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Després de la pandèmia s’ha accelerat el procés de transformació de la ciutat en 
termes de sostenibilitat, mobilitat i digitalització, àrees que afecten directament 
el comerç. No és possible una ciutat sense activitat comercial, de la mateixa 
manera que el comerç necessita de la ciutat com a base d’operacions. 

Per això cal acollir les noves tendències urbanístiques globals entenent 
com és la ciutat, el seu funcionament diari, la seva morfologia, la cultura, els 
desplaçaments que s’hi realitzen i crear un full de ruta que ens aporti a tots els 
agents implicats una visió clara dels canvis que necessitem aplicar a la nostra 
ciutat per a garantir la sostenibilitat sense perdre residents i competitivitat pel 
camí. 

Des del comerç estem preocupats per la urgència climàtica i fa temps que 
apostem per adoptar polítiques de sostenibilitat. També hem vist com els joves 
estan cada vegada més conscienciats amb el medi ambient i prefereixen el 
comerç proper de consum local per evitar l’impacte del transport. 

Des del Consistori també s’han dut a terme recentment iniciatives per promoure 
el consum del comerç (Nadal, Bonus consum, campanyes, ...). Ara bé, de poc 
serveix aquesta aposta pel comerç local si no va de la mà de polítiques de 
mobilitat clares i consensuades que facilitin l’accés de residents i visitants als 
diferents eixos comercials. 

Hem de poder explorar conjuntament una accessibilitat a la ciutat en la qual es 
tingui en compte el comerç. Només el sector del comerç minorista a Barcelona 
genera 98.000 llocs de treball, ocupació que no es pot mantenir només amb la 
despesa dels residents. El comerç a Barcelona viu del 51% de les compres que 
fan els residents, el 31% de l’àrea metropolitana i el 18% del turisme.  

Per aquest motiu, creiem més necessària que mai una interlocució fluida i una 
col·laboració entre tots els ens que formem Barcelona, tant públics com privats, 
per a potenciar el teixit comercial i que aquest formi part del relat de ciutat en 
aquest procés de transformació. 

No podem construir el futur de la ciutat en contra de ningú: hi hem de ser totes 
i tots, com sempre s’ha fet en aquesta Barcelona que totes i tots ens estimem. 

Per això, des de Barcelona Oberta un any més hem treballat en totes aquelles 
línies que considerem claus per a garantir el futur del comerç de ciutat i 
especialment el del centre.

Gabriel Jené
President de Barcelona Oberta 
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1.1. PRESENTACIÓ I MISSIÓ 

Barcelona Oberta neix l’any 2014 a partir de 
l’impuls de diferents entitats associatives 
representatives d’importants àrees de l’àmbit 
comercial, turístic i veïnal de Barcelona, amb 
un propòsit ferm: proposar que la ciutat 
de Barcelona sigui designada “Destinació 
d’Interès Turístic”. 

A partir d’aquesta primera fita, l’objectiu de 
l’entitat és que la ciutat pugui determinar 
unes zones turístiques concretes on 
permetre l’obertura en diumenges i festius, 
sense que hagin d’afectar a altres àrees de 
Barcelona. Tanmateix, l’entitat entén que 
l’aplicació d’aquesta mesura a certes zones 
de la ciutat pot ser restringida a èpoques 
concretes de l’any que comprenguin les 
temporades de major activitat turística 
(primavera i tardor) i durant la celebració 
d’aquells esdeveniments de gran 
rellevància per a la ciutat, que comporten 
una massiva arribada de visitants.

L’ENTITAT 
VOL IMPULSAR 
UNA BARCELONA: 

Oberta al món

Oberta a les 
necessitats 
de la gent

Oberta als 
barris i als veïns 

Oberta a la 
cooperació

Oberta a les 
oportunitats

Oberta a la 
societat

Oberta a 
l’empresa

Posicionar Barcelona com 
a ciutat de compres de 
referència mundial.

Adaptar els horaris comercials al 
funcionament de la ciutat (atenent 
a les seves àrees territorials i a 
l’agenda d’esdeveniments clau), 
i de les persones (residents, 
visitants i turistes).

Diversificar i descentralitzar 
el turisme de compres; 
apostar per la convivència 
d’usos de
l’espai urbà.

Apostem per la col·laboració 
públic-privada en les 
decisions de promoció, 
gestió del
turisme i nous projectes de 
ciutat.

Per les empreses (la 
captació de noves inversions 
i projectes de retail per la 
ciutat,) i les
persones (talent i ocupació).

Coresponsabilitat i 
col·laboració  amb l’entorn 
promovent un model 
sostenible de ciutat 
d’acollida.

Explorar nous models de 
gestió basats en l’experiència 
comercial-turística de l’espai 
urbà.
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Barcelona Oberta és la unió d’eixos comercials i actors privats que representen el turisme de 
compres i comparteixen una visió del paper econòmic i social del retail de Barcelona.
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CONSENS
Apliquem sempre el seny i el diàleg.

PROFESSIONALITZACIÓ
Mantenim el valor de la gestió en mans de professionals 
independents.

EXPERIÈNCIA
Anys d’experiència en l’evolució del comerç a la ciutat i 
ampli coneixement del consumidor d’avui.

SOSTENIBILITAT
Equilibri entre les relacions econòmiques, les necessitats 
socials i el medi ambient. Facilitem la funció integradora i 
social del comerç.

UNITAT
Fomentem la cohesió i el debat per tenir una veu forta 
davant les administracions i l’opinió pública.

1.3. QUÈ REPRESENTEM 

21

90%

+ de

3.000

+ de

50.000

Empresaris

Unió d’Eixos Comercials
Turístics

ORGANITZACIONS

Els 21 principals eixos 
comercials i turístics de 
Barcelona

TEIXIT ECONÒMIC

Eixos amb l’índex 
d’aprofitament 
del teixit 
comercial (IATC) 
del 90% 

LLOCS DE TREBALL

+ de 50.000 llocs de 
treball (comerç, serveis, 
restauració i hosteleria)

EMPRESARIS I 
PROFESSIONALS

Emprenedors 
apassionats i
 amb vocació 
de servei

RETAIL I PATRIMONI

Més de 3.000 establiments 
patrimoni històric, comercial 
i cultural

1.4. VALORS
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PATROCINADORS

SOCIS COL·LABORADORS

AMB EL SUPORT DE:

SPONSORS

Un dels objectius de Barcelona Oberta és la 
sostenibilitat de l’entitat i la no dependència 
de les administracions públiques. Per aquest 
motiu hem contactat amb una empresa 
especialitzada que ens ajudarà a definir 
el discurs per arribar a més empreses. La 
proposta és acompanyament estratègic 
de comunicació per a la recerca de nous 
recursos: disposar del suport de l’equip  
d’Interprofit en aquest procés de millora i 
en el procés de captació de patrocini per 
a Barcelona Oberta. Estratègia global de 
patrocinis i estratègia individual per a la 
recerca de possibles nous partners.

Assessorament des d’Interprofit en les 
següents àrees per a la captació de recursos 

• Mapa de possibles empreses i els seus 
interlocutors. 

• Temes d’interès per a l’apropament a 
cadascuna de les reunions.  

• Suports ad hoc per a les trobades. 
• Guió de cada reunió.
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     COL·LABORADORS



2.1. JUNTA BARCELONA OBERTA 

Les Juntes de Barcelona Oberta s’han celebrat a les 9h del matí i en format híbrid (online i 
presencial), en les següents dates:  

El dia 28 de setembre es va celebrar la Junta i Assemblea de Barcelona Oberta, es va aprovar la 
memòria 2020, el tancament 2020, el pressupost i pla d’activitats del 2021. A més a més, es va 
ratificar com a President al Sr. Gabriel Jené i a la Junta per dos anys més.

Gener

Febrer

Març  

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre 

Novembre

Desembre
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Els eixos Som Sant Antoni i Sant Antoni Encants s’incorporen a Barcelona Oberta. I Viladecans 
Syle Outlets s’hi adhereix com a Patrocinador.

