capacitat de les

administracions, és avui una ciutat

dinàmica, emprenedora, creativa i creadora,

oberta al món, amb projecció internacional

i, a la vegada, pròxima i plena

d’oportunitats. Una Barcelona on els

ciutadans i les ciutadanes saben que

disposen d’una administració local propera i

accessible que dóna respostes a les seves

inquietuds i treballa per a una ciutat que

distribueix el benestar i que vol créixer amb

cohesió social de la mà de la innovació i la

iniciativa emprenedora. 

Ara és l’hora, amb l’experiència i

resultats que es presenten en aquest balanç,

d’apostar amb més força que mai per a que

Barcelona sigui una ciutat on viure i

treballar, una ciutat cohesionada que valora

l’esforç, la creativitat, el risc, la innovació, i

la iniciativa emprenedora. 

Salutació de l’Alcalde 

JORDI HEREU

Alcalde de Barcelona
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El trajecte recorregut per Barcelona Activa,

és una història viva i apassionant, que hem

construït des de la convicció, l’entusiasme i

la implicació personal i col·lectiva. Avui és

un referent entre les agències de

desenvolupament local que amb un estil

propi, dinàmic i innovador ha assolit

resultats que han incidit en la vida de

moltes persones i sens dubte en la meva. 

El seu origen respon a una opció

innovadora en el seu temps: Promoure la

creació de petites empreses com a base per

a la creació d’ocupació i dissenyar

instruments per fer-lo des de l’administració

municipal. A mitjans dels anys 80, en un

context de reconversió industrial i crisi

econòmica, alguns ens vàrem posar com a

objectiu modificar la cultura exclusiva de

treballar per a uns altres i obrir les

possibilitats per a que moltes més persones

creessin el seu propi lloc de treball, i amb el

seu el d’uns altres. Així el 1986 va néixer

Barcelona Activa, amb la implicació dels

màxims responsables municipals i de

l’INEM de Barcelona. En aquests 20 anys

s’han produït molts canvis que ens han

estimulat a promoure respostes innovadores,

nous serveis i continguts per acompanyar

itineraris d’una idea a un negoci viable, de

la creació de l’empresa al seu creixement,

de l’atur a l’ocupació o d’aquest a la millora

professional. 

Hem treballat per al

desenvolupament econòmic local amb la

convicció que sense ocupació no hi ha

desenvolupament i que l’ocupació, que és

font de creació de riquesa i generació

d’ingressos, és la que afavoreix la cohesió

social i possibilita l’autonomia i el projecte

personal. Identificant transformacions de les

ocupacions, millorant la capacitació i les

competències professionals per fer

accessibles les oportunitats d’ocupació de la

transformació de la ciutat. I ampliant la

iniciativa emprenedora, per  disposar d’un

teixit d’empreses locals amb posició global

que aportin innovació, creuen nous valors i

generin ocupació de major qualitat.

En aquest temps hem pogut

demostrar que es pot aprendre a emprendre,

que és possible incorporar habilitats i

coneixements que permetin passar d’una

idea a un negoci viable. Es pot ser una

persona emprenedora sense dependre

exclusivament de l’herència o el patrimoni

familiar. Ho hem comprovat àmpliament:

persones, de diversos orígens socials, edats,

gènere, o nivell educatiu, amb una actitud

activa i de risc, i amb una inversió no

només econòmica sinó de formació, poden

aprendre i exercir l’ofici de ser emprenedor. 

Avui ja ningú discuteix la

importància que per al desenvolupament

econòmic té la iniciativa emprenedora.

Perquè neixin empreses de qualitat i amb

sentit de futur, fa falta comptar amb més

persones emprenedores, però també són

necessàries institucions de referència per a

aquestes persones emprenedores i un clima

de valorització de la funció social que

compleixen: aportació a l’ocupació,

innovació i millora de la competitivitat. 

Barcelona Activa, 20 anys activant futur 

MARAVILLAS ROJO TORRECILLA

Presidenta de Barcelona Activa

Regidora d’Ocupació i Innovació
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L’ocupació està en la base del

desenvolupament econòmic, però he d’afegir

que la innovació és indispensable per al

progrés i en aquest sentit puc afirmar que és

estratègic vincular la iniciativa emprenedora

a la innovació, perquè són persones

concretes les que apliquen amb èxit, la

gestió de les idees de transformació que

permeten disposar de nous productes,

processos o serveis.

Si fa uns anys érem pocs qui

confiàvem en la iniciativa emprenedora com

a motor d’ocupació i competitivitat,

afortunadament avui la majoria

d’administracions i cada vegada més agents

socials i entitats privades tenen clar el paper

dels emprenedors i desenvolupen programes

i polítiques en el seu suport. 

Aquest suport individualitzat a cada

iniciativa és molt necessari, però no

suficient. Passar de la idea al negoci viable

es fa en millors condicions i té més futur si

es disposa d’entorns d’innovació, de centres

de d’empreneduria en els quals, amb una

cartera de serveis, s’afavoreixin itineraris i

trobades entre persones emprenedores i es

desenvolupi la cooperació empresarial.

Les persones emprenedores creen

ocupació, atreuen talent i el retenen, però a

més contribueixen a la localització

empresarial. Cal posar en valor el que

significa impulsar empreses locals amb

posició global, que neixen i creixen, que

accedeixen a capitals, que venen i obren

mercats en múltiples països, que estan

integrades per persones de diverses

procedències i orígens, que apliquen

tecnologies en sectors clàssics i emergents,

que fan de la cooperació empresarial una

font d’innovació, que estan promogudes per

homes i dones, que estan incorporades a

xarxes, i en les quals l’ètica empresarial és

un valor quotidià. 

Aquesta tasca per seguir activant

futur, la podem fer junts les diverses

administracions, agents socials, les

universitats i la iniciativa privada sumant

esforços i complementant-nos. Ara, quan

finalitza aquesta etapa vull, molt

sincerament, agrair a tots i a totes qui l’han

fet possible i molt especialment al

meravellós equip de persones amb les quals

he treballat directament, la satisfacció

d’haver participat, amb la convicció que el

camí que seguirem recorrent serà encara

més apassionant. 

Barcelona, desembre de 2006
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Dues dècades ve treballant Barcelona Activa

per l’ocupació i la iniciativa emprenedora de

la ciutat, per la innovació i la competitivitat

de les nostres empreses, per ampliar les

oportunitats i per fer-les més accessibles a

tothom en un entorn cada vegada més

canviant, més global, més competitiu i

alhora més obert i receptiu al talent i a la

iniciativa individual.

Han estat centenars de milers

d’homes i dones, joves i grans, d’aquí i

d’altres entorns, que en els programes,

serveis i actuacions de Barcelona Activa han

trobat respostes a les seves inquietuds,

coneixements que els hi mancaven,

contactes i relacions que no tenien,

orientació i guia per a l’assoliment dels seus

objectius, confiança en els seus somnis i

acompanyament en la seva concreció i

viabilitat. Han trobat feina i han pogut

crear-la  mitjançant les empreses que han

posat en marxa, s’han format i han adquirit

noves competències, han progressat

personal i professionalment.

La contribució de Barcelona Activa

va més enllà de les xifres de participació i

els resultats directes dels programes i

actuacions que duu a terme. A Barcelona

Activa hem creat un estil propi, un model

d’organització que, situant el client en el

centre, s’ha anat transformant al ritme 

que el nou paradigma econòmic imposava,

adequant-se a les noves demandes 

de les persones i les empreses, anticipant 

les necessitats i proposant respostes

innovadores als nous reptes. 

Un estil que es caracteritza per tenir

la visió global que ens permet integrar el

que és micro i el que és macro, el que és

local i el que és global, la gestió de dins i

l’entorn de fora. Un estil que es basa i

promou la innovació permanent tant en el sí

de l’organització com en els serveis i les

respostes als seus clients i en la relació amb

altres entitats i administracions.

Barcelona Activa ha estat i vol ser

una organització oberta, pròxima i accessible

que s’adreça a un ventall molt plural de

persones i situacions, que es troba prop de

la ciutadania, la qual, coneixent-la i

utilitzant-la se l’ha fet pròpia. Una orga-

nització que actua com a facilitadora perquè

fa accessibles coneixements, relacions entre

persones, empreses i institucions i posa a

disposició eines i espais per millorar la

situació professional i empresarial.

Barcelona Activa ha estat i és

sensible a la diversitat de necessitats,

demandes i ritmes d’aprenentatge, per això

treballem des de la personalització en

l’oferta de serveis i organitzem projectes a

mida i itineraris personalitzats, sempre

garantint la seva integració en un conjunt

que dóna respostes globals. Alhora sabem

que la societat actual valora i exigeix cada

vegada més comportaments autònoms en

l’accés i ús de la informació. Per això, i per

potenciar la capacitat d’autonomia, hem

anat creant espais, eines i continguts que

permeten ser utilitzats autònomament. 

El potencial de les noves tecnologies

ens ha permès avançar cap a un model mixt 

Barcelona Activa, la iniciativa emprenedora, la innovació, 

i la ocupació amb sentit de futur 

LIZ  MONFORT MATEU HERNÁNDEZ MALUQUER

Directora General Director Executiu
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d’atenció presencial i virtual. Una oferta de

serveis que actua on land i on line, que

permet superar les barreres d’espai i temps,

multiplicar els serveis, adequar-se als ritmes

d’accés als serveis dels usuaris i usuàries,

ampliar les relacions entre ells i l’entorn, fer

més accessible i democràtic l’accés a la

informació, tot generant una cultura digital

avui imprescindible.

I tot això amb la necessària flexibilitat

organitzativa per adequar-se a les necessitats

i exigències canviants tant dels nostres

clients com de les administracions

competents que ens confien els recursos per

dur a terme els programes i serveis.  Amb el

rigor, transparència i eficiència per seguir

gaudint d’aquesta confiança i augmentar-la i

amb la voluntat i el convenciment que

només des de la concertació i cooperació,

buscant la complementarietat i el consens,

compartint objectius i aprenentatges podem

ampliar resultats i multiplicar les eines i

recursos per a la ciutat. L’estil Barcelona

Activa ens implica i ens compromet a

treballar més enllà de la nostra ciutat i del

nostre país, reforçant solidàriament el

desenvolupament local mitjançant l’actuació

conjunta amb altres ciutats.

Així, la singularitat de Barcelona Activa ve

donada per l’aposta agosarada que en el seu

moment va fer l’Ajuntament de Barcelona i

per l’estil que el conjunt de treballadors i

treballadores, amb esforç, iniciativa i

professionalitat hem anat conformant,

esdevenint avui un referent tant dintre com

fora del país.

Barcelona, decembre de 2006 
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UNA APOSTA AVANcADA ALS SEUS TEMPS,

AVUI UNA AGeNCIA de desenvolupament local
innovadora I AMB  RESULTATS

,
,

Una Aposta avançada als seus temps, 

Avui una         Agència de Desenvolupament Local 

Innovadora i amb Resultats 
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Més d’un milió de participants avalen la proximitat 
i la cultura de servei al ciutadà de Barcelona Activa: 

en aquests 20 anys, Barcelona Activa ha comptat
amb 1.008.303 participants en les seves
activitats. 

Per construir aquest futur: 
Barcelona Activa, 20 anys activant futur



Que
emprendre és un

ofici que es pot aprendre
ho demostren les prop de
7.000 empreses que s’han
posat en marxa acompanya-
des per Barcelona Activa en

aquests 20 anys i els
11.892 nous pro-
jectes empresa-
rials que han
confiat en Barce-
lona Activa per ser
acompanyats des de
la idea de negoci al
pla d’empresa Em-
prenedors i em-prene-
dores plurals i diversos
que posen de manifest
que emprendre ja no és
opció d’uns pocs sinó d’u-
na majoria emergent. 
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La consolidació i el
creixement empresarial ha
estat la prioritat del Viver
d’Empreses i el Parc
Tecnològic Barcelona Nord
on 574 empreses han estat
instal·lades utilitzant les
millors infraestructures,
rellevants contactes i
formant part d’una gran
concentració d’empreses
innovadores.
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Prop 
de

500
em-

preses
formen

Xarxac-
tiva, l’espai

on intercanviar,
aprendre i fer ne-

gocis conduïda amb
la implicació directa
dels mateixos empre-

nedors i emprene-
dores.
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40.431 persones
s’han format i millorat les seves habilitats i 

competències a través dels més de 
2.000 cursos de formació per a aturats i professionals
que ha posat en marxa Barcelona Activa.

En 8 anys 
326.999 

participants
han fet seves 

les noves 
tecnologies 

al Cibernàrium, 
l’espai on 

aprendre i 
créixer amb 

internet. 
Petites empreses, 

estudiants, 
professionals 

i ciutadans 
que han perdut 

la por 
als ratolins 

de la mà de 
l’oferta local 

més àmplia 
d’alfabetització

i capacitació 
digital

del país. 
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Prop
de 100.000 persones

aturades han trobat feina
participant en algun dels 32

programes per l’accés, la inclusió i la
millora professional que Barcelona Activa

ha posat a disposició de les persones amb 
més dificultats d’accés al mercat de treball.  
Amb els programes d’ocupació de
Barcelona Activa, les oportunitats

professionals de la Barcelona del
coneixement han estat accessibles

a més persones.

45
espais de la ciutat han

estat millorats mitjançant els
programes experiencials de Barcelona

Activa, amb els que 14.909 persones
aturades amb especials dificultats per accedir al

món laboral han treballat aprenent i han
après treballant. Mercats, antigues fàbriques,
jardins, masies, horts urbans, camps d’esport,
muralles romanes, illes de l’eixample han
recuperat el seu esplendor gràcies a joves i no

tant joves que han tornat a treballar gràcies
a les escoles taller, les cases d’ofici, els

tallers d’ocupació, els nous filons o
els plans d’ocupació. 
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Les noves ocupacions, 
els sectors econòmics 
emergents, les competències 

clau i les darreres eines per 
trobar feina i millorar 
professionalment han arribat 

a 90.361 participants a través 
de Porta22, l’Espai de les 
Noves Ocupacions que en 

només 3 anys s’ha convertit 
en l’espai d’orientació 
professional i les noves 

tendències del treball
de referència a Europa. 
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12 Iniciatives que han deixat empremta



Viver d’empreses Glòries
la concentració d’empreses 

innovadores que creixen amb sentit de futur

4948



Viver d’empreses

La incubació de noves empreses

innovadores és un dels trets clau

de la trajectòria de Barcelona

Activa, que, amb excel·lents

resultats, ha implantat renova-

des metodologies de suport a la

consolidació i el creixement de la

iniciativa emprenedora i ha con-

vertit el seu viver d’empreses en

un punt de referència en el camp

de la incubació empresarial. 

El viver d’empreses Glòries, ubicat al que va ser l’edifici magatzem de la

històrica fàbrica Hispano Olivetti, no només ha facilitat que 526 noves

empreses naixessin en millors condicions ubicades en un entorn innova-

dor i de cooperació empresarial, sinó que ha doblat les seves expectati-

ves de supervivència, situant en més del 80% la taxa mitjana de supervi-

vència empresarial en el quart any. Les empreses que han estat

incubades en el viver d’empreses presenten avui una facturació mitjana

de 974.882 euros i tenen una mitja de 9,3 treballadors i treballadores. 

Amb la renovació endegada a finals dels anys noranta, del viver d’empreses que l’any 1988 acollia setze pro-

jectes empresarials, avui només en queden les parets exteriors. D’aquesta manera, l’any 1999 el viver d’em-

preses es transformava arquitectònicament per afrontar amb garanties els reptes de l’emergent economia

del coneixement: els espais s’esponjaren, s’obrien a l’entrada de llum natural i, a través de grans finestrals

que connectaven les empreses, el viver es convertia en un entorn propici per a la trobada, la relació empre-

sarial i s’afavoria que la iniciativa emprenedora, un intangible, es pogués materialitzar i fer visible. 

Uns anys després, l’any 2003, la planta baixa del viver acull el

renovat Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries, i s’inau-

gura la Torre d’empreses Llacuna, que, amb les seves 13 plantes

i un model de gestió privada, acull petites empreses del coneixe-

ment. D’aquesta manera, el complex que acull el viver d’empre-

ses es transforma completament, convertint-se en un dels prin-

cipals nodes de la innovació i la iniciativa emprenedora a

Barcelona. 