També ens hem reunit diverses vegades amb tots els gerents de Barcelona Comerç i Barcelona 
Oberta per posar en comú temes comuns a les dues entitats com són, les terrasses, el BCN 
Market, el funcionament del Bonus Consum, Campanya de Nadal, etc.

La direcció i la presidència de Barcelona Oberta van valorar la conveniència de presentar a 
Barcelona Oberta com Entitat d’Utilitat Pública. S’ha preparat tota la informació pertinent, que 
comprèn memòries econòmiques, projectes, dossiers de l’entitat, etc., Barcelona Oberta té el 
suport d’organitzacions, administracions i persones rellevants. Tota la documentació i les cartes 
de suport han estat lliurades a l’administració corresponent a finals del 2021.

2.2. REUNIONS AMB GERENTS DE 
      BARCELONA OBERTA 

Al llarg de l’any, Barcelona Oberta celebra 
reunions amb els seus Gerents per tractar 
temes com: BCN Market, Apeus, situació 
associativa, etc., a banda de mantenir una 
comunicació permanent i fluïda a través de 
WhatsApp per transmetre informacions 
importants i rellevants sobre subvencions, 
ajudes, etc.

2.2.1. REUNIONS GERENTS BARCELONA COMERÇ I BARCELONA OBERTA

Tornada 
dels fluxos 
de visitants 

pre-pandèmia

Apostar per la 
innovació

2.3. AUDITORIA DE COMUNICACIÓ INTERNA

En el moment d’impàs per al comerç a 
causa de la pandèmia, i a les portes de la tan 
esperada tornada a la normalitat, Barcelona 
Oberta va decidir realitzar una Auditoria de 
Comunicació Interna durant els mesos de 
maig i juny als Gerents dels eixos associats 
a Barcelona Oberta per conèixer de més a 
prop quin és el seu dia a dia, la seva opinió 
sobre l’eix comercial que gestionen, la seva 
percepció sobre els negocis que en formen 
part, i la valoració del seu grau de satisfacció 
amb els serveis de Barcelona Oberta.

PUNT DE PARTIDA

PRINCIPALS PREOCUPACIONS DELS COMERÇOS

OBJECTIUS

Obtenir un feedback 
sobre la situació 

de cada eix i 
el pronòstic a 
un any vista.

Fer partícips 
als gerents en la 
Co-creació del 

Pla de reactivació 
del comerç 

de Barcelona.

Conèixer la 
satisfacció amb 
els serveis de 

BO i els canals de 
comunicació.

Reforçar la 
implicació i el 
sentiment de 
pertinença a 
l’Associació.

La continuïtat 
del negoci

68,4%

79%

15,8%

Mobilitat i accés 
a l’eix comercial

42%
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2.1.1.  INCORPORACIÓ NOUS SOCIS

2.1.2.  ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA



Recuperar visitants 
(95%)

Continuïtat del 
negoci (68,4%)

Mobilitat i accés a 
l’eix comercial (42%) 

Dinamització i 
promoció ciutat 

Ajudes 
econòmiques 

directes

Reducció de taxes 
(terrasses 

i impostos) 

Un de cada 
dos eixos 

comercials
ha disminuït 
la seva quota 

d’associats

4,6 / 5
és la nota que ens han 
donat els associats per 

valorar la satisfacció 
de formar part de 
Barcelona Oberta

i manca de 
visitants 

als seus eixos

PRINCIPALS CONCLUSIONS - EIXOS COMERCIALS I LOBBY

El saldo 
de negocis 

a la fi de 
la Covid-19 
és negatiu

121
establiments

Les 
principals 

preocupacions 
dels associats 

són:

Què 
demanen a 

l’Administració? 

94,7%

84,2%

55%

79%

53%

Segons els 
Gerents la situació 
actual dels negocis 

adherits és 
d’endeutament

84%

A partir de les conclusions de l’Auditoria Interna, Barcelona Oberta va decidir implementar 
algunes decisions de millora de la comunicació interna i externa: 

• Amb Núria Beltran: Com millorem la 
captació de socis pels nostres eixos

• Amb la Cambra de Comerç per 
conèixer en profunditat els fons NGEU

Renovació de
 la web, serà 

més intuïtiva i 
moderna.

Creació d’una 
newsletter interna 

mensual per a informar 
a tots els socis dels 

temes més destacats 
del mes i per propiciar 
el coneixement entre 

eixos. 

Creació de l’Aula 
Barcelona Oberta 
per tractar temes 
recurrents per a la 
millora dels eixos. 
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2.3.1.  AULA BARCELONA OBERTA: FORMACIÓ A GERENTS

2.3.2.  AULA BARCELONA OBERTA : INFORMACIÓ SOBRE ELS FONS NGEU 
 ALS GERENTS

Els gerents de les associacions vinculades 
comparteixen una viva preocupació per 
captar socis ja que en el darrer any han perdut 
molts. Arran de la pandèmia de la Covid, els 
eixos comercials associats han patit els llargs 
mesos de restriccions a la mobilitat i la pèrdua 
de turisme internacional, per la qual cosa 

L’especialista de la Cambra de Comerç de 
Barcelona en Fons Europeus, Berta Pérez, 
va fer un repàs dels Fons NGEU i de com es 
podrien trobar oportunitats pel comerç.

La voluntat de BO amb la col·laboració 
d’Integra Retail va ser elaborar unes càpsules 
formatives grupals per ajudar als eixos a 
aquest objectiu d’ajudar a les  associacions a 
recuperar i augmentar el nombre d’associats.

La proposta de formació consta de:

• 5 sessions grupals de dues hores 
cadascuna. Les sessions de la 1 a la 4 
conformen un cert fil argumental. La 
cinquena té naturalesa independent. 
Algunes de les sessions seran conduïdes 
per dos especialistes, per dotar-les de 
més dinamisme i per documentar les 
idees que sorgeixin. 

• Una proposta optativa de sessions de 
continuïtat en forma de coaching grupal.

ANTECEDENTS

PROPOSTA DE TREBALL 

el comerç, l’hostaleria i altres establiments 
vinculats a serveis de turisme i al consumidor, 
s’han vist greument perjudicats i una basta 
majoria han passat per una situació delicada, 
o fins i tot, amb algun eix que ha perdut un 
nombre significatiu de comerços per cessió 
d’activitat.

2.4. SERVEIS ALS EIXOS ASSOCIATS

Barcelona Oberta ofereix serveis i suport constant als seus eixos en les seves demandes i 
necessitats. 

Algunes de les accions més rellevants d’aquest any:

• Reunió amb més de 20 empreses proveïdores de serveis per escoltar propostes d’interès 
pels associats. 

1. Animacions QR: projectes de dinamització digital i presencial del comerç.
2. BCN City Ballet: dinamització dels eixos a través de dansa clàssica al carrer.
3. Catalana Occident Agència Coll Favà: productes financers i d’assegurances amb 

condicions especials per als associats a BO. Estem en negociacions per establir un 
conveni de col·laboració.

4. Coniq: estratègies de fidelització a través d’App mòbil i utilitzant geolocalitzadors. 
5. Deloitte Legal: assessorament legal.
6. EcoTech: punts de recàrrega per a automòbils i motocicletes elèctrics. 
7. EHD Europa Guiamos: App mòbil per a la fidelització de clients al Comerç.
8. Escandinava de Electricidad: proveïdor d’electricitat que ofereix condicions especials 

per als associats. 
9. Shop Live: App mòbil que genera fluxos de clients presencials als comerços a través 

de vídeos promocionals. Hem signat un conveni de col·laboració.
10. Here x Now: App mòbil que proposa eines per a la dinamització del Comerç a través 

de gaming. Hem signat un conveni de col·laboració. 
11. Lecsom: consultora en energia i comunicació.
12. LoyApp: App mòbil que proposa eines de fidelització dels clients. Hem signat un 

conveni de col·laboració. 
13. Nectios: software de gestió. Hem signat un conveni de col·laboració.
14. Neutrales: bufet legal de mediació en conflictes.
15. Opcions: xarxa col·laborativa per a dinamitzar el comerç responsable. 
16. Revista Àpats: revista física que promou el consum alimentari sostenible i de proximitat. 
17. Som-hi: empresa de formació continuada en l’àmbit del comerç. 
18. Stock Agile: Software de gestió d’estocs. 
19. UpCycling: promoció del Comerç mitjançant mostres d’art amb productes reciclats. 
20. Vanapedal: repartiment de mercaderies Km0.
21. Woonivers: App mòbil per a la recuperació de l’IVA per part de no residents UE.

• Suport a Pelai en l’informe de l’Institut Cerdà sobre la Dinamització del Carrer i propostes 
de canvi

• Suport a Passeig de Gràcia en la petició de candidatura del “200 Aniversari del Passeig de 
Gràcia” com Esdeveniment Especial d’Interès Públic.

• Suport als associats en la tramitació de la demanda pel recàrrec de la TMR de l’AMB sobre 
residus. Reunions i traspàs d’informació per canvis de l’IAE.

• Manifest contra el Mercat de Pagès de Sagrada Família.
• Suport a la nova associació del Carrer Escudellers en la definició, programa i accions a dur 

a terme.
• Elaboració amb els eixos de Ciutat Vella del Pla de Xoc: SALVEM EL COR DE LA CIUTAT. 

Aquest pla va generar dues campanyes de comunicació posteriors: “BCNxTu. TUxBCN” i 
“Vine al Comerç, Vine a Comprar, Vine al Centre”.
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3.1. PROMOCIÓ DELS EIXOS COMERCIALS

3.1.1.  APEUs

Amb l’aprovació de la Llei d’APEUs, Barcelona 
Oberta i la Cambra de Comerç  i sota el 
marc del conveni signat amb la Cambra, 
hem preparat un projecte per acompanyar 
i ajudar a tots aquells eixos que vulguin ser 
una APEU. Es tracta d’un procés llarg que 
comporta força tràmits, cens, pla estratègic, 
pla d’actuació i pressupost, formació, 
identificació de l’Àrea APEU, comunicació 
per a garantir l’èxit de la votació, etc., i és per 
això que hem preparat un seguit de materials 
per tal d’ajudar a complimentar les fases.

L’Ajuntament és el responsable de la creació 
d’una ordenança específica per a poder 
cobrar les quotes establertes per la Llei. En 
paral·lel a la preparació de l’Ajuntament de 
Barcelona per adequar-se a la nova Llei, 
des de Barcelona Oberta anem avançant 
en la cerca de professionals que ens puguin 
acompanyar en la creació de futures APEUs, 
com és el cas de l’Álvaro Costelo, gerent 
de dos BIDs a Liverpool, l’Elena Villarejo, 
professora de la Universitat de Valladolid i 
especialista en BIDs; Lluïsa Esteve, professora 

Link a la sessió: https://www.youtube.com/watch?v=KJ9XQvIoVa8

de la Universitat de Girona i especialista en 
BIDs, i Sebastian Binguer, responsable de set 
BIDs a Hamburg. 

També estem en contacte amb l’Oficina 
Tècnica de la Generalitat, i hem celebrat 
una videoconferència entre els gerents i 
presidents de Barcelona Oberta, i els tècnics 
de la CCAM, Joan Morera i Marta Raurell. 

L’Ajuntament de Barcelona juntament amb la 
Diputació i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
també han habilitat una oficina tècnica. La 
Generalitat va obrir al 2021 una línia d’ajuts 
específica per tots els eixos que vulguin ser 
una APEU. 

Altres accions del projecte: En el marc 
de les Jornades reACT, el president de 
Barcelona Oberta, Gabriel Jené, i el president 
de Barcelona Comerç, Salva Vendrell, van 
participar en un debat amb la Dra. Lluïsa 
Esteve i la Regidora Montserrat Ballarín 
sobre la necessitat d’implantar les APEUs a 
la ciutat. 
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3.1.2.  BCNMARKET. MARKETPLACE DE CIUTAT 3.1.3.  BONUS CONSUM

La Plataforma BCN Market ha estat impulsada 
per Barnacom, una entitat creada per 
Barcelona Oberta juntament amb Barcelona 
Comerç per gestionar aquest projecte, que 
ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona. El desenvolupament tecnològic 
ha anat a càrrec de les empreses Manzaning 
i Tiendeo.

Vàrem començar a treballar en la plataforma 
a inicis de 2021, ja que era una demanda del 
sector, i es va testejar amb una prova pilot a 
l’Eix Sagrada Família. 

Entre les propostes d’ajudes al comerç i a la 
restauració, el primer tinent d’Alcalde, Jaume 
Collboni avança a Barnacom que estan 

La creació i el desenvolupament del projecte 
Bonus Consum ha estat una de les mesures 
identificades en el marc del Centre de 
Coordinació de la Resposta Econòmica 
(CECORE) amb l’objectiu d’incentivar el 
consum local i promoure la reactivació 
econòmica del comerç, la restauració i els 
serveis locals de Barcelona. L’acció també 
ha buscat donar a conèixer la plataforma 
marketplace BCNMarket (bcnmarket.
barcelona). 

Per dur a terme el projecte Bonus Consum, 
es va redactar un conveni de col·laboració, 
que va ser aprovat per la Comissió de Govern 
el dijous, 30 de setembre de 2021, i signat 
i formalitzat per totes les parts el dilluns, 4 
d’octubre de 2021. 

El conveni de col·laboració es va establir entre 
l’Ajuntament de Barcelona i les següents 
parts:  

• Associació pel Consorci de la Promoció 
Comercial de Barcelona (BARNACOM)

• Fundació Barcelona Comerç 
• Unió d’Eixos Comercials Turístics 

Barcelona Oberta 
• Comertia, Associació Catalana de 

l’Empresa Familiar del Retail 
• Pimec - Comerç 
• Foment del Treball - Comerç 
• Gremi de Restauració de Barcelona 
• Agrupació de Botiguers i Comerciants 

de Catalunya 
• Gremi d’Hotels de Barcelona 

La Plataforma amb els Bonus Consum es 
torna a obrir a la ciutadania el 18 d’octubre 
del 2021 amb la dotació inicial per part 
de l’Ajuntament de 3.040.000€ en Bonus 
Consum.

preparant uns Bonus Consum dotats amb 
3M€, vinculats al Marketplace. 

Un cop posada en marxa la prova pilot 
amb l’Eix Comercial Sagrada Família, i amb 
la confirmació per part de la Comissió de 
Govern, arrenca BCN Market al maig, amb 
1779 comerços pujats a la plataforma. 

Amb l’anunci oficial de la dotació per par de 
l’Ajuntament de 3M€ en Bonus Consum, la 
plataforma BCN Market atura la seva activitat 
per preparar el sistema pels Bonus Consum.

Pla de Comunicació i Màrqueting digital: 
S’elaboren creativitats per a ràdio, premsa i 
xarxes socials.

Es dissenya un vinil per a tots els establiments 
que estan a BCN Market i un cartell per a 
indicar que es poden bescanviar els Bonus 
Consum.

Es reparteixen més de 3000 cartells i vinils 
als comerços adherits. 

S’han contractat serveis de publicitat en 
suports de ràdio, premsa i digital, per al 
període comprès entre el 18 d’octubre de 
2021 i el 16 de novembre de 2021: 58 accions 
i 3 entrevistes branded en emissores de ràdio 
d’abast metropolità; insercions de publicitat 
a 4 mitjans de premsa escrita i 8.782.775 
impressions digitals en programes locals 
amb cobertura metropolitana. 

També s’ha donat difusió de la iniciativa a 
través dels canals municipals i amb accions 
offline, com l’edició de fulletons o l’acció 
dels informadors i informadores, fins al 31 de 
desembre de 2021. 