Amb els seus 3.700 m2, el viver d’empreses acull per un màxim de 3 anys noves

empreses innovadores que hi troben espais preparats, infrastructures tecnolò-

giques de darrera generació, un entorn propici a la cooperació empresarial amb

programes dirigits especialment a facilitar-la, un equip de professionals orientat

a aportar consell expert, formació i contactes d’alt valor afegit, i la possibilitat

de formar part d’un node innovador i constatar que, en l’arrencada de l’empre-

sa, l’equip emprenedor no està sol sinó  ben acompanyat pels equips de Barce-

lona Activa i la resta d’empreses que formen part del viver i la seva xarxa. 
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Barcelonanetactiva
Pioners en els continguts 

on line per a emprendre i créixer

L’èxit quant a resultats del viver d’empresa va fer necessari buscar la fórmula per a que

nous emprenedors i emprenedores poguessin també tenir accés a l’esperit de coopera-

ció, aprenentatge permanent, assessorament qualificat i informació al dia que compor-

tava estar instal·lat al viver d’empreses Glòries. L’any 1999 les noves tecnologies ho van

fer possible i es posava en marxa, després de dos anys de preparació, Barcelonanetac-

tiva que, en el seu naixement, es va convertir en el primer viver virtual d’empreses d’Eu-

ropa i avui és un dels portals per a emprenedors més intensivament utilitzats per a la

creació i la consolidació de noves empreses. 
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Amb el portal per a persones emprenedores Barcelonanetactiva, els emprene-

dors i emprenedores poden disposar de continguts de qualitat, permanentment

actualitzats, dels més potents aplicatius per analitzar la viabilitat del seu projec-

te empresarial, formar-se telemàticament i disposar d’espais virtuals per a la

cooperació. Tot dissenyat per a què l’emprenedor en tregui el màxim profit amb

la màxima autonomia, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

El portal per a persones emprenedores Barcelonane-

tactiva ha permès a Barcelona Activa desenvolupar

amb èxit una pionera metodologia d’atenció al seu

client: el model mixt d’acompanyament a emprene-

dors. Un model que consisteix en combinar els

espais físics, amplis i variats programes d’activi-

tats, continguts on line per a tot tipus d’usuaris i

assessorament expert i d’alt valor afegit. Amb el

model mixt que Barcelonanetactiva ha implantat

són milers els emprenedors que cada any poden

gaudir amb resultats dels serveis i programes de

Barcelona Activa.

Avui, les més de 20.000 persones

registrades a Barcelonanetactiva

poden accedir a informació d’inte-

rès per emprenedors actualitzada

diàriament, a un aplicatiu on teste-

jar la idea de negoci que un pugui

tenir per disposar d’un complert

anàlisi DAFO, desenvolupar de for-

ma personalitzada i guiada el pla

d’empresa, conèixer de forma senzi-

lla els tràmits a seguir per constituir

una empresa, avaluar les pròpies

competències com emprenedor, for-

mar-se, i portar a terme un pla estra-

tègic de creixement, entre moltes

altres possibilitats. 

Barcelonanetactiva
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Centre per a la 
iniciativa emprenedora

La casa dels emprenedors i emprenedores

La planta baixa del viver d’empreses Glòries acull des de l’any 2003 el Centre

per a la Iniciativa Emprenedora, el punt de referència a la ciutat per posar en

marxa una idea de negoci. Un espai i una metodologia d’acompanyament a la

iniciativa emprenedora que ha permès acompanyar milers de projectes empre-

sarials i ha vist com, d’aquests projectes empresarials, en naixien noves i inno-

vadores companyies. Des de la seva creació, pel Centre per a la Iniciativa

Emprenedora s’acompanyen més de 1.000 nous projectes empresarials a l’any

i s’estima que d’aquests, el 56,4% es constitueixen en empresa un any després,

creant una mitjana de 2,5 llocs de treball.
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El Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries

arrencava amb l’experiència positiva d’acom-

panyament a les persones emprenedores que

Barcelona Activa havia desenvolupat gairebé

des dels seus inicis. Un acompanyament a les

persones amb idees de negoci i inquietuds

empresarials que ha permès en 20 anys acom-

panyar 11.892 nous projectes empresarials que,

amb les estimacions disponibles, han suposat la

creació a Barcelona de prop de 7.000 noves

empreses que han creat quasi 11.000 llocs de

treball. 

El Centre per a la Iniciativa Emprenedora combi-

na la utilització de diferents eines i metodologies

per donar suport a que les persones emprenedo-

res passin, en condicions, de la idea de negoci a

l’elaboració d’un pla d’empresa viable, i del pla

d’empresa a l’empresa de qualitat i amb sentit

de futur. A unes instal·lacions preparades per

acollir un gran nombre d’activitats en paral·lel,

cal sumar un programa d’activitats diari on s’o-

fereix un ampli ventall de programes de forma-

ció, càpsules de coneixement i sessions d’infor-

mació, uns continguts on line actualitzats dia a

dia, i un equip d’assessores i assessors experts

en creació d’empreses que s’impliquen en l’èxit

empresarial dels emprenedors i les emprenedo-

res que acudeixen cada dia al Centre. 

Centre per a la 
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Premis Barcelona 
d’Ofici Emprenedora

10 anys reconeixent el talent i l’esforç emprenedor

Barcelona s’ha convertit en una ciutat de persones emprenedores i projectes innovadors que

han trobat en els Premis Barcelona d’Ofici Emprenedora un recolzament i un reconeixement

social al màxim nivell. Des de l’any 1997, Barcelona Activa premia la iniciativa emprenedora

a través de diferents categories de premis com el millor pla d’empresa, l’empresa innovado-

ra, l’empresa tecnològica, la dona emprenedora, l’empresa socialment responsable, la coo-

peració empresarial o l’empresa “a tota vela”. Els premis Barcelona d’Ofici Emprenedora

s’han convertit en una fita per a moltes persones emprenedores tal i com es pot constatar

per l’ampli nombre d’empreses que cada any opten per proposar la seva candidatura en algu-

na de les modalitats de premis. 

61



Les dades disponibles sobre les 51

empreses que han guanyat algun

dels premis a concurs demostren

com la iniciativa emprenedora és un

dels principals motors de desenvolu-

pament econòmic i social de la ciutat.

La facturació mitjana de les empre-

ses guanyadores és de 8.590.595

euros i ocupen una mitjana de 55,4

treballadors i treballadores.

Premis Barcelona 

d’Ofici Emprenedora

En les 8 edicions dels premis han concursat com a candidates

1.833 empreses, de les que 51 han resultat guanyadores en algu-

na de les modalitats de premis a concurs cada any. Uns guanya-

dors escollits de forma competitiva per prestigiosos jurats i que

han rebut el premi de mà de les principals autoritats de la ciutat.

Uns premiats i premiades que, amb el seu talent, valor, compromís,

capacitat de risc i voluntat de superació creen activitat, contribuei-

xen al progrés econòmic i social, aporten innovació i generen ocu-

pació i oportunitats de millora per a altres persones. 
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Dia de l’Emprenedor
Referència a Europa en la promoció 

de la iniciativa emprenedora

El 10 de juliol de 2001 Barcelona Activa es posà de llarg transformant el que fins aleshores havia

estat la Nit de l’Emprenedor en una macrojornada on les persones emprenedores trobessin, en un

sol dia, tot el que necessitessin per crear i fer créixer amb èxit la seva empresa, esdevenint al

mateix temps el punt de trobada anual de les persones emprenedores de la ciutat. La proposta va

obtenir una amplíssima acollida entre públic i teixit institucional, demostrant la necessitat i idoneï-

tat d’aquesta innovadora iniciativa. Les claus de l’èxit d’aquesta proposta es trobaven en la impli-

cació activa del teixit d’institucions i entitats que a la ciutat donen suport a la iniciativa emprene-

dora i que passaven activament a participar en la programació d’actes, en el to desenfadat de

l’esdeveniment i en un programa ple de ponents de prestigi dirigit directament a satisfer les neces-

sitats de les persones a les quals va dirigit: els emprenedors i emprenedores. 
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L’any 2002 Barcelona Activa va elevar el projecte a la Comissió Europea, qui va reconèi-

xer el seu interès per al foment de la iniciativa emprenedora establint el Dia Europeu de

l’Emprenedor. Des d’aleshores, 36 ciutats del continent han organitzat el Dia de l’Empre-

nedor sota el segell europeu i seguint el model proposat per Barcelona. 

L’any 2005 les principals institucions i administracions van

sumar les seves forces per impulsar de manera conjunta el

Dia de l’Emprenedor. Així, Ministeri i Generalitat, juntament

amb la Cambra de Comerç de Barcelona, es van afegir al

govern municipal per generar un salt d’escala en l’esdeveni-

ment que contribuís a ampliar les oportunitats de les perso-

nes emprenedores per crear i fer créixer amb èxit els seus

projectes empresarials.

Amb l’experiència del Dia de l’Emprenedor, el Ministeri d’Indús-

tria, Turisme i Comerç va destacar-lo com una bona pràctica a

ampliar a la resta del territori estatal i, d’aquesta manera, en el

marc del projecte ministerial Emprendemos Juntos, Barcelona

Activa va transferir el Dia de l’Emprenedor a les Comunitats

Autònomes. Així, durant el mes de maig de 2006, més de

20.000 participants van assistir als 15 Dies de l’Emprenedor

impulsats de manera coordinada a 15 Comunitats Autònomes

tot seguint l’esquema programàtic i d’activitats proposat per

Barcelona Activa.

El Dia de l’Emprenedor és, d’aques-

ta manera, una iniciativa pionera en

el treball coordinat i col·laboratiu

d’un elevat nombre d’entitats i d’ad-

ministracions vinculades al suport a

les empreses. Una macro jornada

que acull més de 3.000 participants

cada edició, amb prop de 200 activi-

tats, més de 200 ponents i prop de

40 institucions col·laboradores. Des

de la seva primera edició, més

d’11.000 participants han gaudit de

les diferents i variades activitats

organitzades en el marc d’aquest

esdeveniment referent en l’impuls

de la iniciativa emprenedora.

Dia de l’Emprenedor
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Dones Emprenedores

La primera experiència de suport
a les dones emprenedores

Cada vegada més la presència de la dona al món empresarial és més fre-

qüent. No fa tant temps, veure dones en les diferents àrees de l’empre-

sa, i més concretament, al capdavant d’una empresa, era gairebé un fet

anecdòtic. Tenint en compte que la reduïda presència femenina en cercles

empresarials a finals dels 80 responia a factors més aviat culturals i

socials que no pas a capacitats o potencialitats, Barcelona Activa, junta-

ment amb l’INEM de Barcelona, van arrencar l’any 1987 un programa pio-

ner a Espanya, el programa ODAME-Operació Detecció i Acompanyament

de Dones Emprenedores. Programa molt innovador per a l’època, va néi-

xer amb l’objectiu d’assessorar i tutoritzar projectes d’empresa promo-

guts per dones i contribuir a la seva viabilitat en les millors condicions de

qualitat possibles.
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La innovadora metodologia d’acompanyament comportava una atenció especial a l’au-

toestima personal i a la percepció de la viabilitat dels projectes emprenedors femenins,

així com a la conciliació entre el temps dedicat al treball i als aspectes personals. A la

mateixa vegada, el programa ODAME incidia en qüestions molt pràctiques per afavorir

el contacte entre les dones emprenedores, un contacte que redundaria en una major

confiança en les capacitats personals i en les relacions amb l’entorn econòmic i social

a l’hora de gestionar els seus projectes. Fruit d’aquest accent en la importància de les

xarxes de cooperació, l’any 1996 va néixer, inspirada pel programa, la xarxa de dones

emprenedores ODAME. 

El programa ODAME es va convertir ràpidament en

un referent a nivell europeu en el terreny de les polí-

tiques de suport a dones emprenedores, i ha estat

el germen d’altres iniciatives d’acció positiva idea-

des per Barcelona Activa. 

Des de la seva posada en marxa l’any 87, Barcelo-

na Activa ha detectat, motivat i acompanyat a tra-

vés del programa ODAME 3.809 dones amb empen-

ta i iniciativa emprenedora.
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Cibernàrium
Les noves tecnologies a l’abast de tothom

El final de segle XX deixava entreveure que l’avenç tecnològic i internet

revolucionarien les nostres vides, les nostres maneres de treballar i rela-

cionar-nos, i fins i tot l’estructura de la nostra economia. La societat del

coneixement s’estava instaurant paulatinament, deixant sortir a la llum

moltes noves oportunitats que, en aquell moment, només estaven apro-

fitant alguns col·lectius propers a la generació d’aquest avenç. 

Amb una òptica d’anticipació als canvis que havien de venir, Barcelona

Activa començava a incorporar la difusió tecnològica com una acció inno-

vadora i de continuïtat en el marc de les polítiques actives de desenvolu-

pament local. Calia facilitar l’accés i el coneixement de les noves tecnolo-

gies al conjunt de la ciutadania per tal d’evitar una escletxa digital i un

nou analfabetisme ara digital que llastrés les possibilitats de desenvolu-

pament professional i personal de les persones o limités la competitivitat

i potencial innovador de les empreses.



El Cibernàrium fou la resposta de Barcelona

Activa a la necessitat imminent de difondre i

capacitar les persones en l’ús de les noves tec-

nologies. Posat en marxa l’abril de 1999 en

col·laboració amb la Villette de Paris, el Cibernà-

rium oferia, des de les seves instal·lacions a

l’actual Parc Tecnològic Barcelona Nord, una

atractiva oferta de formació i de divulgació tec-

nològica concentrada en dos grans àmbits. En primer lloc, els espais Formació,

Empresa i Idees acollien, i acullen avui dia, una oferta formativa flexible, de molt

curta durada i diferents nivells per conèixer les noves tecnologies i aprendre a uti-

litzar-les. En segon lloc, les sales de navegació on line i off line, en les quals, a més

de navegar per Internet de forma gratuïta, es pot consultar, en un espai de disseny

futurista, un catàleg de més de 120 audiovisuals que il·lustren amb exemples con-

crets i testimonis reals com Internet pot canviar la nostra vida. 

Adreçat fonamentalment a treballadors i

treballadores de petites empreses, estu-

diants i persones que cerquen feina, el

Cibernàrium, en contínua evolució i renova-

ció permanent de continguts, és un dels pro-

jectes de Barcelona Activa amb un major

impacte quantitatiu pel que fa a partici-

pants. Des de la seva posada en marxa,

més de 320.000 participants han passat per

les seves instal·lacions i prop de 45.000 per-

sones s’han format a través de les prop de

290.000 hores de formació. 

Objecte de gran quantitat de visites de delegacions internacionals que

s’han apropat a aquest espai per conèixer les seves instal·lacions, meto-

dologies i continguts, el Cibernàrium forma part del projecte europeu @lis

de referència en matèria de cooperació internacional. Amb el projecte @lis

“Cibernàrium: entorns pedagògics per a la divulgació i capacitació digi-

tal”, liderat per Barcelona Activa i on hi participen Porto Alegre, São Pau-

lo, Quito, David (Panamà), regió del Maule (Xile), Brussel·les, Tampere (Fin-

làndia) i Sant Sebastià, es produirà un ampli conjunt de continguts

multimèdia que permetrà acostar les noves tecnologies a la ciutadania

als dos costats de l’Atlàntic.

Cibernàrium
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Barcelona Negocis
Una nova manera d’atraure inversió estrangera

Barcelona Activa assumeix l’any 1996 l’àmbit de promoció econò-

mica de l’Ajuntament de Barcelona en una clara aposta per una

estratègia integrada de desenvolupament econòmic que incorpori

les polítiques d’ocupació, creació d’empreses i promoció econòmi-

ca en un mateix instrument i sota una mateixa missió i objectius.

Una estratègia innovadora que, després, molts altres entorns han

replicat i fet seu ateses les seves majors potencialitats al vincular

l’ocupació al desenvolupament econòmic de la ciutat i als seus pro-

jectes de transformació urbana. 
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Barcelona Negocis

Però el salt endavant important en matèria de promoció econòmica i

màrqueting econòmic de ciutat va tenir lloc l’any 2001 amb la inaugura-

ció d’un nou servei: el Barcelona Negocis, una proposta pionera en aquell

moment que, a través d’uns espais renovats i una web plena d’informa-

ció i continguts d’utilitat per als inversors internacionals, oferia al món la

cara econòmica de la ciutat. 

Barcelona Negocis va suposar que la ciutat disposés finalment d’un portal

web on les persones i empreses interessades en fer negoci a Barcelona o

en establir-s’hi trobessin fàcilment tota la informació necessària: des de

les principals dades macroeconòmiques de la ciutat, els seus principals

projectes, el contacte amb les empreses immobiliàries i un accés ràpid i

senzill als serveis físics que també oferia Barcelona Negocis. 

Barcelona Negocis també implicava el que

es posés en marxa el primer Viver Interna-

cional de la ciutat, una plataforma d’ater-

ratge de projectes empresarials promoguts

per emprenedors i emprenedores d’arreu

que trobaven a Barcelona, un espai prepa-

rat per acollir-los mitjançant diferents

modalitats: el “daily space”, un centre de

negocis a utilitzar per inversors i emprene-

dors estrangers diàriament, el “weekly spa-

ce”, uns espais de treball individualitzats en un entorn compartit a llo-

gar setmanalment per iniciar l’aterratge a Barcelona, i el “monthly

space” on les empreses internacionals podien iniciar les seves activi-

tats en el cor del viver d’empreses. Amb aquests serveis, que avui es

desenvolupen a través de la iniciativa Euro Office conjuntament amb

17 vivers d’empresa de tot el món, Barcelona Activa acull en el seu viver

un important i valuós nombre d’emprenedors i emprenedores d’arreu

del món que escullen Barcelona per posar en marxa noves i innovado-

res iniciatives empresarials. 