En total, l’Ajuntament de Barcelona ha 
aportat 3.040.000€ per la primera fase i 
1.000.000 per a la segona. 
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3.1.4.  CAMPANYA “BARCELONA X TU. TU X BARCELONA

3.1.5.  TARGETA MONEDER AMB AIGÜES DE BARCELONA

Dades del projecte
359.074 vals bescanviats
153.977 usuàries
Un 93,2% han reservat sis o menys bonus
4.561 establiments adherits a BCN Market
1.869 comerços (41%) han participat del projecte Bonus Consum

Barcelona Oberta amb la col·laboració 
de Turisme de Barcelona i el creatiu Gil 
Blancafort, va donar vida a una campanya 
de comunicació amb l’objectiu d’acostar 
al públic al centre de la ciutat. Es tracta 
d’una campanya molt digital i innovadora. 
Aquesta campanya va comptar amb el 
recolzament de l’Ajuntament de Barcelona i 
la Direcció General de Comerç. Els eixos Born 
i Barnacentre van estar totalment implicats 
en aquesta campanya. 

El 12 de juny es va presentar la Campanya 
BcnXtu- TuXBcn.

La comunicació de la campanya la va portar 
una agència externa, i va anar a càrrec de la 
Generalitat (140.000€). Des de Barcelona 
Oberta hem invertit 500€ a promocionar la 
campanya: 250€ amb baners a la publicació 
digital Tot Barcelona i 250€ al nostre 
Instagram.

La campanya ReActivem, una targeta 
moneder creada amb la col·laboració 
d’Aigües de Barcelona a finals de 2020, 
s’amplia a tot el 2021 i ha comptat amb la 
participació de 500 comerços. 

Des d’Aigües de Barcelona, en col·laboració 
amb Barcelona Oberta, es crea la iniciativa 
“Reactivem el comerç local” per ajudar a 
reactivar l’activitat econòmica de Barcelona. 

Amb aquesta acció es volen ajudar els 
comerços locals a recuperar-se fent un regal 
molt especial per a tots els treballadors 
d’Aigües de Barcelona: la targeta Reactivem, 
dotada amb 50€. 
La inversió realitzada per Aigües de Barcelona 
en aquesta campanya ha estat de 11.896,29€.

Més informació a: 
https://www.aiguesdebarcelona.cat/es/
reactivem 

Presentació bcnmarket i bonus consum 
Dijous 1 de juliol a les 12.00 hores (Papereria 
Raima. Carrer Comtal, 27), el primer tinent 
d’alcaldia, Jaume Collboni, va explicar la 
posada en marxa de noves mesures a favor 
del comerç presencial de la ciutat, així com 
l’evolució de la botiga online de Barcelona 
que aplega al conjunt d’establiments 
comercials.

A la presentació, van assistir la tinenta 
d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició 
Digital, Esports i Coordinació Territorial i 
Metropolitana, Laia Bonet; la regidora de 
Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i 
Hisenda, Montserrat Ballarín; el president 
de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, en 
representació de Barnacom (entitat formada 
per Barcelona Oberta i Barcelona Comerç), 
i la directora de Manzaning, empresa que 
desenvolupa el projecte juntament amb 
Tiendeo, Eva Tomàs. També va assistir el 
president de Barcelona Comerç, Salvador 
Vendrell, així com representants de diversos 
eixos comercials.
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3.1.6.  RUTES BARCELONA OBERTA

3.1.7.  CAMPANYA GENERALITAT – CENTRE CIUTAT

Tornem a posar en marxa les Rutes Barcelona 
Oberta per atraure visitants i compradors 
als eixos de l’entitat, i ho fem de la mà de 
Cultruta, col·laborant amb el finançament de 
3€ per cada persona i ruta. Amb l’eslògan 

S’aprova, per acord de govern, una 
partida econòmica per una campanya 
de comunicació del centre de la ciutat. 
L’assignació pressupostària ha estat de 
720.000€ i ha estat convocada per concurs. 
La difusió de la campanya es va fer abans del 
31 de desembre. 

 

El 22 de novembre es va donar el tret de 
sortida a la Campanya “Vine al teu comerç - 
Vine a Comprar”.
    

“És la teva Barcelona, descobreix-la!” vam 
voler convidar als residents a venir al centre i 
aprofitar per redescobrir nous indrets a partir 
de vàries temàtiques, oferint-los aquest 
descompte.

La campanya “Vine al teu comerç, 
#vineacomprar” té com a objectiu reactivar 
el comerç dels centres històrics de les ciutats, 
donant veu als seus principals protagonistes 
-els comerciants-, per animar als ciutadans a 
redescobrir el centre històric dels municipis. 
Amb un missatge emocional i directe, els 
testimonis apel·len al record d’experiències 
positives per atraure la visita als establiments 
amb l’objectiu final d’incentivar la compra: 
“Vine a passejar i, ja que hi ets, vine a 
comprar al teu comerç”.

La campanya consta d’un espot de televisió, 
quatre anuncis de premsa i dues falques de 
ràdio, amb presència a les xarxes socials en 
diferents formats. Es va fer una publicitat 
especial al Descobrir Catalunya i un altre al 
Time OUT, per posar en valor les botigues del 
centre de ciutat. També s’han realitzat accions 
de publicitat exterior com la de Bicing, Bus i 
opis, per tal d’arribar a la màxima cobertura 
del territori. 

La presentació oficial per part del Conseller 
d’Empresa i Treball, Roger Torrent, es va fer 
el dia 29 de novembre.

Vine a passejar, a gaudir, a emocionar-te i, 
ja que hi ets, vine a comprar al teu comerç.

ccam.gencat.cat

#vineacomprar

vinealteucomerç
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3.1.8.  BARCELONA MAGNÍFICA. PROJECTE GREMI RESTAURACIÓ DE   
          BARCELONA - SAN MIGUEL - BARCELONA OBERTA

3.1.9.  ZONES D’EXCEL·LÈNCIA COMERCIAL BENCHMARKING/BONES 
 PRÀCTIQUES ENTRE ORGANITZACIONS COMERCIALS DE L’ESTAT

Participem al costat del Gremi de Restauració 
de Barcelona en la segona fase de Ciutats 
Magnífiques. Repliquem l’acció transversal 
que parteix d’una promoció en hostaleria que 
regala premis de botigues locals pròximes, 
impulsa la rotació dins del punt de venda i 
contribueix a l’impuls del negoci local. Va 
tenir inici l’11 d’octubre. 

Al llarg d’aquest any, Barcelona Oberta també ha participat donant suport en projectes per a la 
promoció dels seus eixos comercials. Alguns dels més destacats: 

Estem en contacte amb els comerciants de 
Distrito 41 de Madrid, per tal de compartir 
experiències, cercar complicitats i si és 
possible també projectes conjunts. La idea és 
trobar organitzacions semblants a Barcelona 
Oberta en tot el territori de l’Estat amb els 
següents objectius:

• Posar en valor el millor de cada ciutat 
per atraure clients i turistes de qualitat.

• Generar noves oportunitats mitjançant 
acords de col·laboració entre les zones 
d’excel·lència.

• Compartir informació, fer projectes 
conjunts i generar sinergies.

La col·laboració a la campanya per part de 
Barcelona Oberta, juntament al Gremi de 
Restauració de Barcelona ha estat aportant 
botigues que volien estar a la promoció de 
premis per valor de 50€. Han estat més de 
50 botigues participants.

• Posicionar els territoris d’excel·lència a 
nivell local i internacional.

El projecte es va iniciar a finals del 2021 i 
continuarà al 2022.

3.1.10.  RUTES AMB INTERCRUISES-TUI

3.1.11.  CAMPANYA NADAL 2021

Barcelona Oberta ha estat treballant amb 
l’empresa Intercruises (operen des de l’abril 
amb dos creuers a la setmana) la possibilitat 
de fer rutes específiques de shopping amb els 
turistes. Es tracta de rutes molt controlades, 
ja que cap viatger podria abandonar el vaixell 
si no és a través d’excursions per evitar risc 
de contagi. 

Es celebren vàries reunions de seguiment 
de la Campanya de Nadal amb tot el 
sector (Pimec, Foment, Barcelona Comerç, 
Barcelona Oberta, ANGED, CEDAC, Consell 
de Gremis, Comertia, Gremi d’Hotels, etc.):

• Es torna a fer el Concurs internacional, 
aquesta vegada amb més temps.

• Hi haurà tres carrers de ciutat amb llums 
de disseny.

• Centralitat a Pl. Catalunya i Pl. Universitat 
com l’any passat.

• Concerts de Nadal a tots els districtes.
• Comunicació (es sol·licita reforçar la 

comunicació internacional)
• Es demana el suport del 75% de les 

llums de Nadal, una demanda que ja 
s’havia fet prèviament al primer tinent 
d’Alcalde, Jaume Collboni. 

La proposta es va fer per als eixos Born 
i Gòtic, tot i que amb la idea de fer-la 
extensiva en cas que funcioni. Si tanquem el 
tracte podem tenir unes 500 persones dues 
vegades per setmana a les nostres botigues. 
Havien de ser grups molt reduïts i exigeixen 
que es tanqui la botiga o restaurant per a ells. 

Aquest projecte finalment no es va poder 
dur a terme per les restriccions de la Covid.

Després de moltes reunions aconseguim 
que les accions més importants del Nadal 
es facin al centre de la ciutat: encesa de 
llums i accions musicals i culturals a la Plaça 
Catalunya. 
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Aquest any s’han dut a terme força accions 
d’il·luminació nadalenca directament des dels 
eixos comercials de la ciutat: el bosc màgic 
a Pedralbes, la il·luminació extraordinària de 
l’Hospital de Sant Pau, el festival del Port Vell, 
en serien alguns exemples més. 

De la mà de Toni Arola es van il·luminar 
carrers principals de la ciutat com Gran Via, 
Aragó i Plaça de Catalunya, i la il·luminació 
es va ampliar a la Ronda Sant Pere. Es sumen 
també il·luminacions en edificis singulars 
com Casa Batlló o la Pedrera, entre altres 

3.1.12.  REVISTA CCAM, WE ARE OPEN

La CCAM amb el suport de les entitats 
Barcelona Comerç, Barcelona Oberta i 
Comertia ha fet una revista especial pel comerç 
de la mà d’Enric Jové de McCANN. Es tracta 
d’una revista per difondre la importància del 
comerç de proximitat i el prestigi d’un dels 
principals sectors econòmics de Barcelona. La 
publicació s’emmarca en el pla d’actuacions 
de l’Agenda Comerç 20/21, el full de ruta del 
sector comercial, concretament en el bloc de 
Prestigi i Promoció.

La revista està elaborada per McCann 
Erikson Barcelona i compta amb el suport 
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM), la Fundació Barcelona Comerç, 
Barcelona Oberta i Comertia. La revista s’edita 
en paper amb una tirada inicial de 13.500 

exemplars que es distribuiran gratuïtament a 
més de 450 punts dels eixos comercials de 
la ciutat.

A partir d’un ampli índex amb 15 seccions 
fixes, la publicació proposa visitar i conèixer 
diferents establiments i espais de la ciutat; 
des dels més tradicionals als més innovadors 
i singulars. Una acurada selecció de 
comerços que són un referent, tant per la 
diferenciació dels seus productes i serveis, 
com per l’experiència que proporcionen al 
client. La publicació també vol ser un espai 
per donar a conèixer més als professionals 
del comerç, els comerciants, com a principals 
protagonistes.

3.1.13.  RE-CONNECTANT

3.1.15.  BUS TURÍSTIC PARADA SANT ANTONI

3.1.14.  AMUNT PERSIANES

Des de l’1 de març i durant 10 mesos, 
un equip format per 20 agents digitals 
van acompanyar fins a 400 comerços 
de proximitat per a re-connectar la seva 
experiència passada i present amb tot allò 
que els ciutadans demanen a partir d’ara. A 
més a més del coneixement dels 20 agents, 
els comerços compten amb l’experiència 
d’un equip gestor que els acompanya i de 
tota la feina prèvia feta al servei Digitalitza’t 
Comerç de Barcelona Activa (en les dues 
fases prèvies d’anàlisi i diagnosi + disseny de 
la solució). És el que hem batejat com Re-
connectant.

Estem gestionant amb Turisme de Barcelona tornar a posar la parada del Bus Turístic a Sant 
Antoni.

Amunt persianes és com s’anomena la 
nova estratègia de dinamització dels locals 
en planta baixa que ha posat en marxa 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta mesura 
té com a objectiu impulsar l’activitat 
econòmica i l’ocupació en els locals en planta 
baixa de la ciutat, després de l’impacte de la 
crisi generada per la covid-19.

La despesa prevista és de 16M€, dels quals 
5M€ es destinen a Ciutat Vella. A la reunió 
amb Barcelona Activa, a la que estaven 
presents el director general Fèlix Riera, i els 
responsables del projecte, Enric Miravitlles i 
Emilia Pallás, vam demanar que es tinguessin 
en compte les necessitats diferents de cada 
zona i que fossin activitats econòmiques 
adients a les especificats de cada Eix. 

Aquest és un projecte dut a terme per 
Barcelona Activa amb Barcelona Comerç i 
amb el suport de Barcelona Oberta, i ha estat 
finançat per Endesa, que ha fet una dotació 
de 500.000€ per contractar a aquests joves 
per donar aquest servei que necessita el 
comerç.

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/
web/es/assessorament-en-digitalitzacio

Des de Barcelona Oberta es va dur a terme un 
seguiment rigorós d’aquesta mesura i hem 
participat activament a totes les reunions 
informatives i hem traspassat la informació 
als gerent

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/
wp-content/uploads/2021/04/MG-Amunt-
persianes-CAT-V15.pdf

Actualment hi ha 9 locals a Ciutat Vella pel 
Projecte Baixos de Protecció Oficial. Estem 
en contacte amb Barcelona Activa Foment 
de Ciutat i els nostres Gerents per tal de 
trobar emprenedors que estiguin interessats.
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3.2. PLANS DE COMPETITIVITAT

3.2.1. ESTUDI “IMPORTÀNCIA DE L’ECONOMIA DEL VISITANT DE LA RMB PER  
 RE-ECONOMITZAR EL CENTRE DE BARCELONA” 

3.2.1. PROJECTES DELS EIXOS DE BO A TRAVÉS DELS PLANS DE 
 COMPETITIVITAT

Enguany Barcelona Oberta amb els 
Plans de Competitivitat ha encarregat 
un estudi a RBD Consulting sobre la 
“Importància de l’Economia del visitant de 
la Regió Metropolitana de Barcelona per 
reeconomitzar el Centre de Barcelona”.
 
El projecte ha comptat amb dos objectius 
clarament defini

• Analitzar la importància de l’economia 
del visitant de la RMB (incloent-hi 
els visitants dels barris exteriors de 
Barcelona) per al comerç de Barcelona. 
És a dir, dimensionar la importància de 
les compres dels residents de la RMB 
per a Barcelona, analitzar la tendència 
actual, i les causes i conseqüències de la 
previsible “desconnexió del comprador” 
amb el centre de Barcelona.

Un total de 10 associacions de Barcelona Oberta han optat als Plans de Competitivitat de la 
Cambra de Comerç amb la presentació de projectes de dinamització i digitalització dels seus 
eixos, principalment. La quantia total dels projectes ascendeix a 121.666 €. 

Com cada any, els plans de Competitivitat els gestiona la Cambra de Comerç de Barcelona 
i s’assignen per rigorós ordre d’entrada, fet que ha ocasionat que algun dels nostres eixos 
associats quedés fora. Des de que Barcelona Oberta va començar a treballar amb Cambra 
aquests plans, altres organitzacions s’han sumat a la convocatòria i ara cal estar molt alerta per 
enviar el projecte en el termini establert. 