Com a entitat de referència de la promoció econòmica

exterior de l’Ajuntament de Barcelona fins l’any 2003,

Barcelona Activa va iniciar una renovació total de les

metodologies i continguts amb els quals, en el context

postolímpic, s’havia de promocionar l’economia de la ciu-

tat a l’exterior. Es van multiplicar, en aquest sentit, els

seminaris de promoció econòmica exterior a múltiples

ciutats i països del món: des de Japó, Corea, Xina, als

Estats Units i Amèrica Llatina passant per les principals

àrees econòmiques d’Europa. 
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Programes a mida
Respostes personalitzades 

per trobar feina o emprendre

A la vegada que Barcelona Activa impulsava un model d’atenció a les per-

sones emprenedores i les persones que cerquen feina dissenyat amb altes

dosis de confiança en la seva autonomia, es posaven en marxa tot un con-

junt de programes destinats a donar resposta i no deixar fora del sistema

les persones amb més necessitades i amb majors dèficits de formació i

autonomia personal. D’aquesta manera, a la vegada que s’acompanyaven

des del Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries a centenars d’em-

prenedors en el seu itinerari cap a la creació de la seva empresa, o s’orien-

tava professionalment des de Porta22 a milers de persones, es desenvolu-

pava un ampli conjunt d’instruments dissenyats a mida de les necessitats

de persones en risc d’exclusió, dones amb responsabilitats familiars, perso-

nes immigrants i sense coneixement de l’entorn, joves amb fracàs escolar,

majors de 45 anys en atur, o persones excloses.
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Amb els programes a mida de Barcelona Activa, s’ha donat res-

posta a les necessitats de centenars de persones en risc d’exclu-

sió a la ciutat per a que trobin en una nova feina o en una nova

empresa, la via de sortida i d’inclusió social i professional. En

aquests anys s’han desenvolupat programes per millorar les pos-

sibilitats d’inserció professional i creació d’empreses de persones

aturades majors de 45 anys com les iniciatives “Idees Madures”

de creació d’empreses, o “Acció 40” de cerca d’ocupació. Així

mateix, dones d’ètnia gitana del barri d’Hostafrancs van poder

inserir-se professionalment en el sector comerç a través del pro-

grama Kali Activa, o, a través del programa NOA (Noves Oportu-

nitats d’Accés), dones aturades amb baixos nivells formatius

s’han qualificat per treballar de taxistes, instal·ladores de telefo-

nia, o conductores d’autobús, ocupacions, aquestes, altament

masculinitzades. Les persones immigrants han trobat també en

les iniciatives “Emprenedors d’altres cultures” i “Immigra al tre-

ball” dispositius a mida per tal de formar-se i tenir iguals oportuni-

tats de treball i creació d’empreses. 

Destaquen, en aquest context, les dues iniciati-

ves europees Equal que ha liderat Barcelona Acti-

va en els darrers anys. Per una banda, el progra-

ma Passarel·les cap a l’Ocupació, amb el que 537

persones amb risc d’exclusió van ser contracta-

des en algunes de les 248 empreses col·laborado-

res, va perseguir, per primera vegada, la inserció

professional de persones en risc d’exclusió com a

via per satisfer les demandes de professionals

preparats de sectors econòmics com la neteja, el

comerç, l’hoteleria, la logística o el transport. Per

altra banda, l’avui vigent iniciativa Barcelona

Emprèn en Igualtat, en col·laboració amb la Cam-

bra de Comerç de Barcelona i la Fundació Un Sol

Món, busca promoure la creació d’empreses com

a via d’inserció social i laboral de persones amb

risc d’exclusió i amb la que es fa un ús intensiu de

la figura del microcrèdit. 

Iniciatives, aquestes, que recollien el testimoni

d’anteriors iniciatives comunitàries que, com

YOUTHSTART, buscava nous enfocaments per millo-

rar la inserció professional de joves en fracàs

escolar, INTEGRA, que cercava la inserció profes-

sional de persones excloses, NOW, per a la ocupa-

ció i la creació d’empreses promogudes per

dones, o ADAPT, per a la posada al dia de micro-

empreses de la ciutat.

Els resultats de tots aquests programes a mida,

més enllà de l’èxit dels percentatges d’inserció

laboral i creació de noves empreses, han permès

generar noves metodologies per afrontar des de

Barcelona Activa els problemes de la desigualtat

social i la marginació, així com generar referents

d’èxit en la promoció social i laboral.

Programes a mida
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Escoles Taller
Aprendre treballant i treballar aprenent, 

vacuna contra el fracàs escolar

La lluita per buscar noves sortides professionals als joves en situació de fracàs

escolar ha tingut en el programa d’Escoles Taller el gran protagonista. Des d’a-

questa política activa de lluita contra l’atur impulsada primer per l’INEM i després

pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 2.915 joves menors

de 25 anys han pogut aprendre i qualificar-se professionalment en oficis deman-

dats pel mercat de treball com ara fuster, instal·lador d’aire condicionat i calefac-

ció, pintor, paleta, soldador, instal·lador d’aigua i electricitat, jardiner, etc., a la

vegada que participaven en la recuperació i adequació d’espais públics com

espais d’interès col·lectiu. 



En paral·lel a l’aprenentatge i la inserció

professional, les Escoles Taller de Barcelona

Activa han permès la rehabilitació de nombro-

sos espais públics per a que compleixin una

renovada funció social. Amb les Escoles Taller

de Barcelona Activa s’ha recuperat, entre d’al-

tres, l’antiga fàbrica la Farinera del Clot com

equipament social del barri, el Convent de Sant

Agustí a Ciutat Vella com a centre cívic, la boca

nord del túnel de la Rovira al Carmel com espai

d’oci i cultura juvenil, la font del Gat a Montjuïc

com a jardí públic, la Casa del Mig per a activi-

tats juvenils, Can Jaumandreu, com a nou espai

per a la recerca de feina de Barcelona Activa o,

més recentment, Can Olivartés a Sant Martí

com a nova caserna de la Guàrdia Urbana.

Així mateix, des de les mateixes Escoles

Taller com des de la resta de programes expe-

riencials (Cases d’Ofici, Tallers d’Ocupació,

Plans d’Ocupació) s’han renovat metodologies

de formació per donar cabuda a nous perfils

professionals com els relacionats amb les

noves tecnologies a la Casa d’Oficis de la Ciutat

del Coneixement, de l’espectacle com a la Casa

d’Oficis de l’Espectacle, o els oficis musicals

com a la Casa d’Oficis Musicals, o altres ocupa-

cions com la d’agent cívic, promotor mediam-

biental, o mediador de conflictes, entre d’altres. 

Màxim exponent d’aquests equipaments

rehabilitats per les Escoles Taller el constitueix

l’antiga fàbrica de Can Jaumandreu, bell edifici

industrial del segle XIX d’estil manxesterià

rehabilitat pels alumnes-treballadors d’una

escola taller entre els anys 2000 i 2002. La seva

rehabilitació ha fet possible conservar i posar

en valor el patrimoni industrial de Barcelona, a

la vegada que ha ofert a la ciutat un nou espai

per a la recerca de feina i la millora de l’ocupa-

ció dels seus ciutadans i ciutadanes. Tot un sím-

bol: joves aturats es qualifiquen professional-

ment rehabilitant una antiga fàbrica com a un

nou espai per a la recerca de feina.

L’enfocament pedagògic, el caràcter expe-

rimental de la tasca diària duta a terme

pels alumnes, el context productiu i el

caràcter pràctic de les Escoles Taller han

permès que les dades d’inserció professio-

nal dels joves participants hagin assolit el

77%, una dada realment alta si es té en

compte la problemàtica juvenil que amb

aquest programa s’afronta. 

Escoles Taller86



Porta22, espai de 
noves ocupacions

L’orientació professional de nova generació

En només tres anys i mig, Porta22, Espai de noves ocupacions s’ha convertit en

l’entorn de referència per a l’orientació professional de nova generació que recull

tant les principals transformacions que ha viscut en els darrers anys el mercat

de treball, els perfils professionals nous, emergents, o en transformació, els sec-

tors econòmics més rellevants i un ampli ventall de continguts, aplicatius inter-

actius i activitats per orientar-se professionalment, buscar una formació, trobar

feina, crear-se’n una, o millorar les competències professionals.
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Porta22 ha creat una oferta d’activitats completa i dirigida a públics ben

diferents. Per un costat compta amb una activitat dirigida a grups, prin-

cipalment d’escoles i instituts, que permet oferir als estudiants en procés

de decisió sobre el seu futur professional les eines més adequades per

poder prendre la seva pròpia decisió comptant amb tots els elements. Per

l’altre costat, la plataforma i el servei d’orientació personalitzat de Por-

ta22 i el seu programa d’activitats és utilitzat per milers de ciutadans i

ciutadanes que autònomament acudeixen a l’espai per navegar per entre

els seus continguts, i participar a les activitats per tal de millorar i créixer

professionalment. D’aquesta manera, 31.056 estudiants han estat orien-

tats professionalment a Porta22, i 90.361 persones han participat a les

seves activitats o han utilitzat autònomament la plataforma per millorar

professionalment.

Amb el gran esforç en recerca i desenvolupa-

ment en matèria d’orientació professional,

Porta22 s’ha convertit en un sòlid laboratori de

recerca sobre les noves ocupacions, les com-

petències professionals i els canvis en el món

del treball. Cada any Barcelona Activa a través

de Porta22 genera nous continguts, n’actualit-

za d’antics, crea nous aplicatius, produeix

nous vídeos interactius i posa a prova noves

metodologies d’aprenentatge. 

Porta22 combina un generós espai de

2.000m2 per a l’orientació professional, un

programa d’activitats innovador i d’alt

nivell, i una plataforma interactiva que,

basada en una potent intranet, presenta

de forma fàcil més de 700 perfils profes-

sionals nous, emergents o en transforma-

ció, informació completa sobre 13 sectors

econòmics de la ciutat, aplicatius interac-

tius per a que l’usuari pugui identificar els

seus interessos professionals, preparar-se

per fer una entrevista de feina, conèixer

les seves competències clau, descobrir a

partir de les ocupacions que ja coneixem

les noves ocupacions, veure d’on venen

les idees de negoci, saber més de les

nanotecnologies, les e-ocupacions o les

ocupacions del disseny o, entre moltes

altres, descobrir el seu currículum ocult. 

Porta22
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Parc Tecnològic Barcelona Nord
Un nou pol de desenvolupament econòmic
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Parc Tecnològic 

Barcelona Nord

L’aposta per l’actual Parc Tecnològic Barcelona Nord (Fòrum Nord, en la seva inau-

guració al 1995) comportava, sens dubte, certs nivells de risc. Crear un nou pol de

desenvolupament econòmic en un solar de Nou Barris, un districte perifèric on

l’activitat econòmica majoritària era el comerç de proximitat, no es preveia com

una tasca fàcil, però Barcelona Activa creia fermament en els resultats beneficio-

sos que es podien obtenir.

Seu d’activitats econòmiques innovadores de base tecno-

lògica, centre de difusió d’internet i centre de formació

continuada per a empreses i professionals, el Parc Tecno-

lògic Barcelona Nord va assolir amb qualitat els objectius

previstos: més de 50 empreses tecnològiques instal·lades,

un ampli ventall d’eines i recursos per facilitar el creixe-

ment empresarial, més de 40.000 participants anuals en

les activitats de l’espai per a la difusió i capacitació tecno-

lògica Cibernàrium i més de 500 treballadors i treballado-

res formades anualment en noves tecnologies i gestió

empresarial. Proves contundents de què una proposta glo-

bal, de qualitat i encertada podia ser clau per a la dinamit-

zació d’aquesta zona de la ciutat.

L’any 2005, el singular equipament Fòrum

Nord va convertir-se en Parc Tecnològic

Barcelona Nord en obtenir el reconeixe-

ment a la seva tasca desenvolupada per

part de la Xarxa de Parcs Tecnològics de

Catalunya (XPCAT), de la qual en forma

part. Seguidament ha obtingut el reconeixe-

ment de la Xarxa de Parcs Tecnològics d’Es-

panya (APTE) i de la International Associa-

tion of Science Parks (IASP).

El Parc Tecnològic Barcelona Nord és l’equipament de referència de Bar-

celona Activa en el suport a la consolidació i el creixement empresarial.

Les seves instal·lacions de primer ordre, amb serveis d’alt valor afegit per

a empreses en creixement, han albergat des de 1995 un total de 94 joves

empreses de caràcter tecnològic. Els serveis de qualitat dels quals han

pogut gaudir fan que l’índex de supervivència d’aquestes empreses arri-

bi al 73%. Actualment tenen una facturació mitjana anual de 1.152.141

euros i ofereixen treball a un miler de persones. 
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Barcelona Activa conté tots els elements d’una iniciativa guanyadora. En primer lloc perquè es
va avançar al seu temps, intuint que les transformacions econòmiques ens encaminarien cada
cop més cap a les empreses de petit format, cap a les grans idees dels petits emprenedors. En
segon lloc, perquè, tot i ser una iniciativa pública, des del primer moment va obrir-se a la
col·laboració i al compromís amb el sector privat. I en tercer lloc, perquè va sorgir del món més
dinàmic i avançat del nostre país, el món local.

MANUEL ROYES.  Delegat  Espec ial  de l ’Es tat .  Consorc i  de la  Zona Franca

Barcelona Activa va néixer en un moment en
el qual l’atur a Barcelona estava a l’entorn
del 20%. Era necessari buscar eines des de
l’administració local per tal de fomentar
l’ocupació i la creació i creixement de les
empreses. Naixia amb una funció defensiva
davant un problema molt greu per a la nostra
ciutadania. 

La seva contribució en aquell moment va ser bàsica, però ho ha continuant sent en tots
aquests anys per la seva capacitat d’adaptar-se a les necessitats canviants del món del treball i la
innovació. Barcelona Activa és una de les agències de desenvolupament local més reconegudes a
nivell internacional per la seva creativitat, la seva constància i ambició a l’hora d’enfrontar-se al
repte d’ajudar els emprenedors, d’apropar-se a les noves cultures del treball i de creació indirecta
de prosperitat per a Barcelona. Sens dubte, aquest caràcter l’han conformat les persones que han
treballat per Barcelona Activa. A totes elles, la meva felicitació en el seu 20è aniversari. 

J OAN CLOS.  Minis t re  d ’ Indústr ia ,  Tur isme i  Comerç

8

En uns moments difícils per a la nostra economia, a mitjans dels anys vuitanta, la
creació de Barcelona suposava, per a l’Ajuntament de Barcelona, assumir una
responsabilitat i un risc. Però calia. I va sortir bé. Vint anys després ho veiem.
Barcelona Activa ha crescut i madurat. Els seus objectius s’han anat adaptant al
moment. Avui podem dir que si l’educació és fonamental per al progrés del nostre
país en un món que ja és pla, resultaria paradoxal que l’arribada a la maduresa
de generacions cada vegada més preparades per competir en un entorn global, no
vingués acompanyada de noves condicions per al desenvolupament de l’empresa i
la innovació. Compassar l’adquisició del coneixement i el seu ús, a través de la
gestió del mercat de treball, l’emprenedoria i la cooperació empresarial: aquesta
ha estat la contribució de Barcelona Activa a una ciutat potent i cohesionada, que
20 anys després està cridada a nuclear una plataforma de desenvolupament a
l’espai euromediterrani; aquest és, també, el seu futur, un futur carregat de
projectes i il·lusions per a la ciutadania i l’empresa.

PASQUAL MARAGALL Pres ident .  General i tat  de Catalunya

Barcelona Activa fa avui 20 anys, coincidint amb l’aniversari de
l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea. No és casualitat: des que
s’instal·là en el magatzem de l’antiga Hispano-Olivetti, Barcelona
Activa ha encertat sempre en conjugar el millor de la tradició
emprenedora catalana amb una aposta permanent per la innovació i
la recerca de noves oportunitats en una Europa en constant evolució.
Així, iniciatives com Barcelona Emprenedora o BCN Innovadora,
àmpliament cofinançades pel FEDER, s’han convertit en un referent
imprescindible en l’àmbit europeu. Malgrat això, el que Barcelona Activa ens ha ensenyat, per damunt
de tot i avançant-se al seu temps, és que el creixement sostenible de demà es basarà en la innovació, la
formació del capital humà i el recolzament a la creació d’empreses d’alta tecnologia. Aquesta és la lliçó
que hem après i que la Unió Europea ja ha incorporat com a eix central de la seva Política de Cohesió
per als propers anys. Durant aquest període, confiem en què Barcelona Activa continuï treballant, amb
major tenacitat, a l’avantguarda de les polítiques de desenvolupament local, i això en benefici tant de
Barcelona, com de Catalunya, d’Espanya i d’Europa.