• Definir les recomanacions per 
reeconomitzar el centre de Barcelona 
a partir de recuperar/atraure aquest 
visitant de la RMB i destins més propers. 
El segment turístic ja va ser objecte 
d’anàlisi al 2017, i la seva recuperació 
dependrà de les dinàmiques 
internacionals. En canvi, l’economia del 
visitant de la RMB depèn exclusivament 
de les polítiques de les administracions 
locals, motiu pel que en aquesta 
proposta es posa l’èmfasi en aquest 
segment de mercat.
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3.3. MOBILITAT 3.4. SEGURETAT I MULTIREINCIDÈNCIA

3.3.1. ENQUESTA SUPER ILLA SANT ANTONI

Des de Barcelona Oberta hem volgut recollir 
l’opinió dels comerciants per valorar l’impacte 
que ha tingut la implantació de les superilles 
en els establiments comercials del barri de 
Sant Antoni. 

A través d’aquesta enquesta a comerciants 
dels eixos comercials de la zona, hem volgut 
conèixer la seva opinió i valoració sobre 
l’afectació real dels canvis de mobilitat en les 
vendes i en l’activitat dels negocis.

Aquest és un dels grans temes prioritaris 
de l’entitat. Estem en lluita constant contra 
l’urbanisme tàctic i el tancament de carrers. 
L’anunci sobre l’actuació dels laterals de 
Gran Via i la Diagonal, i les superilles, són 
punts clau per a la mobilitat. Ens hem oposat 
enèrgicament, però no hi ha entesa amb la 
regidoria d’urbanisme. En relació amb les 
superilles, s’ha creat un Consell Assessor on 
participa el Dr. Lluis Frago especialista en 
urbanisme comercial, professor d’ESCODI i 
de la UB i molt alineat a nosaltres. 

La mobilitat és un tema permanent a l’agenda 
de Barcelona Oberta. Estem en contacte amb 
Foment, Saba, Abertis i altres organitzacions 

Un altre dels temes que ens preocupa i 
ocupa és la seguretat. Fa un parell d’anys 
vam fer una proposta de canvi del Codi Penal 
on proposàvem entre d’altres la inclusió 
de la multi reincidència com a gravant i la 
creació d’un segon jutjat de guàrdia per tal 
d’accelerar l’enjudiciament dels delictes.

Constantment estem en contacte amb els 
representats del cossos policials i judicials 
per seguir defensant el nostre posicionament 
en aquest àmbit. Hem enviat una carta a la 
Consellera de Justícia signada pels eixos més 
afectats, per a demanar la continuïtat del 
segon jutjat de guàrdia.

També els representants dels eixos de Ciutat 
Vella, ens vam reunir amb els responsables 
dels Mossos i la Guàrdia Urbana de Ciutat 
Vella per a traslladar la nostra preocupació 
per l’augment de la inseguretat al districte.

importants de la societat civil i tots coincidim 
en el fet que cal una reflexió més profunda i 
consensuada sobre com volem la Barcelona 
del Futur. Reclamem a l’Ajuntament acords 
i col·laboració públic-privada per definir 
estratègies conjuntes i que cap projecte 
de mobilitat es faci sense un estudi rigorós 
sobre l’afectació econòmica que suposaria 
els canvis en la mobilitat de la zona.

Finalment, s’arriba a un acord amb la segona 
tinent d’Alcalde, Janet Sanz, on es pacta que 
es farà un estudi de l’afectació econòmica de 
les superilles previstes. 

Relació de reunions sobre: Seguretat i multi 
reincidència. El dret a la manifestació i el 
comerç. Aldarulls. 

• Regidor, Sr. Albert Batlle, Regidor 
Prevenció i Seguretat.

• Mossos: Carles Enfruns, Teresa Laplana.
• Conseller Samper, Jordi Jardi, Major 

Trapero. Tema Aldarulls, seguretat. Multi 
reincidència i Manifestacions.

• Fiscal Sr. Francisco Bañeres. 
• Intendent Mossos i Intendent Guàrdia 

Urbana. Seguretat a Ciutat Vella
• Regidor Jordi Rabassa de Ciutat Vella
• Subdelegat del Govern, Sr. Carlos Prieto
• President de l’Audiència de Barcelona, 

Sr. Antonio Recio
• Jefe Superior de Policia, Sr. Jose Antonio 

Togores
• Jutgessa Degana de Barcelona, Sra. 

Cristina Ferrando 
• Conseller Interior Sr. Elena, el Director 

del Mossos, Sr. Pere Ferrer i la Directora 
de la DGAS, Sra. Sònia Andolz

• Accions: 
•  Carta a la Consellera de Justícia, 

Hble. Sra. Lourdes Ciuró i Buldó, 
demanant continuïtat al segon jutjat 
de Guàrdia

INFORMES

• El Dret a Manifestació i el Comerç, Sr. 
Miquel Roca

• Informe Seguretat Ciutadana, Sr. Emili 
Zegrí
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3.5. HORARIS ZGAT 

3.6. CRISIS SANITÀRIA I RECUPERACIÓ ECONÒMICA

El 3 d’agost del 2021 era l’últim dia perquè 
els ajuntaments poguessin traslladar a la 
Generalitat els acords sobre els horaris 
comercials de la ZGAT. 

Barcelona Oberta i Barcelona Comerç, 
amb el suport de PIMEC i Foment, vam 
pactar un calendari i horari de la ZGAT (de 
l’1 de maig fins al 30 de setembre) i el vam 
traslladar al primer tinent d’alcalde Jaume 
Collboni. Aquest pacte de les dues grans 
organitzacions comercials de Barcelona 
havia de ser ratificat per plenari i així poder 
traslladar-lo a la Generalitat, però va ser 
prorrogat fins al 31 de desembre.

Actualment hi ha reunions amb regidoria, 
sindicats i entre organitzacions per tal de 
poder arribar a un acord abans del 31 de 
desembre o continuarà 4 anys més els 5 
diumenges d’obertura comercial.

Al llarg de tot el temps que ha durat la pandèmia, Barcelona Oberta ha estat al costat dels seus 
eixos comercials, escoltant i recollint les seves necessitats per a traslladar-les a les administracions. 
Tanmateix, l’entitat ha mantingut informats als seus membres sobre les comunicacions de 
l’estat, de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a l’actualització de mesures 
sanitàries, resolucions, ajuts o altres iniciatives d’interès. 

3.6.1. REUNIONS AMB CONSELLERIES DE SALUT, EMPRESA I TREBALL I   
 VICEPRESIDÈNCIA

3.6.2. PLA DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA. ESTAT ESPANYOL

Al llarg d’aquest any hem mantingut reunions periòdiques del sector amb Salut, Empresa, i 
Vicepresidència. A totes les reunions es manifesten els neguits i disconformitat amb les mesures 
que es prenen des de Procicat i es trasllada també la necessitat d’atendre la situació del comerç 
i la restauració.