DANUTA HÜBNER. Comissàr ia Europea de Pol í t i ca Reg ional .  Comiss ió  Europea
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És per a mi una satisfacció poder escriure aquestes paraules de
reconeixement. Al llarg d’aquests 20 anys, Barcelona Activa ha assolit
un pes significatiu en la transformació econòmica de la ciutat. La seva
contribució ha estat cabdal en el foment i creació de noves empreses,
així com, en l’accés a l’ocupació i en la difusió de les noves tecnologies.
Des de la Cambra de Comerç de Barcelona, hem tingut l’oportunitat de
col·laborar amb vosaltres i volem encoratjar-vos a seguir endavant,
treballant amb la mateixa il·lusió i dedicació. 

Barcelona es mereix que tots plegats unim els nostres esforços per aconseguir que la
ciutat es consolidi com a promotora de l’activitat empresarial i d’iniciatives innovadores, i
convertir-la en un referent arreu del món.

Moltes felicitats !!!

MIQUEL VALLS I  MASEDA. Pres ident .  Cambra de Comerç  de Barcelona

L´emprenedorisme és una peça clau de Catalunya i del nostre teixit empresarial i crec,
sincerament, que Barcelona Activa no sols ha contribuït eficaçment, des del primer dia, a
impulsar i promoure aquesta condició entre els joves, sinó que s´ha consolidat com un
organisme clau per a la seva dinamització. Des de la Cecot els felicitem per aquests vint anys

de cultura emprenedora i desitgem
continuar col·laborant com fins ara en el
foment de la creació d´empreses. Per
molts anys a totes les persones que han
fet i estan fent possible una Barcelona
més activa cada dia.

ANTONI ABAD. 
Pres ident .  Patronal  CECOT

Si estic d’acord en què les empreses hem de ser innovadores, les
administracions també. I això és just el que trobem a Barcelona Activa, que
fa una efectiva i eficient aposta pels emprenedors i, per tant, la millor
iniciativa per garantir la riquesa del nostre país. Però, d’entre tots els serveis
que ofereix, permetin que li retregui carinyosament a la seva presidenta,
Sra. Maravillas Rojo, que s’hagi avançat al meu propi somni: l’orientació
professional; i ho han desenvolupat de manera excel·lent. No hi ha dubte de
què el nostre futur passa obligatòriament per la formació dels nostres joves.

Felicitats, per tant, a tot l’equip que formeu part de Barcelona
Activa per la magnífica tasca que heu dut a terme en els vostres 20 anys
d’existència.

J OSEP GONZÁLEZ I  SALA. Pres ident  de P I M EC
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Em complau felicitar a Barcelona Activa pel seu 20è aniversari. No escapa a ningú que
Barcelona Activa ha estat pionera, tant a Barcelona com en la resta de l’Estat, en la promoció i
divulgació de l’esperit emprenedor i en el suport en la creació d’empreses  innovadores. En un
moment difícil, amb taxes d’atur importants, la iniciativa va ser imaginativa, agosarada i
altament innovadora. Des del primer moment, la UPC va fer-li  costat, integrant-se en el seu
Consell Assessor i assessorant-la en matèria de formació. També vàrem contribuir al
desenvolupament del Fòrum Nord de la Tecnologia. Ara, passats 20 anys, Barcelona Activa és
tot un referent en el món de l’empreneduria local.  Per tot això, des de la UPC aplaudim i ens
alegrem dels èxits assolits per Barcelona Activa, alhora que manifestem la nostra voluntat de
continuar oferint la nostra col·laboració i, si pot ser, incrementar-la. En especial en allò que fa

referència a la  generació d’idees o a
l’optimització dels recursos. Tot plegat des del
nostre programa de creació d’empreses de base
tecnològica, que és des d’on es concreta la
contribució  de la UPC a la societat en l’àmbit
de la promoció de  l’emprenedoria. 

ANTONI GIRÓ I  RO CA.  Rector  de la  U PC 
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Barcelona Activa ha contribuït de manera decisiva a la bona
evolució de l’ocupació a la ciutat de Barcelona. En aquests 20 anys
que ara celebrem han estat moltes les accions dutes a terme per
promoure la iniciativa emprenedora, la creació i consolidació
d’empreses, la identificació de nous perfils professionals i les
ocupacions i sectors emergents. La promoció de la innovació i de la
capacitació digital d’empreses i treballadors ha estat un dels eixos
prioritaris, sense oblidar la realitat dels col·lectius més desfavorits i

amb especials dificultats, que també ha rebut atenció i suport des de Barcelona Activa. Des de la
UGT de Catalunya estem satisfets d’haver pogut compartir nombrosos projectes amb vosaltres i
us animem a continuar ampliant les oportunitats professionals d’homes i dones i a afavorir el
desenvolupament de xarxes d’innovació a la nostra ciutat. 

J OSEP M. ÁLVAREZ.  Secretar i  General .  UGT

CCOO valorem positivament l’aportació de Barcelona
Activa, des dels seus inicis, a la promoció de l’ocupació i a
la millora dels coneixements i les competències professionals
dels treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de
facilitar el seu accés al treball. També volem destacar el
compromís de futur de Barcelona Activa i el seu esforç
compartit, sempre necessari, per assegurar la generació de
llocs de treball estables i de qualitat en la ciutat de
Barcelona.  

ÀNGEL CRESP O SÁN CHEZ.  Secretar i  general .  CCO O del  Barcelonès
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Barcelona Activa és el resultat d’un equip emprenedor que, fa 20
anys, va entendre que el desenvolupament d’una ciutat s’havia de
fonamentar en la seva capacitat emprenedora. Els resultats no poden
haver estat millors: Barcelona Activa ha sabut canalitzar l’energia de
molts emprenedors i convertir el seu somni en projectes innovadors. I, a
més, ha sabut transmetre aquesta il·lusió i el tarannà emprenedor a
diversos àmbits de la ciutat. N’és un clar exemple el Dia de
l’Emprenedor, que s’ha convertit en una referència internacional per a
totes les persones vinculades al món de la iniciativa empresarial.

CARLOS LOSADA. Director  General .  E SADE

Creada per l’administració local per assumir competències que no eren les típiques, Barcelona
Activa ha sabut construir un entorn afavoridor de l’emprenedoria i la innovació empresarial
recolzant-se, entre d’altres, en programes europeus, en la societat local i en les xarxes d’àmbit
nacional i internacional en què participa. Des dels seus inicis es va situar en una espècie de
territori desconegut que li ha permès exercir d’agent mediador i facilitador del desenvolupament
local gràcies a l’esperit innovador del seu equip humà. No pot finançar, no pot dirigir, només
pot acompanyar les iniciatives que sorgeixen de la societat però, en fer-ho, apel·la a la

dinàmica del mercat i la cultura, evitant el dirigisme propi de la
planificació econòmica típica de les grans organitzacions, públiques o
privades, de la societat industrial. Amb tot, i a partir de l’experiència
acumulada, Barcelona Activa ha elaborat un discurs propi sobre
l’emprenedoria i la innovació que ha canviat conceptualment el model
de creixement econòmic de Barcelona i que ha permès la creació de
centenars d’empreses innovadores. És l’emprenedoria posada en
pràctica. Constitueix un model de referència per a la política local de
creació de riquesa i ocupació. 

MANUEL CASTELLS.  UO C.

Barcelona Activa, com Agència de
Desenvolupament Local, ha sabut interpretar
de forma molt adequada quines contribucions
eren claus per exercir la seva funció de forma
excel·lent al llarg del temps.

Cal reconèixer la seva capacitat d’innovació i
lideratge en el Sistema d’Innovació Local, fent
seva la Triple Helix des del primer moment,
tot incorporant empreses i institucions universitàries en la concepció i desenvolupament dels
projectes. Ara Barcelona té com a repte ser un Node del Sistema d’Innovació Global i, en aquest
sentit, estic convençut que Barcelona Activa desenvoluparà un rol determinant.

Felicitats per tota la feina feta i per la passió mostrada durant aquests anys!

J OSEP M. PIQUÉ.  Director.  Parc  d ’ Innovació  La Sal le .  Univers i tat  Ramon Llul l

Les grans iniciatives són el resultat d’excel·lents idees que
un equip de persones compromeses condueixen a bon terme.
Barcelona Activa és un exemple magnífic d’una gran
iniciativa. És un honor, en nom d’IESE, felicitar Barcelona
Activa en el seu vigèsim aniversari. Els mèrits acumulats són
abundants: una contribució a la millora de les estructures
culturals i institucionals per al llançament i
desenvolupament de nous negocis, i la construcció d’una

societat més emprenedora a la nostra ciutat. Visió, perseverança, treball ben fet i esperit emprenedor
estan en l’origen del creixement i la consolidació d’aquesta organització com una plataforma de
suport i difusió d’informació i coneixement de primer ordre. A més a més, Barcelona Activa s’ha
constituït com una de les plataformes de trobada més rellevants per a tots els estaments públics i
privats, particulars i institucionals, que conformen una part substancial de l’ecosistema de la
iniciativa emprenedora en l’àmbit local. Els programes, les iniciatives, la infrastructura i el paper
desenvolupats en aquest sentit l’han convertit avui en una referència local i internacional per a
moltes ciutats a Espanya i al món. Des de l’IESE, és una satisfacció poder col·laborar amb
Barcelona Activa i treballar conjuntament per al desenvolupament d’una ciutat empresarialment
més dinàmica i, per tant, generadora de creixement econòmic i creadora d’ocupació. Moltes
felicitats, Barcelona Activa!

J ORDI CANALS.  Director  General .  I E S E
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Vaig tenir el somni de
conèixer un Centre
d’Empreses i d’Innovació,
dirigit per un equip
magnífic, un ‘dream team’,
guiat per visionaris, avalat
pels stakeholders de
capdavanters, fent un
impacte a la societat civil i
a la riquesa econòmica, estimulant la cultura
emprenedora, implantant la innovació de qualsevol
manera, obert a col·laboracions de guanyador segur
amb altres proveïdors de serveis, obert al món, actuant
com a un laboratori d’idees, i un centre de creativitat,
de ser una cruïlla interactiva per a les persones,
projectes, oportunitats, know-how, tecnologies i
empreses.

Estava buscant una organització de suport a
empreses gestionada pel sector públic, que combinés la
seva missió amb passió d’interès públic amb un
compromís total per servir el sector privat, els
emprenedors i les empreses.

Estava a punt d’arribar a la conclusió que és
definitivament impossible traduir l’Agenda de Lisboa en
realitat, i que per als pensadors, això és només un
concepte acadèmic i estratègic.  De manera
desesperada, estava buscant uns actors pragmàtics.  

...de sobte, afortunadament,...

El que vaig veure al centre de Barcelona, a
Llacuna i també a Fòrum Nord, m’ha reconciliat amb
una felicitat professional i he après que els somnis sí
que poden convertir-se en realitat, quan treballes fort,
amb consistència i amb talent, passió, visió i confiança.

El que vaig trobar a Barcelona Activa són
emprenedors innovadors i innovadors emprenedors,
acompanyats per assessors pràctics que es comporten
com a emprenedors i innovadors.  Són les estrelles de
l’Agenda de Lisboa.  He pogut tocar aquesta realitat a
Barcelona.

La meva esperança per a Barcelona Activa és
que segueixi creixent, millorant, desenvolupant,
inventant, cooperant, compartint, invertint i accelerant
per un creixement i un benestar econòmic i social.

Em permeteu felicitar per molts anys a
Barcelona Activa.

Però 20 anys és només el començament de la
maduresa.

El límit és el cel si segueixes movent i agitant. 

PHILIPPE VANRIE.  Director  General .  
Xarxa Europea d ’ Incubadores  (E BN)

Barcelona Activa és per a mi un símbol, un model a seguir perquè satisfà
les tres condicions centrals que garanteixen el desenvolupament de la
nostra ciutat: iniciativa, gestió professional i responsabilitat social.
Iniciativa, perquè va ser fundada en un context socioeconòmic molt
complex, amb taxes d’atur de l’ordre del 20% i en plena transició d’un
model econòmic basat en la indústria a un altre basat en el coneixement,
que demandava un impuls a la innovació i a la creació de nous negocis. En
aquest entorn, Barcelona Activa ha estat el concepte encertat. Gestió
professional, perquè avui dia Barcelona Activa és una de les agències de desenvolupament local més
reconegudes a nivell mundial i, sense cap mena de dubte, un dels organismes que més ha contribuït
a la configuració d’una Barcelona moderna, oberta, innovadora, emprenedora i activa. I
responsabilitat social, perquè s’ha compromès a exportar el seu model exitós arreu, a llocs tan
llunyans com Buenos Aires, Bogotà o Sarajevo per posar només alguns exemples.

IS IDRE FAINÉ. Director  General .  “La Caixa”

En una societat permanentment canviant, disposar d’un ens que impulsi la creació de
les bases i les condicions favorables perquè les noves iniciatives empresarials,
especialment les que tenen un elevat component d’innovació i d’aplicació de les noves
tecnologies, puguin desenvolupar-se plenament és un actiu no gens menyspreable que
afavoreix el dinamisme econòmic global i que possibilita situar aquesta societat en una
posició  d’avantguarda en el progrés tecnològic i econòmic. D’aquí ve que Barcelona
Activa, que, en aquests 20 anys de vida, ha participat intensament en molts dels
processos de transformació de la ciutat de Barcelona, pugui congratular-se d’haver

exercit amb èxit aquesta funció dinamitzadora, amb el disseny i desenvolupament d’un conjunt d’iniciatives
específiques, carregades totes elles de creativitat, imaginació i il·lusió i, de resultes d’això, d’haver tingut un
paper destacat en la promoció econòmica de la ciutat dels darrers anys. Caixa Catalunya, que de bon
començament ha col·laborat en la materialització d’alguns d’aquests projectes, sent la necessitat d’expressar
la seva més sincera felicitació per a tots els que ho han fet possible.

J OSEP M. LOZA.  Director  General .  Caixa Catalunya
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Barcelona Activa ha estat una escola per aprendre a emprendre, per compartir
noves idees que podien esdevenir empreses, i fer-ho amb un equip que volia assumir
responsabilitats i prendre riscos per progressar en un mercat competitiu cada vegada
més global.

Encara més, Barcelona Activa ha estat capaç de col·laborar
en la transformació  del vell barri industrial del Poble Nou per
esdevenir una part del segle XXI renovant de dalt a baix els
continguts, els espais i els serveis que s’oferien, amb un balanç que ja
és referència a molts altres llocs del món.

I, per cert, tot amanit amb una gran dosi d’il·lusió, passió i
ambició per millorar la ciutat de Barcelona i l’ocupació de la seva
gent.

ORIOL BALAGUER I  JULIÀ.  
Secretar i  Comerç  i  Tur isme.  General i tat  de Catalunya

Barcelona Activa, per sobre de tot, és un referent. En el món de la
comunicació, distingim entre els diaris excel·lents i els diaris de
referència, que és un grau superior en la seva consideració. Le Monde
o el New York Times serien bons exemples d’això. Aquesta condició de
Barcelona Activa com a referent la perceben en diferents parts del
món, com he tingut ocasió de comprovar personalment: des
d’empresaris xilens a responsables municipals de Quito, des d’alts
funcionaris de la Unió Europea a líders polítics de diferents partits.

“Veinte años no es nada” diu una cançó. Mai millor dit en aquest
cas. Perquè la capacitat de constant innovació d’aquell viver d’empreses
inicial ha fet que aquell projecte tingui la majoria d’edat que ha generat
aquest reconeixement i, al mateix temps, la joventut per la última
incorporació de continguts.

Felicitats a tots els que ho han fet possible.

MANUEL CAMP O VIDAL.  Conse jero Delegado. LUA MULTIMEDIA

És per a mi un orgull poder participar en la celebració
del vintè aniversari de Barcelona Activa. Un orgull i, alhora
una dificultat, perquè no resulta fàcil resumir en poques
línies la contribució de Barcelona Activa al
desenvolupament de la ciutat. Com a responsable
comunitari de projectes FEDER i Fons de Cohesió, em
limitaré a recordar que Barcelona Activa ve impulsant des
de fa molt de temps projectes d’autèntic interès europeu. Per

no citar més d’un parell d’exemples, el FEDER ha invertit més de 16.000.000 d’euros en donar
suport projectes tant significatius com la iniciativa Barcelona Emprenedora o la renovació del
districte 22@. Eines d’ús tan freqüent en l’actualitat com internet o el correu electrònic varen
ser impulsades des del principi per Barcelona Activa. Per això, des de Brussel·les esperem que
aquests 20 anys no siguin sinó un punt de partida per a continuar fent de Barcelona el que ja
és avui: una de les ciutats més atractives d’Europa.

MIKEL LANDABASO I  DIEGO VILLALBA DE MIGUEL 
Direcc ió  General  de Pol í t i ca Reg ional  de la  Comiss ió  Europea

Per molts anys! Un aniversari és sempre motiu de felicitat i més encara quan es tracta de
complir 20 anys d’un projecte tan innovador i ambiciós com el de moure formativament i
econòmica una ciutat tan exigent com Barcelona.