La Directora General de Comerç de la 
Generalitat informa de les novetats explicades 
a la “Mesa de Directores de Comercio de les 
CCAA”. Hi ha 4 línies de suport pel comerç:

• Mercats sostenibles: 200M€ a tres anys 
(2021,2022, i 2023)

• Suport a zones rurals: 15M€ a tres anys
• Zones Turístiques: 100M€ a tres anys
• Digitalització: 100M€ a dos anys

A finals d’abril van quedar definits els 
projectes a enviar a Europa. La directora 
informa també d’una nova línia de 
finançament, AVANÇSa.  

http://avancsa.gencat.cat/ca/inversions/
financament/

3.6.3. TAULA MIRAMAR

Joan Gaspart, com a president de la part 
empresarial del Consell Turisme i Ciutat, 
ens va emplaçar a una reunió de la part 
empresarial del Consell Turisme i ciutat 
(ACAVE, APARTUR, FBC, GRB, GHB, 
Barcelona Oberta, PIMEC i ACPT)  per fer 
una  revisió,  de l’informe  realitzat per la 
Maria Abellanet, l’Àngel Díaz i l’Enric Truñó. 
El document “Bases per a la Recuperació, 
reconstrucció, transformació i consolidació 
d’un turisme sostenible i responsable a la 
ciutat de Barcelona” és una proposta que es 
va valorar positivament, però vam concloure 
que el més important en aquest moment és 
el rescat del sector i no fer propostes a llarg 
termini. Per aquest motiu, tots els integrants 
del grup empresarial del CTiC van redactar 
un nou document amb demandes clares 
donada la situació dramàtica que està vivint 
el sector: a tall d’exemple algunes de les 
demandes del sector empresarial:

Àmbit econòmic
Pla de rescat amb aportacions directes 
cap a les empreses del sector que no els 
generin més deute. Les mesures han de tenir 
una dimensió, pel que fa als recursos, molt 
superior als que han hagut fins ara, tal i com 
ja han fet altres països, i fins i tot ciutats a 
Espanya.

Àmbit laboral
Continuïtat dels ERTO per força major, 

com a mínim fins que es constati una 
situació d’estabilitat palpable. ERTO’s amb 
flexibilitat que permetin l’entrada i sortida 
de treballadors en funció de la conjuntura 
turística i que comptin amb una exoneració 
total de la seguretat social dels que quedin 
dins de l’ERTO.

Àmbit fiscal i financer
Exoneració i moratòria d’impostos i taxes. 

Àmbit de la promoció
Corredor turístic segur per a Catalunya/
Barcelona. Confiem que es confirmi i concreti 
un protocol per posar-lo en marxa, vital per a 
la dinamització del nostre destí.

Àmbit de la comunicació

• Campanya local dirigida a la ciutadania 
de Barcelona sobre els efectes positius 
de l’activitat turística.

• Missatges de confiança a l’exterior.

Àmbit de la mobilitat i de les grans reunions

• Reactivació de la connectivitat, 
freqüència aèria i activitat de creuers.

• Necessitat de tenir el passaport verd 
sanitari el més aviat possible i que 
permeti una campanya d’estiu lo millor 
possible. 

Es va lliurar el document a la secretaria del 
Consell.
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3.6.4. CIMERA EMPRESARIAL PER A L’IMPULS DE LES RELACIONS    
 ECONÒMIQUES ENTRE ELS TERRITORIS DE LA CORONA D’ARAGÓ

Iniciativa creada per impulsar les relacions 
econòmiques entre les comunitats d’Aragó, 
Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes 
Balears. 

Barcelona Oberta va assistir en representació 
del Comerç i Turisme de Catalunya. El 
tancament el van fer els tres presidents de 
les CCAA de Balears, València i Aragó, i la 
Consellera de Presidència de Catalunya.
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4.1. NEWSLETTER INTERNA

Arrel de l’Auditoria de Comunicació Interna de 
Barcelona Oberta, vam detectar la necessitat 
d’impulsar una eina de comunicació que 
afavorís el coneixement entre els eixos 
associats, donant a conèixer projectes de 
dinamització i també comunicant l’activitat 
de l’entitat als seus membres. 
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4.2. DOSSIER BARCELONA OBERTA 4.4. DIFUSIÓ A XARXES SOCIALS 

4.3. NOTES DE PREMSA I COMUNICATS

Barcelona Oberta ha actualitzat aquest any el 
seu dossier corporatiu per a donar a conèixer 
els eixos membre, què representen, quins 
són els seus objectius, els seus valors, i en 
definitiva, per fer extensiu el seu compromís 
i propòsit en la promoció de la ciutat de 
Barcelona com a destí de shopping turístic a 
empreses, col·laboradors i entitats.

Barcelona Oberta està present a Facebook, Instagram i Twitter. 

FACEBOOK 
Actualment ens segueixen 868  
Augment de 58 seguidors
Amb un total de 759 publicacions (3 diàries)

TWITTER 
Actualment ens segueixen 4968 usuaris
Un total de 1750 tuits annuals.
6 tuits diaris de mitja.

Constantment hem anat difonent a mitjans 
de comunicació el nostre posicionament 
vers els temes que fan referència al nostre 
àmbit comercial, i que ocupen bona part de 
l’agenda informativa per a defensar davant 
d’institucions la situació tan precària que viu 
el comerç i la restauració, la manca de suport 
directe i les mesures. 

En el total de l’any hem generat al voltant 
de 35 comunicats, i hem obtingut més de 
900 impactes als mitjans de comunicació, 
amb una valoració econòmica per sobre dels 
16M€. 

Gener
Impactes Valoració € Audiència

136

123

183

24

51

70

37

15

45

129

65

23

901

1.134.534

2.035.314

8.339.984

460.410

982.024

1.009.687

258.319

179.399

411.203

743.718

485.624

79.091

16.119.307

217.995.426

333.670.618

1.939.496.523

9.979.791

154.304.095

83.544.168

50.647.570

29.832.544

169.198.485

482.775.693

271.874.642

37.001.237

3.780.320.792

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

INSTAGRAM 
Actualment ens segueixen 1199
Augment de 211 seguidors
Amb un total de 252 publicacions (21 mensuals)
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4.5. 3ª ENQUESTA DE SITUACIÓ EMPRESARIAL 4.7.  PODCASTS DE DIGITALITZACIÓ

4.6. PRESENTACIÓ ESTUDI BIG DATA

Hem realitzat la 3ª Enquesta de situació empresarial als associats de Barcelona Oberta per 
conèixer la situació a finals d’any i les perspectives per al 2021. Els resultats de l’enquesta es van 
donar a conèixer a mitjans de comunicació amb l’estudi Big Data.

El comerç també és digital. Una sèrie de 
podcasts que t’ho explica pas a pas

Barcelona Oberta, en el seu Pla d’Actuació 
del 2021, incloïa la voluntat d’oferir eines de 
sensibilització per a la transformació digital 
dels comerços ubicats al eixos comercials 
de les zones turístiques de la ciutat de 
Barcelona. Es per aquest motiu i en el marc 
d’un conveni de col·laboració signat amb 
la Cambra de Comerç de Barcelona que es 
dissenyen aquests Podcasts de Comerç.

L’any 2019, gràcies als plans de competitivitat 
de la Cambra de Comerç de Barcelona es 
va encarregar una anàlisi Big Data dels 
eixos comercials de Barcelona Oberta amb 
les dades de targetes de crèdit, telefonia, 
immobiliàries, GPs, etc. 

Aquest informe no es va poder presentar 
perquè va començar el confinament i va 
perdre tot el sentit parlar de fluxos de gent, 
així que l’any següent es va demanar un 
informe post-Covid per poder comparar 
dades amb l’anterior. 

La presentació en forma de roda de premsa 
es va fer el dia 23 de febrer de 10 a 11h a La 
Mallorquina, amb els ponents presencials, 
i la resta d’assistents-membres BO, 

institucions i premsa- virtuals. A l’acte van 
assistir la regidora Montserrat Ballarín, la 
directora general de Comerç, Muntsa Vilalta 
i la presidenta de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, Mònica Roca. Va tenir un gran 
impacte a mitjans.

Objectius: Barcelona Oberta vol treballar en 
la sensibilització dels comerços ubicats en els 
eixos comercials turístics de la ciutat, en un 
format innovador, per tal d’acompanyar-los 
en el procés de reflexió cap a la transformació 
digital.

Amb l’objectiu d’oferir informació concreta, 
amena, didàctica i accessible de forma fàcil 
des de qualsevol lloc, es proposa la producció 
de 4 podcasts d’una durada estimada d’entre 
8 i 10 minuts en els que hi participarien experts 
en la temàtica i empresaris, com a cas pràctic, 
conduïts per una periodista, Patricia Castan, 
qui aniria introduint els temes a tractar.