Aquest és el cas de Barcelona Activa, una gran empresa públicoprivada que ha crescut
a mida de les exigències del món europeu per donar resposta a les necessitats de la ciutat de
Barcelona. Una societat que ha anat canviant molt ràpidament en aquestes dues dècades
passant d’una realitat més industrial a una realitat més dedicada als serveis, on la innovació i
l’especialització sectorial és cada vegada més rellevant. Per al sector de les empreses d’inserció

és vital comptar amb la col·laboració i la complicitat de Barcelona Activa per tirar endavant
iniciatives i projectes que ajudin a transformar l’exclusió social en la inserció total i com diu el
vell i bonic tango “20 años no son nada”, esperem des d’AIRES, la Plataforma Catalana
d’Empreses d’Inserció a la qual represento, que Barcelona Activa que continuï 20 anys més per
poder fer realitat aquesta complicitat amb el sector de l’economia social. 

Salut i moltes felicitats!

ANA MONTORO. Directora .  AIRES



La Contribució de Barcelona Activa en boca de...

20 21

Un soci lleial per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral

ELVIRA MÉNDEZ.  Directora General. ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA

Càritas i Barcelona Activa hem tingut
l’oportunitat de col·laborar en diferents
projectes que han representat, per part de
Barcelona Activa, la dinamització i suport per
a projectes emmarcats en la nova economia del
coneixement i les noves tecnologies. Els
projectes han estat destinats a iniciatives
econòmiques i socials que sempre han millorat
la qualitat de vida de les persones. A Càritas considerem que projectes
com els desenvolupats durant aquests 20 anys són un exemple de
bones pràctiques realitzades des del nostre Ajuntament.

J ORDI RO GLÀ DE LEUW. 
Director. CÀRITAS DIOCESANA de Barcelona

Barcelona Activa com a dinamitzadora d’accions per al
desenvolupament de l’ocupació a la ciutat, ha estat una font de
recolzament en la trajectòria que Creu Roja ha portat a terme durant
aquests 20 anys en l’atenció als col·lectius més vulnerables. Durant
aquest temps s’han establert vincles  de col·laboració que han anat més
enllà dels compromisos formals, amb un procés d’unificació de sinèrgies
humanes i professionals molt enriquidores que ens han acompanyat en
la consecució dels objectius comuns.

J OSEP MARQUÈS I  BARÓ. President. CREU ROJA

Al llarg d’aquest temps Barcelona Activa ha estat un important
agent en la dinamització de la formació, l’ocupació i l’empresa, no
només a la ciutat de Barcelona, sinó amb una repercussió més
àmplia. D’una banda, serveix com a model a altres indrets de
Catalunya i de l’altra l’experiència s’ha pogut eixamplar gràcies a la
participació d’altres entitats representatives del món empresarial que
treballen a tot el territori. 

Destaquem l’important suport a l’emprenedorisme a través
dels vivers d’empreses; l’aposta decidida per a la recerca i la innovació i fent-ne bandera; el treball
per establir xarxes creadores de sinergies amb agents empresarials i educatius. 

Tot això reflectit clarament en el Dia de l’Emprenedor, esdeveniment que ja és clau en
l’agenda de la ciutat, que ha permès posar en pràctica l’experiència acumulada al llarg dels anys i
que ha esdevingut model per altres ciutats i territoris, obrint  un cop més la ciutat al món.  

Des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya apostem per continuar
treballant amb Barcelona Activa per poder treballar conjuntament per difondre un model d’empresa
democràtica,  innovadora i responsable socialment. 

PEPA MUÑOZ QUINTANA. Presidenta. 
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA

Tot el que m’ha donat Barcelona Activa i d’una manera molt especial
el curs d’ODAME, és impagable, tant a nivell personal com
professional.

La formació rebuda durant el curs de consolidació per a dones
emprenedores, em va servir per reordenar les meves idees, tenir una
gran capacitat analítica i adquirir uns coneixements empresarials, que
han estat indispensables pel bon desenvolupament de tots els projectes

de la Fundació PRISBA.

També voldria remarcar, com a fet molt positiu, que a través de Barcelona Activa he conegut
noves companyes amb les quals he intercanviat idees, il·lusions i projectes de futur. I no penseu
que són afirmacions gratuïtes, sinó des de la sinceritat i la veritat.

Felicitats per aquests 20 anys i gràcies per tot.

PILAR MERCADÉ NUB IOLA. Directora. Fundació PRISBA



La Contribució de Barcelona Activa en boca de...

22 23

20 Anys! Nosaltres 14! Sembla mentida quan nosaltres ens

vàrem constituir en el Viver de Glòries! Avui som tres empreses

amb més de 100 empleats. Així, Barcelona Activa, dinamitzadora

d’aquest esperit emprenedor i dinàmic, es configura com la

plataforma indispensable en la creació i consolidació de l’entramat

econòmic de la Ciutat. Gràcies i felicitats!

VIRGINIA ALCAYDE. Administradora. AD TELECOM

Portem ja 6 anys de relació continuada amb Barcelona Activa i puc dir que hem vist una gran evolució en aquesta

estimada institució que ha anat enriquint els seus serveis inicials d’orientació laboral fins a ser, en l’actualitat, un eix

vertebrador de noves activitats empresarials de la ciutat de Barcelona.

En tots aquests anys AMR ha participat en moltes activitats organitzades per Barcelona Activa, i sens dubte

el més important per a nosaltres va ser el pas pels mòduls del viver d’empreses del centre Glòries, on vàrem crear i

vàrem desenvolupar AMR.

Reinventar-se és sempre difícil, però és necessari, i Barcelona Activa

ha sabut fer-ho. L’estratègia actual és, en la meva opinió, fonamental per

millorar la qualitat dels futurs projectes empresarials.

Servir, ajudar i formar localment però buscant estàndards de qualitat

Europea és la millor estratègia per a què les nostres empreses puguin competir

a gran escala en un mercat que ja només s’entén en clau internacional.

MARIO COMAS. Gerent. AMR SYSTEMS, SL

Va ser l’abril de 1998 quan vàrem decidir

fundar l’empresa, en aquell moment plens

d’entusiasme i il·lusió, teníem molt clara la

idea del negoci i el que hauríem de fer per

aconseguir l’èxit. Però és clar, la incertesa ens

envaïa quan vàrem anar calculant la

infrastructura mínima que necessitaríem i les

passes, per desgràcia burocràtiques, que

havíem d’emprendre per fundar la mateixa. 

Va ser llavors quan BARCELONA ACTIVA va aparèixer per experiències viscudes per

altres amics emprenedors i en aquell moment va començar a fer-se clar el nostre futur pel

que feia referència a facilitat d’aconseguir un local adient a preu raonable, en detallar-nos el

que calia fer per  iniciar l’activitat, en la consolidació d’un PLA D’EMPRESA i, el que era més

important en aquells moments, aconseguir finançament en condicions avantatjoses i en un

entorn ple de serveis per facilitar la nostra tasca inicial.

Així doncs, vàrem anar creixent “pas a pas”. Del Viver de Nou Barris vàrem passar

al Fòrum Nord de la Tecnologia, instal·lacions que ens oferien un major espai i imatge

corporativa, i ens ajudaven a consolidar dia a dia la nostra empresa.

Mai podrem oblidar el suport que ens brindà tot el personal del Fòrum pel que fa a

assessorament i donar resposta a les nombroses inquietuds que ens sorgien buscant

sempre la millor solució a les mateixes.

La professionalitat i la dedicació del personal de Barcelona Activa cap a la petita

empresa ens facilità contactes de tot tipus amb diverses institucions en el moment que ho

necessitàvem (Cambra de Comerç, CIDEM, Transferència de Coneixement, ...). Aquest suport

continu és de valor incalculable en el desenvolupament i consolidació de les empreses i per

això BIOLINK2000 només pot tenir paraules d’agraïment.

Felicitats Barcelona Activa.

FRANCESC GUILEMANY. Director General. BIOLINK

Des del punt de vista professional, AC TRANS, considera d’una

utilitat summament important el paper desenvolupat per

BARCELONA ACTIVA durant aquests 20 anys de tasca, promovent

la iniciativa per formar empreses, negocis i desenvolupar idees.

Aquest ajut és summament valuós per a empreses que, com en el

cas de la nostra, van comptar en el seu dia, i ja vàrem complir 11

anys, amb un suport logístic i un seguiment completament

professional que, d’haver-lo buscat en el sector privat, no hauríem

pogut assumir. En el terreny personal i si ens ho permeten

sentimental, el nostre reconeixement és encara més patent...

recordem el bon tracte amb la Direcció i el personal del viver, una

espècie de protecció, que sense ser paternalista, vàrem agrair

moltíssim en els inicis d’allò tan complex i dur com és posar en

marxa un “negoci”. Recordem també, amb molta estimació, la

implicació personal de la Sra. Maravillas Rojo en algun consell

professional que vàrem sol·licitar, amb resultats molt satisfactoris.

ANGELES CALDERÓN. Administradora. AC TRANSFERIAS

Mª CARMEN PARÉS. Administradora. AC TRANSFERIAS
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La meva valoració de la tasca de Barcelona Activa és poc objectiva

atès l’important pes que ha tingut dins la meva trajectòria

empresarial.

CADTECH va començar i s’ha desenvolupat molt a prop de

Barcelona Activa. Per a mi, l’aportació més important ha estat el fet

de dotar-me d’una infrastructura de networking, contactes,

instal·lacions, serveis que m’han donat confiança per presentar-me

al mercat com alguna cosa més que un senyor amb una idea i

bones intencions. Això, que quan estàs consolidat no és tan important, té molt pes en la fase

inicial de posada en marxa. I dins d’aquesta “infrastructura”, destacaria el sentiment

d’acompanyament. L’acompanyament de tutors que t’ajuden i et donen idees. L’acompanyament

d’altres emprenedors que estan en un procés molt similar al teu. 

En fi, una experiència personal molt positiva que explica, des del meu punt de vista,

l’èxit a la ciutat de Barcelona Activa, en la seva fenomal funció d’incentivar l’esperit emprenedor.

Això és realment important en la nova economia.

JOAN FONT. Director General. CADTECH

DEISA neix en el viver de Glòries (instal·lats del març de 1993 fins

el desembre del 1995), avui consolidada en una empresa amb 40

treballadors molt qualificats, i una presència molt activa en el món

del tractament industrial de l’aigua. El suport de Barcelona Activa va

ser clau en l’èxit d’aquest desenvolupament, ja que ens va permetre

disposar, des del començament, dels mitjans per funcionar.

JOSEP Mª OLIVER SIERRA. Director. 

DEISA - Desarrollos Ecológicos e Industriales, S.A.

Una noticia al diari, cap el 1992, ens va obrir els ulls: hi havia una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per

facilitar l’engegada de noves empreses, donant suport a qui tingués la gosadia de cercar el seu propi camí. En el

nostre cas, la pròpia existència de Barcelona Activa va donar peu al procés de reflexió que va conduir al naixement

de DEISA. Avui, una sòlida empresa de 40 empleats i 12 milions de facturació anual.

ANDRÉS MARTÍNEZ. Director comercial. 

DEISA - Desarrollos Ecológicos e Industriales, S.A.

Telemedicine Clinic es va crear l’any 2002 amb

el recolzament de Barcelona Activa i

l’Ajuntament de Barcelona. La contribució de

Barcelona Activa al nostre desenvolupament ha

estat determinant per arribar a ser actualment el

primer centre a nivell europeu en telemedecina. 

El recolzament que ens han ofert va des

de l'espai que ofereix als emprenedors que

permet créixer ràpidament, la creació de marca i les relacions públiques impulsant la nostra

relació amb els mitjans, la nostra promoció i el networking.

DAVID BÄCKSTRÖM. Director General. EUROPEAN TELEMEDICINE CLINIC

Des del nostre punt de vista com a emprenedors, Barcelona Activa

ha suposat una empenta al nostre projecte oferint-nos un

assessorament personalitzat en matèries tan diverses com

imprescindibles per a què l’emprenedor culminés el seu projecte

empresarial. 

Així mateix, la nostra ubicació en el Viver de Glòries ens ha

permès controlar els costos inicials d’allotjament i ens està

proporcionant els serveis generals de la empresa amb un nivell de

qualitat excepcional, condició necessària però no suficient per a què un projecte empresarial arranqués amb èxit.

Gigle Semiconductor ha crescut des de la seva constitució el gener de 2.006 fins assolir els 36 empleats

altament qualificats (24 d’ells ubicats en el viver de Barcelona Activa a les Glòries) a dia d’avui, per la qual cosa la

flexibilitat de les instal·lacions de Barcelona Activa ha estat fonamental per poder gestionar aquest creixement

exponencial.

Si tot això és important no ho és menys l’afecte i el suport que hem rebut i seguim rebent tots els dies de

tot el grup humà de Barcelona Activa. En uns moments on tot es veu molt lluny, tens dificultats i apareixen els

dubtes típics de qualsevol projecte que arrenca des de zero, és important sentir que un grup professional i amb

l’experiència de Barcelona activa creu en tu, en el que estàs fent i t’ajuda en el teu projecte.

JUAN CARLOS RIVEIRO INSUA. President i Conseller Delegat. GIGLE
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Jo faria servir unes paraules del General Mac Arthur, quan es referia a la

joventut d’esperit:

La joventut no és un període de la vida, 

és un estat de l’esperit, un efecte de la voluntat,

una qualitat de la imaginació, una intensitat emotiva,

una victòria del valor sobre la timidesa.

Així, com la definició de la joventut, és com em sento en voler definir el que ha

fet Barcelona  Activa per a mi i per a milers d’emprenedors i emprenedores.

Fa uns quants anys, quan passejava pel davant de l’edifici antic de Barcelona Activa a Glòries i veia entrar i

sortir molta gent, pensava: caram! tanta gent, sempre amb presses, què hi deu anar a fer aquí?

Al cap d’uns anys, el 1.999, vaig tenir  la sort d’haver estat seleccionat per poder instal·lar, en el Viver de

Glòries, la primera empresa de la qual era soci, Plàstics Àrea. Eren els anys gloriosos d’internet i tots estàvem en un

núvol.

Unes quantes pluges més tard, aquesta empresa desenvolupa fusta tecnològica, feta amb fibres naturals i

matriu polimèrica, que provenen dels residus.

El 2.003, vaig participar en la creació de Kinetical, empresa de tecnologia,  d’aplicacions per PDA i Tablet PC

que funciona, també, fantàsticament. Vàrem començar al Viver d’empreses de Glòries i ara estem al Fòrum Nord.

Mentrestant, la creació de la Xarxa Activa d’empreses ens anima, ajuda, ens complementa en formació, en

intercanvi d’experiències i ens fa més solidaris amb els altres.

Sense Barcelona Activa hauria estat tot molt més difícil, sinó impossible.

Gràcies, Barcelona Activa i per molts anys més!

JOSEP CARVAJAL. Director General de PLÀSTICS ÀREA, SL.

Conseller Delegat de KINETICAL BUSINESS, SL

Potser la faceta més coneguda de Barcelona Activa s’associa a

l’ajut que representa per a les empreses que comencen una activitat.

Però per a mi és molt més important el paper de

catalitzador de “l’aventura empresarial” a la ciutat. Si històricament

l’emprenedor era poc menys que un boig, Barcelona Activa ha

contribuït en gran mesura a desdramatitzar aquest viatge, fomentant

la cultura emprenedora i ajudant a la transformació d’una idea en

creació de valor.

FERNANDO NUÑEZ. Director Gerent. PILDO CONSULTING, SL

Barcelona Activa és el referent per a qualsevol emprenedor amb

idees que vulgui dur a terme el seu projecte empresarial.

Per SERTEC va suposar poder desenvolupar un pla

d’empresa rigorós, profunditzant en punts vitals que, sense els

consells de Barcelona Activa, segurament no haguéssim tingut en

compte. Gràcies a aquest acompanyament i a aquells consells

SERTEC és avui una empresa estable i rentable, amb més de nou

anys de vida i amb més de cent seixanta treballadors.

Gràcies i felicitats pel vostre aniversari.

MANUEL SERRANO FUENTES. Director General. 

SERTEC Soluciones Informáticas, SAU

SITEP és una enginyeria tecnològica de desenvolupament d’eines per a la

gestió d’informació geogràfica, fundada el 1998 per un  grup d’emprenedors

provinents del sector dels Sistemes d’Informació Geogràfica.

SITEP va néixer al Viver de Glòries de Barcelona Activa el juliol de 1998.

L’experiència viscuda aquells tres anys va ser excel·lent, i estem molt i molt

agraïts. Començant per l’assessorament empresarial, el suport logístic i

material, que permet que aquelles iniciatives empresarials puguin començar a

veure la llum. El més difícil de tot projecte són els inicis, però si tenim present

que l’àmbit infrastructural queda cobert en la filosofia de viver d’empreses,

doncs ajuda  tota empresa a donar les primeres passes, podem afirmar que Barcelona Activa juga un paper

fonamental en la dinamització de la emprenedoria. Altrament, no només és important la logística sinó també el

lideratge en saber gestionar correctament el Viver, i l’esforç i dedicació esmerçat en tirar endavant Barcelona

Activa ha comportat la seva pervivència en el temps. 

És fonamental el creixement de Barcelona Activa com a bressol d’empreses tecnològiques per tot el que

representa per a la ciutat, sent una mostra més de la culminació d’una ciutat industrial a una ciutat de serveis. És

per això que aprofito l’avinentesa per encoratjar tot l’equip de Barcelona Activa, començant per la Sra. Maravillas

Rojo, a seguir treballant en aquesta iniciativa, i que puguem seguir celebrant més aniversaris.

Bona feina i moltes felicitats,

ERMENGOL CASANOVAS HIJES. Director Gerent. SITEP
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SOUTHWING S.L. és una empresa innovadora que projecta solucions inalàmbriques

Bluetooth per a productes tals com és el desenvolupament d’auriculars inalàmbrics per a

telèfons mòbils, sector en el qual SouthWing és un dels líders mundials. L’èxit de l’empresa

radica en la innovació, centrada en l’experiència de l’usuari, en l’excel·lència del projecte  i en

la qualitat excepcional. Southwing compta actualment amb un portafoli de clients molt ampli

a tot el món, tals com: Cingular, als EUA, Orange, a França, T-Mobile, a Anglaterra, o

Telefónica, a Espanya i Amèrica Llatina, líders en telefonia mòbil.

Les oficines centrals es troben ubicades a Barcelona, ciutat que ofereix tot el

necessari perquè una empresa d’alta tecnologia es desenvolupi: ciutat cosmopolita, amb un gran disseny

industrial i amb una forta projecció a Europa.

Barcelona Activa ha jugat un paper molt important en les beceroles de l’empresa proporcionant-

ne les iniciatives necessàries per poder desenvolupar la seva activitat empresarial. El seu paper, facilitant

els contactes amb empreses que presentaven els mateixos reptes que SouthWing, va ésser decisiu per

poder crear l’actual sòlid teixit empresarial de SouthWing.

BARTH HUISKEN. Soci fundador. SOUTHWING

L’impuls que ens va donar Barcelona Activa quan durant els

nostres inicis com a emprenedors va ser decisiu a l’hora d’afrontar

l´enorme repte que suposa tirar endavant una empresa centrada en

la Ciència. En aquests anys ens ha proporcionat visibilitat,

contactes, formació d’alt nivell i el reconeixement que suposa el

premi a l’Empresa Innovadora al 2006. Barcelona Activa ha estat

per a nosaltres “wind beneath our wings”.

ANA MAIQUES. Directora Desenvolupament Negoci. STARLAB

GUILIO RUFFINI. Director General. STARLAB

Fa deu anys que Barcelona Activa va despertar en mi l’esperit

emprenedor que sempre més m’acompanyarà. Durant aquests 10

anys he tingut amb Barcelona Activa un bon company de viatge

que m’ha acollit, m’ha format i m’ha ajudat a créixer, però el que

més valoro és que he estat sempre esperonat per un equip de

grans persones que amb el seu suport incondicional han fet que

el meu somni empresarial és fes realitat.

A TMT Factory hem crescut força i hem creat empresa

però, per damunt de tot, ens sentim emprenedors, cada dia, i volem seguir activant

aquesta ciutat que tant estimem. Ens sentim partícips d’aquesta gran família

d’emprenedors que Barcelona Activa ha impulsat i les vies de cooperació que aquesta

xarxa genera ens aporta una gran projecció, per tant ens felicitem pel 20è aniversari de

Barcelona activa i desitgem continuar junts aquest viatge apassionant.

Felicitats Barcelona Activa. Felicitats Barcelona.

XAVIER VERDAGUER. Director General. TMT Factory

Quan, ja passats els quaranta i després de quasi divuit anys en grans empreses,

envoltada de gent i amb el suport de l’equip i recursos per treballar, una decideix crear una

empresa, una de les coses que et fa més por, o mandra és la solitud. Confies en les teves

capacitats, aquest no és el problema, però no et veus amb cor d’obrir el xiringuito i tancar-

lo, tu sola, cada dia, passar hores i hores lluitant amb els projectes i les teves

inseguretats...

És aquí on entra Barcelona Activa. No ho vaig dubtar.

Aconseguir un despatx al viver de Glòries va ésser un gran què.

Bon dia! Com va? T’han donat el projecte?... les converses amb la gent de

Barcelona Activa i els companys d’altres empreses m’han fet sentir acompanyada, era com

seguir en una gran empresa, amb departaments amb els quals col·laborar. Un dia, parlant

amb un client, i sense adonar-m’en li vaig dir... “un moment, que ara estic entrant al

departament d’informàtica...” era una altra empresa, però, així era d’estreta la relació. 

Ara ja sóc fora, però hi queden els amics. Crec que ho seran per sempre, perquè

hem compartit molt. Demà hi vaig. A dinar. Els enyoro i tinc ganes de veure’ls! Tots són

bons records.

NELI CALDENTEY. Sòcia-Directora General. WORK&FUN



Projectes de cooperaccio internacional

19/12/86 a 19/12/06 
Una Barcelona Activa reconeguda 

internacionalment i oberta al món



L’activitat de Barcelona Activa ha repercutit en una millora de les oportunitats de de-

senvolupament professional i empresarial de molts ciutadans i ciutadanes. Després

de vint anys, Barcelona Activa és altament coneguda i valorada a la ciutat no només

pels seus usuaris, que cada any són més, sinó també per l’ampli ventall d’entitats,

associacions i organitzacions no governamentals amb les quals Barcelona Activa

comparteix objectius.

La intensa tasca de desenvolupament local, així com una permanent

obertura cap a l’exterior per part dels diferents responsables de l’Agència, han fet que

el reconeixement de Barcelona Activa hagi arribat més enllà dels límits municipals, i

que avui sigui un referent de primer ordre en el camp del desenvolupament local a

escala no només local sinó també mundial.

En els darrers anys, aquesta posició de referència s’ha traduït en diferents

reconeixements i premis a l’activitat desenvolupada per Barcelona Activa. Des de

l’any 2002, Barcelona Activa ha estat reconeguda com a bona pràctica mundial per

les Nacions Unides dins els seu programa Habitat. L’any anterior, la xarxa de grans

ciutats europees Eurocities va premiar Barcelona per les seves polítiques i els seus

programes de suport a la iniciativa emprenedora, un aval a les seves polítiques que

se sumava als dos guardons a l’excel·lència en creació d’empreses i innovació

atorgats en el marc de la xarxa Paxis per la Comissió Europea l’any 2001. Aquests

reconeixements al paper de Barcelona Activa com a impulsora del desenvolupament

local i, en especial, de la iniciativa emprenedora, han estat complementats per altres

guardons, no menys importants, que han subratllat l’excel·lència dels programes

concrets. Així, Barcelonanetactiva va ser finalista en el Global Challenge l’any 1999, i

recentment la xarxa europea de ciutats digitals Telecities va premiar Porta22. 

En paral·lel a aquests reconeixements, Barcelona Activa ha fet una tasca

molt intensa de cooperació internacional que ha permès fer arribar les metodologies

en suport a la creació d’empreses i divulgació digital a altres ciutats del món,

especialment Amèrica Llatina.

Projectes de cooperaccio internacional

19/12/86 a 19/12/06 
Una Barcelona Activa reconeguda 

internacionalment i oberta al món
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bogota

medellin

Bogotà

Assistència tècnica i transferència de

metodologies i tecnologia per a la creació d’un

centre per a la iniciativa emprenedora

L’exemple de Barcelona Activa durant

20 anys s’ha constituït en un model efi-

caç per al desenvolupament equitatiu

de ciutats com la nostra. Bogotá

Emprendre és el resultat d’un treball

conjunt per trencar la indiferència

envers els ciutadans més vulnerables.

Compartir aquesta celebració ens 

permet estrènyer els nostres lligams de cooperació, i

reafirmar l’amistat personal què d’un temps ençà 

m’uneix a Maravillas Rojo, a qui desitjo molts èxits

futurs.

LUIS EDUARDO GARZÓN

Alcalde Mayor. Bogotá D.C. 

Per a Bogotà, el model que per fomen-

tar l’emprenedoria ha desenvolupat

Barcelona Activa ha estat el referent

internacional que ha inspirat i orientat

la creació del Centre d’Emprenedoria

que hem posat en marxa l’Alcaldia de

la ciutat i la Cambra de Comerç de

Bogotà.

Els nostres més preuats reconeixements pel seu

estímul i recolzament, i les nostres felicitacions pels

èxits obtinguts en la seva gestió i la de tot el seu equip

de col·laboradors.

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA

Presidenta Executiva

Medellín

Assistència tècnica i transferència de

metodologies i tecnologia per a la creació d’un

centre per a la iniciativa emprenedora

Amb motiu del vintè aniversari de Barcelona Activa, els

vull fer arribar una forta abraçada i els meus sentiments

de gratitud i reconeixement pel treball que han desen-

volupat.

Per a nosaltres, a Medellín, Barcelona Activa

representa un valuós model que, mitjançant l’emprene-

duria, aporta desenvolupament. El nostre Parc de

l’Empreneduria, conduït per l’Alcaldia en col·laboració

amb la Universitat d’Antioquia, és un gran beneficiari de

l’experiència i el treball que vostès han dut a terme en

aquests vint anys.

Sens dubte, aquest Parc en la nostra ciutat

representa avui en dia un símbol per als emprenedors, 

i una garantia de qualitat i recolzament mercès a la 

transferència dels coneixements, la

informació i el model de creació

d’empreses novedoses, amb valor

afegit.

Estic segur de que són grans

els reptes que afronta Barcelona

Activa, i que, de la mateixa manera,

les estratègies dissenyades per asso-

lir aquestes noves fites seran tanmateix innovadores i

efectives, i podrem gaudir junts molts anys més d’a-

questa iniciativa.

SERGIO FAJARDO VALDERRAMA

Alcalde de Medellín

President Executiu

,

,
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Sao paolo

La PlataEl bosque

Roma

Santiago Innova Bilbao

Roma (Itàlia)

Transferència d’aplicatius per a la creació  i

consolidació d’empreses

Amb motiu del seu 20è aniversari, li presentem les nos-

tres més sinceres felicitacions i agraïment per l’impor-

tant treball que, conjuntament, s’està duent a terme.

Gràcies a les cordials i profitoses relacions esta-

blertes amb l’equip de Barcelona Activa s’ha verificat

l’existència de visions comunes en les principals temà-

tiques de desenvolupament de les “Capitals

Mediterrànies” que donaran lloc a una continuació de

la nostra col·laboració en noves àrees.    

LUCA LO BIANCO

Directiu del XV departament V.U.O - Polítiques Econòmiques i
Desenvolupament. Ajuntament de Roma

*

La Plata (Argentina)

Transferència d’aplicatius per a la creació  i

consolidació d’empreses

El projecte Urb-Al “Les noves

tecnologies com a eina de con-

solidació i recolzament a les

microempreses”, coordinat per

Barcelona Activa, ens ha enri-

quit considerablement mitjan-

çant l’intercanvi d’experiències i el reconeixement de

metodologies innovadores. Ara, gràcies a aquest pro-

jecte, disposem de noves eines de desenvolupament

empresarial que beneficiaran milers d’emprenedors

argentins; posarem a l’abast dels micro i petits empre-

saris un mitjà on line senzill i pràctic per a l’estudi i

autoreflexió d’una idea o pla de negocis, o el desenvo-

lupament de la seva estratègia de creixement, que

podran utilitzar sense necessitat de moure’s de la seva

pròpia empresa.

HÉCTOR NAVARRO
Director General de ADESO

Bilbao

Transferència d’aplicatius per a la creació  i

consolidació d’empreses

El projecte liderat per

Barcelona Activa dins el

marc de la iniciativa europea

Urb-Al constitueix un

excel·lent exemple per ajudar

les persones emprenedores

a què portin a terme amb

èxit les seves idees de negoci, afavorint l’ús i implanta-

ció de les tecnologies de la informació i la comunicació

i que, des de l’àmbit local, els fruits conjunts d’aquest

projecte en el qual participem àmbits geogràfics dife-

rents, s’estenguin globalment.  

MARCOS MURO

Director General de Lan Ekintza-Bilbao

São Paulo

Creació de continguts i adequació d’espais per

a la capacitació i alfabetització digital

Mitjançant el projecte @lis Cibernàrium hem pogut

reconvertir un dels espais més coneguts de la ciutat de

São Paulo en un dels centres més importants a nivell

cultural i tecnològic de la ciutat. Tot això gràcies al gran

esforç de Barcelona Activa, facilitant tots els recursos i

coneixements necessaris per poder dur el projecte a

bon port. 

PEDRO DA SILVEIRA COSTA NETO. 

Secretari Adjunt. Secretaria Especial de Participação e Parceria.
Municipi de São Paulo

Santiago Innova (Xile)

Assistència per a la creació del viver

d’empreses de la ciutat de Santiago i

transferència d’aplicatius on line per a la

creació i consolidació d’empreses

La relació de treball entre Barcelona Activa i Santiago

Innova ha estat rica en continguts i projectes, s’ha

mantingut en el temps i és capaç de renovar-se inte-

grant noves àrees de treball. Els desafiaments futurs

són encara més importants i atractius per ambdós

organismes, ja que impliquen haver de repensar i re-

crear la forma de treballar, ja com a socis, per afrontar

nous mercats amb transferència de serveis, en especial

a països de Sud Amèrica, on Santiago Innova ha esde-

vingut un referent en matèria de desenvolupament eco-

nòmic territorial i foment productiu empresarial, tant

per la seva qualitat com per la seva capacitat de sus-

tentabilitat econòmica, que s’expressa avui dia en el

80,2% d’autofinançament.

Aquests èxits i posicionament es deuen en gran

mesura a l’aprenentatge extret de l’experiència de

Barcelona Activa.

Vagin per cadascun i cadascuna dels membres

de Barcelona Activa les nostres més sinceres felicita-

cions pels vostres 20 anys de vida i els millors desitjos

d’èxit per al futur.     

ÁLVARO BUSTOS TORREBLANCA

Director Executiu. Corporación Santiago Innova

President Chile INCUBA, Asociación Nacional de Incubadoras

El Bosque (Xile)

Transferència d’aplicatius per a la creació i

consolidació d’empreses

Barcelona Activa ha estat per a nosaltres un dels para-

digmes d’esforç i creació d’una nova dimensió de cul-

tura emprenedora i empresarial. El camí de cooperació

que hem emprès conjuntament ens ha permès

col·locar-nos un graó més amunt.  

Salutacions pel seu 20è aniversari i us desitgem èxit en

el futur.

SADI MELO MOYA

Alcalde. Il·lustre Municipalitat de El Bosque. Chile
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sarajevo

casablancaPorto alegre
david panamaDavid (Panamà)

Creació de continguts i adequació d’espais per

a la capacitació i alfabetització digital

Com a Alcalde Municipal del Districte de David, em

permeto ressaltar el gran suport que hem rebut d’a-

questa agència en els darrers 3 anys, en els quals s’ha

estat duent a terme en col·laboració mútua el Projecte

@lis Cibernàrium, que ha contribuït en gran mesura a

projectar l’avenç tecnològic, la implementació i capaci-

tació d’ús de les noves eines que faciliten l’accés a la

comunicació, cosa que representa un gran pas envers

el coneixement de la informació, apropant-nos a les

oportunitats que ens ofereix el món de la telemàtica.

Cal destacar aquesta gran empresa de cooperació, amb

visió de desenvolupament per a Europa, Amèrica

Llatina i la resta del món. És per això que ens sentim

orgullosos de formar part d’aquesta gran oportunitat

que ens permet identificar i emprar els avantatges que

ofereixen les noves tecnologies, sobretot en aplicar-les

dins la nostra institució per poder així projectar-les

envers la nostra comunitat. Esperem que Barcelona

Activa continuï amb aquest  esperit emprenedor, des-

envolupant idees i projectes, i sobretot que aquests

estiguin orientats envers els sectors més necessitats.   

LICENCIADO FRANCISCO VIGIL 

Alcalde Municipal. Distrito de David

Provincia de Chiriquí, República de Panamá

Porto Alegre

Creació de continguts i adequació d’espais per

a la capacitació i alfabetització digital

El projecte @lis Cibernàrium liderat per Barcelona Activa

ha capacitat al Govern de Porto Alegre, a través de la

seva agència tecnològica Procempa, per a la creació

d’un espai on els ciutadans

poden accedir gratuïtament a

Internet, rebre una formació

en tasques com fer ús d’un

ordinador, navegar per

Internet, poder comunicar-se

via e-mail, escriure missatges

i, fins i tot, la creació d’organi-

grames i presentacions.

Creiem que tenir com a

soci Barcelona Activa ens ha

fet adquirir el coneixement necessari i l’experiència

internacional per poder dur a terme el projecte amb uns

resultats molt satisfactoris i una alegria per a totes

aquelles persones que visiten dia a dia el Cibernàrium-

Porto Alegre. La repercussió ha estat tan important que

ens han atorgat dos premis força rellevants aquest any

2006.

ANDRÉ IMAR KULCZYNSKI

President de Procempa -Prefeitura de Porto Alegre-. Brasil

Casablanca

Assistència per a la creació d’un centre de

suport a la creació d’empreses

En la posada en marxa del Centre d’Information et

Assistance a la Création d’Entreprises, CIACE, a

Casablanca va ser decisiu poder comptar amb la

col·laboració de Barcelona Activa, que és un referent

mundial en programes de desenvolupament local, 

aportant-nos les seves metodologies, experiència i

saber fer. 

ABDELMALEK OUARDIGHI 

Regidor de Relacions Internacionals. Casablanca

Sarajevo  

Assistència tècnica per a la creció d’un viver

d’empreses

El projecte de recolzament a la incubadora d’empreses

de Sarajevo ha esdevingut un model de referència, ja

que allà s’hi troben, per un costat, la gran experiència i

coneixement de Barcelona Activa, amb la motivació de

SERDA per millorar el dia a dia, i l’impuls tècnic que

aporta al projecte l’Agencia Espanyola de Cooperació

Internacional. En aquest sentit, la feina de Barcelona

Activa ha estat i és una satisfacció i aprenentatge con-

tinu.

CRISTINA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

Coordinadora General de la Cooperación Española
con los Balcanes. AECI

Vull expressar la meva satisfacció pel fet que

Barcelona Activa hagi reconegut SERDA com a una

contrapart estratègica en la realització dels projectes

d’establiment de la incubadora d’empreses i dels cen-

tres de desenvolupament de negocis. Considerem

extremadament valuosa l’experiència i coneixements

adquirits mitjançant la col·laboració que hem mantin-

gut fins ara, i intentem aplicar-la en el dia a dia mitjan-

çant la implementació dels nostres projectes. Confio

en què la col·laboració entre aquestes dues agències

de desenvolupament continuï també en el futur.

SEVKIJA OKERIC

Director de SERDA





31 d’octubre 2006 Barcelona Activa acull la semifinal europea del concurs per escollir

l’empresa europea amb més potencial de creixement. 9 empreses

de Barcelona són seleccionades per competir pel màxim guardó

europeu al creixement empresarial.

17 d’octubre 2006 Es presenta la web Barcelona Innova des d’on es dóna a conèixer

la innovació que es pensa i neix a Barcelona. 

2 d’octubre 2006 Barcelona Activa presenta la iniciativa: SALT, Barcelona Accelera el

Creixement Empresarial, una iniciativa integral per promoure el

creixement d’empreses locals amb projecció global. 

2 d’octubre 2006 Ken Morse, director del centre d’emprenedoria del MIT imparteix el

seminari Global Sales per a emprenedors i empreses de Barcelona. 

21 de setembre 2006 L’arquitecte Iñaqui Ábalos participa en el cicle visions del treball

amb la conferència “Redecorant la feina. L’espai i el treball”.

18 de setembre 2006 Arrenca amb la participació de Barcelona Activa la iniciativa Euro

Offices on s’apleguen els 17 principals vivers d’empresa i parcs tecnològics d’Europa per

oferir programes conjunts d’internacionalització empresarial i acollida a noves empreses.

15 de setembre 2006 Bibi Russell, model internacional i empresària de Bangladesh dinamitza un seminari dirigit a

dones emprenedores. 

12 de setembre 2006 La Cambra de Comerç de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, el Consell

Interuniversitari de Catalunya, i el sistema de recerca català s’incorporen al consell

d’administració de Barcelona Activa.

28 de juliol 2006 Pont d’Innovació i Emprenedors a Boston organitzat per Barcelona Activa i la Cambra de

Comerç. 17 emprenedors viatgen a Boston per entrar en contacte amb un dels principals

punts calents de la innovació al planeta. 

18 de juliol 2006 S’inaugura Can Olivartés, nova caserna de

la Guàrdia Urbana per al districte de Sant

Martí rehabilitada pel programa d’Escoles

Taller de Barcelona Activa. 

2006

40 41

29 de novembre 2006 La Ministre Holandesa de comerç exterior Karien Van Gennip visita

Barcelona Activa amb una delegació de 40 empresàries. 

16 de novembre 2006 Joel de Rosnay, prestigiós científic francès i assessor especial del

President de la Cité des Sciences et la Industrie de París participa

al cicle Visions del Treball amb la conferència “El progrés de la

ciència i la tecnologia: impacte sobre l’home, les empreses i el

futur del treball”. 

15 de novembre 2006 La ciutat de Bogotà inaugura el seu centre per a la iniciativa

emprenedora, dissenyat i executat amb l’assistència tècnica de

Barcelona Activa. 

15 de novembre 2006 La Diputació de Barcelona i Barcelona Activa organitzen el taller de

cooperació per al desenvolupament en el que es presenten

diferents iniciatives d’Amèrica Llatina i Espanya per al

desenvolupament local, la incubació i la utilització de les noves

tecnologies per a la creació d’empreses. 

14 de novembre 2006 La Consellera Delegada de Microsoft Ibèrica i la Presidenta de

Barcelona Activa signen un conveni de col·laboració per

desenvolupar iniciatives conjuntes de suport a la iniciativa

emprenedora i la formació de persones aturades. 

13 de novembre 2006 Té lloc el congrés “Let’s Go 4 Growth, estratègies locals per al

creixement d’empreses globals” que promogut per Barcelona

Activa amb el suport de la Diputació de Barcelona ha comptat 

amb més de 300 participants de 19 països diferents i la

col·laboració de la IASP, EBN, la OCDE, el Cideu i la Diputació de

Barcelona.

19/12/86 a 19/12/06

7.300 dies de desenvolupament local a Barcelona



2006
13 de juliol 2006 Es presenta l’estudi “Entorn innovador, micorempreses i desenvolupament local. Un anàlisis

de les empreses creades amb el suport de Barcelona Activa” dirigit pel Professor Manuel

Castells i la Universitat Oberta de Catalunya on es destaca la contribució a la competitivitat

empresarial i la innovació de les microempreses catalanes per part de Barcelona Activa a

través dels seus entorns innovadors per a la creació i creixement empresarial.

12 de juliol 2006 Jonas Riddestrale, el guru dels negocis suec obre el cicle de

conferències “Visions del Treball” amb el que, amb motiu del 20è

aniversari de Barcelona Activa, es vol obrir una reflexió sobre el

futur del treball. 

11 de juliol 2006 Signatura del conveni entre Barcelona Activa i Caja Navarra pel qual

es reconeix l’aval tècnic de Barcelona Activa com a aval per a la

sol·licitud de crèdit per part d’emprenedors i emprenedores de

Barcelona. 

10 de juliol 2006 La ciutat de Medellín, Colòmbia, incorpora el model

d’acompanyament a emprenedors de Barcelona Activa en el seu

Parc d’Emprenedors.

6 de juliol 2006 Barcelona Activa i la Federació de Societats Anònimes Laborals de Catalunya signen un

nou conveni per impulsar l’economia social a Barcelona. 

25 de juny 2006 Té lloc a Barcelona Activa el segon seminari de transferència tècnica i metodològica del

model d’acompanyament a emprenedors de Barcelona a Bogotà.

26 de juny 2006 13 emprenedors de Barcelona viatgen a Hèlsinki i Estocolm mitjançant un nou Pont

d’Innovació i Emprenedors organitzat conjuntament amb la Cambra de Comerç de

Barcelona per explorar noves oportunitats de negoci en els països escandinaus. 

22 de juny 2006 Clou a Madrid la iniciativa Emprendemos Juntos del Ministeri d’Indústria mitjançant la

qual, i amb el suport de Barcelona Activa, s’ha estès el Dia de l’Emprenedor a les

Comunitats Autònomes de la resta de l’estat. 

13 de juny 2006 Es presenta el Test Idea, el primer interactiu per avaluar idees de

negoci produït per Barcelona Activa en el marc de la iniciativa Urb-

AL per a les ciutats de Buenos Aires, la Plata, Santiago de Xile, El

Bosque, Montevideo, Roma i Bilbao. 

2 de juny 2006 En només dos anys Barcelona Activa ha format 30 dones que avui

treballen com a taxistes a Barcelona. Aquesta acció es suma a les

altres actuacions per les quals Barcelona Activa forma dones per

ocupar llocs de treball vacants i tradicionalment ocupats per

homes com el de conductors d’autobús i el d’instal·ladors de

telecomunicacions. 

30 i 31 de maig 2006 Vª edició del Dia de l’Emprenedor a Barcelona. Per primera vegada

el Dia de l’Emprenedor s’estén a dos dies. El Dia de l’Emprenedor

es torna a omplir amb més de 3.000 participants a les seves més

de 190 activitats per emprendre i créixer. 

11 de maig 2006 Ingrid Verónica Antonijevic, Ministra xilena d’Economia, visita

Barcelona Activa com a referent local en promoció de la iniciativa

emprenedora. 

18 de febrer 2006 S’inicia el pont d’innovació i emprenedors a la Xina organitzat

conjuntament per la Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona

Activa. 11 emprenedors de Barcelona fan el seu primer contacte

amb Beijing i Shanghai. 

13 de febrer 2006 El millor cuiner del món, Ferran Adrià, sopa amb emprenedors i

emprenedores de la Xarxactiva d’empreses. 

18 de gener 2006 David White, Director d’Innovació de la Comissió Europea,

participa en la celebració del 10è aniversari del Fòrum Nord que es

converteix en el nou Parc Tecnològic Barcelona Nord. 
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14 de desembre 2005 Es posa en marxa a Can Jaumandreu l’aula de formació en

simulació empresarial SEFED per millorar les oportunitats

professionals de joves i dones sense feina i, a la vegada, donar

resposta a les necessitats de les empreses de serveis de Barcelona

que necessiten professionals preparats per desenvolupar tasques

administratives. 

24 d’octubre 2005 Danuta Hübner, Comissària Europea de política regional visita

Barcelona Activa i destaca l’excel·lència amb la que l’Agència de

Desenvolupament Local ha optimitzat els fons europeus de

desenvolupament regional.

18 d’octubre 2005 Primer seminari de transferència del Dia de l’Emprenedor a la resta

de Comunitats Autònomes de l’estat espanyol. El Dia de l’Empre-

nedor és assumit pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

29 de setembre 2005 El Cap de Govern d’Andorra, Sr. Albert Pintat, visita Barcelona

Activa i s’inicia un procés de transferència metodològica i

tecnològica d’eines de suport a la iniciativa emprenedora de

Barcelona Activa a Andorra. 

27 de setembre 2005 Presentació de la iniciativa Barcelona Emprèn en Igualtat, que té

com a objectiu afavorir la creació d’empreses promogudes per

persones amb especials dificultats a través de l’impuls del

microcrèdit. Participen en aquest projecte 10 entitats de la ciutat

entre les quals destaquen la Cambra de Comerç de Barcelona i la

Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya.

13 de setembre 2005 Signatura del conveni amb BANCAT, la primera xarxa d’inversors

privats i business angels catalana. 

15 de juny 2005 Porta22, Espai de Noves Ocupacions, arriba als 700 perfils

professionals i amplia fins a 13 els sectors econòmics descrits al

detall. 

2 de juny 2005 Barcelona Activa entra a formar part de la Xarxa Espanyola de

Parcs Tecnològics amb el Parc Tecnològic Barcelona Nord, antic

Fòrum Nord. 

17 de maig 2005 Es presenta el llibre “Can Jaumandreu, de fàbrica tèxtil a nou espai

per a la millora de l’ocupació. Les persones protagonistes del

canvi” on es recull la transformació empresa a l’antiga fàbrica Can

Jaumandreu. 

10 de maig 2005 Inauguració del viver d’empreses de Sarajevo (Bòsnia),

desenvolupat amb l’assistència tècnica de Barcelona Activa. 

25 d’abril 2005 S’inicia a Santiago de Xile el projecte Urb-AL

que, liderat per Barcelona Activa,

desenvoluparà aplicatius interactius per a la

creació i consolidació d’empreses

conjuntament amb les ciutats de Buenos Aires,

La Plata, Santiago de Xile, El Bosque,

Montevideo, Roma i Bilbao.

5 d’abril 2005 Barcelona Activa acull el primer seminari “Global Sales” impartit pel

MIT (Massachussets Institute of Technology) a Barcelona.

1 d’abril 2005 Miquel Valls, President de la Cambra de

Comerç de Barcelona, i Maravillas Rojo,

Presidenta de Barcelona Activa, signen el

conveni de col·laboració entre les dues
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entitats. Amb aquest conveni, Cambra i Barcelona Activa obren

una nova etapa de treball conjunt en la promoció de la iniciativa

emprenedora i la consolidació de noves empreses. 

10 de març 2005 El IV Dia de l’Emprenedor es celebra al recinte del Fòrum de les

Cultures a Barcelona. Primera edició promoguda conjuntament per

Barcelona Activa, el Departament de Treball i Indústria de la

Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme,

i la Cambra de Comerç de Barcelona.

9 de març 2005 El Ministre d’Indústria de Bangalore, Índia, visita Barcelona Activa

en el marc del Dia de l’Emprenedor. 

28 de gener 2005 L’Alcalde de Barcelona Joan Clos, el Conseller de Treball i Indústria

de la Generalitat de Catalunya Josep M. Rañé, el secretari

d’indústria del Ministeri d’Indústria Joan Trullén i el President de la

Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, signen el conveni

pel qual aquestes quatre institucions passen a promoure

conjuntament el Dia de l’Emprenedor.

20 de desembre 2004 Es clou al Palau de Pedralbes el projecte Passarel·les cap a

l’Ocupació amb el que més de 500 persones aturades i amb risc

d’exclusió van ser contractades en algun dels 6 sectors econòmics

amb vacants de llocs de treball a la ciutat.

13 de novembre 2004 La xarxa internacional d’innovadors Entovation

es reuneix a Barcelona. 

11 de novembre 2004 Es presenta la Xarxactiva d’Empreses, una

nova iniciativa de Barcelona Activa per

promoure la cooperació empresarial definida

com l’espai on intercanviar, aprendre i fer

negocis. Avui la Xarxactiva compta amb 505

empreses membre.

10 de novembre 2004 La xarxa de ciutats digitals Telecities atorga el seu premi a Porta22

en la categoria de formació digital i inclusió. 

4 de novembre 2004 El conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya, Antoni

Castells, dina amb emprenedors de Barcelona Activa.

28 d’octubre 2004 El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i

Barcelona Activa signen un conveni mitjançant el qual es

desenvolupen accions conjuntes per millorar les habilitats de

comunicació de les persones emprenedores i dels i les participants

a Porta22, Espai de Noves Ocupacions.
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27 d’octubre 2004 Es fa la festa de cloenda de la primera casa d’oficis de l’espectacle

promoguda per Barcelona Activa. Els mateixos alumnes són els qui

organitzen tots els detalls de la festa a l’Espai Jove Boca Nord.

20 d’octubre 2004 Barcelona Activa entra a formar part de la Xarxa Catalana de Parcs

Científics i Tecnològics (XPCAT) amb el Parc Tecnològic Barcelona

Nord.

20 d’octubre 2004 Irene Tinagli, coautora juntament amb Richard Florida del llibre “La

classe creativa”, participa en un dinar col·loqui a Barcelona Activa. 

14 d’octubre 2004 Barcelona Activa seleccionada pel Banc Mundial a presentar la

seva experiència d’incubació empresarial al I Fòrum Mundial

d’Incubació a Nova Delhi, Índia.

3 de setembre 2004 Inauguració del Cibernàrium de Tampere en

el marc del projecte @lis liderat per

Barcelona Activa.

5 de juliol 2004 Barcelona Activa i APTI, l’associació

professional d’assessors d’imatge, signen

un conveni de col·laboració per difondre

plegats els perfils professionals del sector

a Porta22. 

30 de juny 2004 L’Alcalde de Barcelona, el Rector de la Universitat Oberta de

Catalunya i la Presidenta de Barcelona Activa posen la primera

pedra de la seu de la UOC al 22@. Barcelona Activa impulsa la

transformació del segon equipament 7@ del districte de la

innovació. 

11 de maig 2004 Barcelona Activa assumeix a través de la seva presidenta,

Maravillas Rojo, la presidència de la xarxa Cité des Métiers. 

14 d’abril 2004 El Cibernàrium compleix 5 anys amb 210.000 participants en les

seves activitats.

23 de febrer 2004 Inauguració de la nova seu de Barcelona Activa amb la participació

de l’Alcalde de Barcelona, Joan Clos, i del Conseller de Treball i

Indústria, Josep M. Rañé. Barcelona Activa presenta una nova seu

on es posa en pràctica el concepte d’espais de treball flexibles en

l’àmbit públic en el marc del primer equipament 7@ de la ciutat.

19 de febrer 2004 El viver d’empreses i el Fòrum Nord assoleixen la ISO 9001 que

certifica els seus processos de qualitat. 

3 de febrer 2004 Es posa en marxa el projecte europeu @lis Entorns pedagògics per

a la capacitació i la divulgació digital que, liderat per Barcelona

Activa a través del Cibernàrium, impulsa la creació d’espais i

continguts digitals per a la capacitació digital a les ciutats de Porto

Alegre i Sao Paulo a Brasil, David a Panamà, el Maule a Xile, Quito

a Equador, Brussel·les a Bèlgica, Tampere a Finlàndia i Sant

Sebastià a Espanya. 
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27 de desembre 2002 Els programes de formació ocupacional i contínua assoleixen la

certificació de qualitat ISO. 

1 de desembre 2002 Inauguració de Can Jaumandreu, antiga fàbrica tèxtil rehabilitada

per les Escoles Taller de Barcelona Activa com a nou espai per a la

recerca de feina de Barcelona. 

27 de novembre 2002 Barcelona Activa és convidada a participar

amb una ponència a la Setmana de la

Ocupació que organitzada per la Comissió

Europea té lloc a Brussel·les. 

1 d’octubre 2002 Barcelona Activa organitza el seminari de

promoció econòmica “Investing in Barcelona” a Londres, capital

financera d’Europa, i a Dublín, capital de la primera economia

receptora d’inversió exterior tecnològica de la Unió Europea. 

26 de setembre 2002 S’inaugura l’escola de Pastisseria i el Museu de la Xocolata al

Convent de Sant Agustí en una iniciativa facilitada per Barcelona

Activa per promoure la formació de qualitat en el sector de la

pastisseria a Barcelona. 

10 desembre 2003 Els sindicats UGT i Comissions Obreres, les organitzacions

empresarials Pimec i Foment, i l’Ajuntament de Barcelona i

Barcelona Activa firmen el 3er pacte local per a l’ocupació de la

ciutat de Barcelona. 

13 de novembre 2003 Barcelona Activa organitza el primer seminari de preparació per a la

inversió “Ready for Growth” a Barcelona amb la participació del

fundador de Panda Software Mikel Urizarbarrena. Des d’aquella

data ja s’han celebrat 5 seminaris d’aquestes característiques amb

137 empreses participants.

30 d’octubre 2003 Aprovació del Pla d’Acció de Barcelona Activa 2004-2007 per part del seu Consell

d’Administració. 

22 de juliol 2003 Trobada de la Xarxa de Dones Emprenedores

ODAME, experiència nascuda del projecte

ODAME de Barcelona Activa per detectar i

acompanyar dones emprenedores. 

31 de març 2003 Inauguració de Porta22, Espai de Noves

Ocupacions, 2.000 m2 destinats a l’orientació

professional de nova generació. Porta22 obre amb 500 perfils professionals descrits al

detall. 

24 de març 2003 III edició del “Dia de l’Emprenedor”. Més de 2.000 persones participen a l’edició que porta

el nom “Vine a absorbir-ho tot”. Els premis Barcelona d’Ofici Emprenedora s’atorguen al

Gran Teatre del Liceu. El Director General de l’Empresa de la Comissió Europea, Heinz

Zourek, participa al Dia de l’Emprenedor i llença la iniciativa del Dia Europeu de

l’Emprenedor.
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26 d’octubre 2001 La xarxa de grans ciutats europees premia Barcelona Activa com a

millor iniciativa local de promoció de la iniciativa emprenedora.

24 d’octubre 2001 Barcelona Activa presenta a Amsterdam les oportunitats de negoci

que ofereix la ciutat de Barcelona en un nou seminari de promoció

econòmica de Barcelona. 

10 de juliol 2001 Primer Dia de l’Emprenedor. Barcelona Activa transforma la Nit de

l’Emprenedor en el Dia de l’Emprenedor, el gran punt de trobada de

la iniciativa emprenedora a Barcelona. L’èxit de la primera edició,

amb més de 2.000 participants, n’impulsa la seva continuïtat.

27 de juny 2001 L’alcaldessa de Hèlsinki visita Barcelona Activa. 

4 de juny de 2001 Miami i Nova York acullen la presentació de

Barcelona com a ciutat oberta als negocis en la

nova economia.

4 d’abril 2001 La Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya i

Barcelona Activa signen un conveni pel qual

ambdues institucions es comprometen a 

impulsar el microcrèdit com a via de 

finançament per a emprenedors sense avals

bancaris. 

2002

16 de maig 2002 Seminari d’obertura de la iniciativa comunitària Equal a Barcelona

presidit per la Directora General d’Ocupació de la Comissió

Europea Odile Quentin. 400 delegats de tots els estats membres

de la Unió Europea participen en el seminari.

9 de maig 2002 Una important delegació empresarial i institucional de Seattle visita

Barcelona Activa per estrènyer llaços de col·laboració entre

aquestes dues ciutats. 

29 d’abril 2002 Barcelona Activa organitza el seminari “Investieren in Barcelona:

Wirtschaftssandort und Perspektiven” a Frankfurt. 

24 d’abril 2002 La II edició del Dia de l’Emprenedor on hi participen 2.035 persones

emprenedores. 

14 abril 2002 La Comissió Europea reconeix Barcelona

com a regió excel·lent en iniciativa

emprenedora i innovació en el context

d’una cerimònia a la sala dels Nobel a

Estocolm. 

5 d’abril 2002 Signatura del conveni entre Barcelona Activa, el Govern de la Rioja

i l’Ajuntament de Sant Sebastià per a la producció conjunta de la

col·lecció de vídeos “Com internet canvia la teva vida”

d’alfabetització digital, amb Lua Multimèdia. 

22 de febrer 2002 Barcelona Activa impulsa la constitució de Barcelona Digital, una

nova plataforma de cooperació públic privada per a la promoció del

sector TIC a Barcelona en la que també hi participen Telefónica,

Microsoft, Abertis Telecom, “la Caixa”, Capgemini, EDS, Fujitsu,

Fundació Esade, Getronics, Hewlett Packard, IBM i T-Systems.
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21 de març 2001 Barcelona Activa explica les oportunitats de negoci de la ciutat als

empresaris i empresàries del nord d’Itàlia en un seminari de

promoció econòmica a Bolònia.

19 de març 2001 Una delegació d’alcaldes i empresaris de la

regió xilena del Maule visita Barcelona per

participar en un seminari de transferència

metodològica sobre desenvolupament local

impartit per Barcelona Activa.

13 de març 2001 Inauguració del servei Barcelona Negocis, nova proposta

innovadora de promoció de l’activitat econòmica de Barcelona

basada en la combinació d’un espai de presentació, el Viver

Internacional Barcelona, i el portal web Barcelona Negocis.

20 de febrer 2001 Signatura del conveni de col·laboració entre Barcelona Activa i la

UOC per desenvolupar conjuntament programes de formació on

line per a emprenedors. 

12 de febrer 2001 Cloenda de la iniciativa europea Youthstart de promoció de la

ocupació per a joves amb risc d’exclusió. 

14 desembre 2000 S’inicia la rehabilitació de Can Jaumandreu mitjançant una Escola

Taller en un acte presidit pel Conseller de Treball Lluís Franco.

20 de novembre 2000 El Comissari Europeu d’Empresa i Societat

de la Informació, Erkki Liikanen, lliura a

Barcelona Activa el reconeixement

europeu a la innovació i la iniciativa

emprenedora per a la ciutat de Barcelona. 

28 de novembre 2000 Barcelona Activa impulsa la constitució de

l’Associació Barcelona Aeronàutica i de

l’Espai que, formada per 93 empreses i

institucions, inicia la promoció econòmica

del sector aeronàutic a Barcelona. 

7 de novembre 2000 Barcelona Activa seleccionada per la Comissió Europea com a

millor Stand a la Fira de l’Ocupació de Brussel·les. La Comissària

Europea Anna Diamantopoulou visita l’estand de Barcelona Activa. 

18 d’octubre 2000 Signatura del conveni amb el Gremi de Pastissers de Barcelona per

crear un museu de la xocolata i una escola

de pastisseria al Convent de Sant Agustí.

2 d’octubre 2000 Barcelona Activa presenta les oportunitats

de negoci de la ciutat a Hong Kong i

Singapur.

2001 55

2000



26 de juliol 2000 La multinacional CISCO i Barcelona Activa signen un conveni per crear l’aula CISCO de

formació per a persones aturades i professionals al Cibernàrium. Des d’aleshores 226

persones s’han format per adquirir el certificat CISCO amb Barcelona Activa. 

23 de maig 2000 S’inaugura al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona l’exposició “Les cultures del

treball”, on es presenta per primera vegada el projecte de Porta22, Espai de Noves

Ocupacions. 

15 de maig 2000 Washington i Montreal, noves destinacions dels seminaris de promoció econòmica

impulsats des de Barcelona Activa. Barcelona Activa participa amb la ponència “Barcelona,

la promoció econòmica internacional de la ciutat” al 2on congrés “World Competotive

Cities” del Banc Mundial. 

30 de març 2000 Es clou amb el lliurament de diplomes una nova edició del programa “Dones cap a

l’ocupació”, un programa pioner d’acció positiva per promoure l’ocupació femenina a la

ciutat. 

23 de març 2000 Es lliuren els diplomes als alumnes de la Casa d’Oficis de la Ciutat

del Coneixement que, durant l’any de formació i aprenentatge,

desenvolupen la web de Barcelona Televisió i un interactiu en 3D

sobre el projecte de rehabilitació de Can Jaumandreu. 

24 de febrer 2000 Es signa el primer conveni de col·laboració entre

Barcelona Activa i FESALC per impulsar el sector de les societats

anònimes laborals i les cooperatives com a forma jurídica viable

per a nous projectes empresarials. 

17 de febrer 2000 S’inaugura el centre d’atenció a

emprenedors de Casablanca al Marroc, un

projecte desenvolupat amb el suport i

l’assistència tècnica de Barcelona Activa. 

26 de gener 2000 La capital llombarda, Milà, acull un nou seminari de promoció econòmica impulsat per

Barcelona Activa. 

12 de gener 2000 Caixa Penedès i Barcelona Activa signen un conveni de col·laboració per afavorir l’accés a

finançament per a nous emprenedors. 

19 d’octubre 1999 Barcelona Activa i Pimec-Sefes signen un

conveni de col·laboració per acostar la

patronal de la petita empresa a la iniciativa

emprenedora. 

4 d’octubre 1999 La Caixa i Barcelona Activa signen un

conveni de col·laboració en el que

s’impulsen noves vies de suport per al

finançament de la iniciativa emprenedora a

Barcelona. 

28 de setembre 1999 Clou el programa “Treballs d’utilitat social”.

9 de juny 1999 Barcelonanetactiva, el portal de les persones

emprenedores, finalista del Global Challenge

d’Estocolm, el més prestigiós guardó per a

les noves tecnologies del moment. 

24 d’abril 1999 Corea i Xina, noves destinacions de les actuacions de promoció

econòmica exterior de Barcelona impulsades per Barcelona Activa. 

21 d’abril 1999 Barcelona Activa promou econòmicament la ciutat a la capital de la

nova alemanya, Berlín. 

14 d’abril 1999 S’inaugura el Cibernàrium, l’espai on aprendre i créixer amb les

noves tecnologies en un acte en el que participa el President de la

Citè des Sciences et de la Industrie. Ubicat al Fòrum Nord, suposa

una aposta decidida per a la digitalització d’empreses i

professionals. Sis anys després, les ciutats de Sao Paulo i Porto

Alegre a Brasil, Quito a Equador, Maule a Xile, i David a Panamà,

desenvolupen, seguint el model iniciat a Barcelona, els seus propis

espais de divulgació i capacitació digital.
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30 de març 1999 Mèxic DF acull Barcelona Activa per presentar les oportunitats de

negoci que ofereix la ciutat de Barcelona per a les empreses

mexicanes. 

11 de març 1999 Es posa en marxa Barcelona Emprèn, la

societat de capital risc impulsada per

Barcelona Activa per finançar el naixement

de noves empreses innovadores de

Barcelona. 15 empreses i institucions són

sòcies d’aquesta iniciativa. 

1 de març 1999 El sector empresarial austríac participa en

un nou seminari de promoció econòmica

organitzat per Barcelona Activa a Viena. 

28 de gener 1999 Es posa en marxa Barcelonanetactiva, el

primer viver virtual d’empreses d’Europa

que acull una comunitat d’emprenedors i

empreses i permet desplegar un ampli i

innovador conjunt d’eines telemàtiques de

suport a la creació i consolidació

d’empreses. 

28 de gener 1999 S’inaugura, amb la participació de l’expresident del Govern

Espanyol Felipe González, el remodelat viver d’empreses Glòries,

que es configura com un renovat espai tecnològicament preparat

per acollir les noves empreses innovadores i facilitar-ne el seu

creixement. 

17 de desembre 1998 Barcelona Activa celebra la II Nit dels

Emprenedors a l’Hotel Arts de Barcelona. 

23 de novembre 1998 Barcelona Activa promou econòmicament

la ciutat de Barcelona a la també olímpica

Seül. 

17 de novembre 1998 S’inaugura, remodelat per Barcelona Activa, el Convent de Sant

Agustí, que acull un nou equipament per a l’ocupació de Barcelona

Activa. 

12 d’octubre 1998 Chicago, la ciutat del vent i l’arquitectura dels gratacels, acull un

nou seminari de promoció econòmica de Barcelona. 

9 d’octubre 1998 La Cité de Sciences et de l’Industrie de Paris i

Barcelona Activa signen un conveni de

col·laboració amb el que arrenca una estreta

col·laboració que tindrà com a fruits el

Cibernàrium i Porta22. 

15 de juliol 1998 Barcelona Activa presenta Infopime, el servei telemàtic municipal

de tramitació electrònica i informació econòmica dirigit al teixit

empresarial de la ciutat. 

6 de maig 1998 Es presenta el nou servei de promoció econòmica exterior de

l’Ajuntament de Barcelona impulsat per Barcelona Activa.

11 de març 1998 S’entreguen els diplomes a les participants de la primera edició del programa d’acció

positiva per a l’ocupació femenina “Dones cap a

l’ocupació”.
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16 de desembre 1997 Es celebra la I Nit dels Emprenedors on es premia la iniciativa

emprenedora amb els premis Barcelona d’Ofici Emprenedora.

1 de desembre 1997 Barcelona Activa impulsa un seminari de Promoció Econòmica de

la ciutat a Zuric.

22 d’octubre 1997 Rotterdam acull el seminari de promoció econòmica de Barcelona. 

8 d’octubre 1997 Es constitueix la nova plataforma sectorial Barcelona Centre

Universitari amb la participació de totes les universitats.

23 de juliol 1997 S’obre el Centre de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació al

districte de l’Eixample.

7 d’abril 1997 Barcelona Activa impulsa la promoció de Barcelona i les seves

empreses a Shanghai (Xina). 

28 de febrer 1997 Acte de celebració del 10è aniversari de Barcelona Activa i

arrencada de la campanya “Barcelona d’Ofici Emprenedora”. 

19 desembre 1996 Es celebra un seminari de Promoció Econòmica de Barcelona a

París.

17 de desembre 1996 Barcelona Activa obre el Centre de Serveis de Promoció Econòmica

i Ocupació al districte de Sants-Montjuïc

28 d’octubre 1996 Barcelona Activa promou econòmicament

Barcelona al Japó.

16 de juliol 1996 El secretari general d’ocupació de l’estat

espanyol, Manuel Pimentel, visita Barcelona

Activa.

5 de febrer 1996 La capital econòmica dels Estats Units acull un seminari de

promoció econòmica de Barcelona organitzat per Barcelona Activa.

2 de maig 1995 Barcelona Activa inaugura la rehabilitació de

l’antiga Caserna de Sant Agustí efectuada

mitjançant una Escola Taller i fons europeus

per a la rehabilitació d’antigues casernes

militars. 

27 d’abril 1995 Té lloc el “Sopar emprenedors” on es

commemoren els primers 100 projectes

empresarials acompanyats per Barcelona

Activa. 

19 d’abril 1995 Barcelona Activa inaugura amb presència

del Ministre d’indústria el Fòrum Nord de la

Tecnologia, que deu anys després es

transformarà en el Parc Tecnològic

Barcelona Nord. 
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22 de setembre 1994 Acte de lliurament de diplomes als alumnes

treballadors de les Escoles Taller Barcelona 92. 

27 d’abril 1994 S’inaugura la rehabilitada masia Ca n’Andalet a

Horta com a nou centre de Barcelona Activa. 

16 de desembre 1993 Es celebra el seminari “Amb el suport local les dones surten al treball”.

25 d’abril 1991 Tenen lloc, organitzades per Barcelona Activa,

les jornades col·loqui sobre la revitalització de

zones urbanes deprimides.

5 de febrer 1991 Es celebren a Barcelona Activa les primeres

jornades “Innovació i futur”.

19 de desembre de 1986 Es constitueix davant notari, la societat municipal 

Barcelona Activa. 
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