A més a més, cada podcast va acompanyat 
d’una infografia amb els conceptes clau i 
d’un vídeo-resum d’un minut per a la difusió 
dels continguts. 

4.7.1. PARLEM D’ESTRATÈGIA: LA OMNICANALITAT

4.7.2. PARLEM DE GESTIÓ:  PARAL·LELISMES ENTRE LA GESTIÓ FÍSICA I LA  
 GESTIÓ VIRTUAL

Abans d’entrar en el món digital, ja sigui 
a través de la comunicació, les vendes o 
la gestió del negoci, és essencial definir 
l’estratègia per fer-ho de forma coherent a la 
nostra marca, negoci i posicionament.

Quan parlem de comerç electrònic, parlem 
d’un altre negoci que conviu amb el físic i pel 
que es requereixen eines digitals i recursos 
tecnològics per al seu bon funcionament, 
que pot ajudar al fet que els negocis siguin 
més eficients.
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4.7.3. PARLEM DE POSICIONAMENT: FIDELITZAR AL CLIENT I ARRIBAR AL  
 CLIENT DIGITAL

4.7.4. PARLEM DE COMUNICACIÓ: COM TRASLLADAR LA PROXIMITAT I LA  
 PROFESSIONALITAT AL PUNT DE VENDA ONLINE

La digitalització ofereix una oportunitat 
per a fidelitzar el client físic, a través de la 
comunicació de valors i novetats; així com 
un mitjà a través del qual poder arribar a un 
client digital que potser d’una altra manera 
no ens hagués arribat a conèixer.

La venda en el punt de venda físic té 
avantatges que difícilment es poden igualar 
a l’entorn online com el fet de tocar o provar 
el producte o l’atenció personalitzada del 
personal de venda. Quan els punts forts de la 
botiga són la proximitat i la professionalitat, 
com es trasllada a l’entorn online?

4.8. VI SUMMIT BARCELONA OBERTA

Trobem-nos per escoltar

El dimarts 23 de novembre de 9.00h a 12.00h 
va tenir lloc a Casa SEAT la sisena edició del 
Summit que organitzem des de Barcelona 
Oberta, després d’un 2020 sense celebrar. 

Objectiu: Escoltar propostes i posar de 
manifest el paper rellevant del comerç 
per la Barcelona del futur, aportant la visió 
d’experts en diferents àmbits.

El Summit 2021 neix amb la missió de 
qüestionar, amb clau positiva, tot el que s’ha 
estat portant a terme a Barcelona en termes 
de mobilitat i urbanisme, principalment, 
i sota un punt de vista de sostenibilitat. La 
proposta “Trobem-nos per escoltar” es 
planteja amb la voluntat que el públic escolti 

MODERADOR: Enric Sierra 

PONENTS:

Expert@ Retail: Luís Lara: Barcelona. Lluís 
porta més de 20 anys treballant al sector 
de la moda i el retail, amb responsabilitats 
executives en importants empreses d’aquest 
sector, a més a més de brindar assessoria 
a companyies de retail i moda en el seu 
desenvolupament internacional. Ha treballat 
a The Walt Disney Co. com a Director de zona 
en la seva organització de retail a Espanya 
i va participar en el desenvolupament de 
Zara i la resta de marques a les regions 
d’Europa Central, Nord i de l’Est, Orient Mitjà, 
Llatinoamèrica i Àsia . Actualment és Soci-
Director de Retalent, empresa especialitzada 
en assessorament en el desenvolupament i 
la internacionalització de marques de moda 
i retail.

Expert@ Mobilitat: Lluís Puerto: Lluis 
Puerto té un Màster en Enginyeria Industrial 
i un Executive-MBA, i ha ocupat diferents 
llocs de coordinació i direcció de projectes 
durant més de 20 anys en camps relacionats 
amb la mobilitat segura i sostenible i els 
sistemes de transport intel·ligents. Lluis 
ha desenvolupat una carrera inicialment al 
sector de l’enginyeria d’automoció, seguida 
d’una Fundació sense ànim de lucre on ha 
exercit com a director general, centrant la 
seva activitat en política de mobilitat, serveis 
de consultoria a més de 15 països a nivell 
mundial, desenvolupament de productes i 
negocis, i 30 programes de recerca finançats 
per la UE i nacionals.

l’opinió i els insights de referents del sector, 
per a que ens acompanyin en aquest procés 
de canvi que la ciutat està vivint. Per això es 
va considerar necessari l’exposició de casos 
d’èxit d’altres grans ciutats que permetin 
contrastar què està fent Barcelona i explorar 
camins a recórrer. 

Un any més, el paper del Summit va ser 
també posar en valor la necessitar d’una 
col•laboració públic-privada com a factor 
per abraçar el canvi i contribuir a un procés 
de transformació de Barcelona cap a un 
model de ciutat més integradora, equilibrada, 
oberta i cosmopolita. 

L’eix principal d’aquest Summit es va centrar 
en Mobilitat, Retail, Sostenibilitat i Ciutat, per 
arraulir tots els reptes que té per davant el 
comerç de Barcelona en un context de post-
pandèmia. Sota aquest eix transversal, es 
plantegen en aquest Summit aspectes de 
màrqueting de ciutat, què estan fent altres 
ciutats per posicionar-se i atraure turisme; els 

canvis en la mobilitat urbana, amb alternatives 
a les que succeeixen a Barcelona; urbanisme, 
atenent a com l’urbanisme tàctic està 
prenent rellevància en les principals ciutats 
i com afectarà al retail; retail pròpiament, 
per conèixer tendències en experiència de 
compra i nous hàbits de compra, i per últim, 
sostenibilitat, com a factor indispensable de 
reflexió en tots aquests eixos.
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Expert@ Ciutat: Alfonso Begara. Arquitecte, 
Economista i Sociòleg. Va fer el doctorat 
en Planificació Urbana i Regional. Ha 
estat professor d’urbanisme a l’Escola 
d’Arquitectura de Madrid i a la Universitat 
de Navarra. També va ser professor visitant 
a la Universitat de Pennsilvània i assessor 
del Departament d’Urbanisme del Politècnic 
de Zurich ETH. President d´ISOCARP, la 
Societat Internacional d´Urbanistes (202-
2005). És Fellow i Trustee de la Fundació 
Eisenhower.

Activista Social: Carlota Bruna (perfil 
activista-sostenibilitat). Carlota és una 
jove barcelonina activista i divulgadora 
mediambiental. 

• Compta amb un perfil d’Instagram amb 
més de 180k on consciencia sobre com 
es pot ser més respectuós amb el medi 
ambient i integrar la sostenibilitat en els 
hàbits diaris. 

• És ambaixadora del parlament europeu 
sota la iniciativa #ClimatePact. Com a 
ambaixadora, informa sobre la situació 
climàtica en les seves xarxes, ofereix 
xerrades sobre medi ambient, organitza 
esdeveniments com a recollides de 
plàstics i plantacions d’arbres, informa 
sobre com preservar la biodiversitat de 
la terra i l’oceà, etc. 

• Ha col·laborat en diferents iniciatives de 
companyies com IKEA amb documental 
‘Orígenes’ que busca conscienciar sobre 
la importància de preservar el medi 
ambient. 

• Ha participat com a ponent en una 
xerrada organitzada conjuntament per 
la UPF i TED sobre sostenibilitat en 
temps de COVID. 

• És autora dels llibres ‘Camí a un món 
vegà’ i ‘Som l’última generació que pot 
salvar el planeta’. 

RESULTATS:

• Assistència total: 120 persones 
presencials i 75 connectades per 
streaming.

• Alt nivell de satisfacció dels assistents. 
Tant la temàtica com el format de la 
sessió han estat encertats segons els 
assistents. 

- El 100% ha valorat amb la màxima 
nota la temàtica del Summit.

- El 100% ha valorat amb la màxima 
nota el format del Summit.

L’acte va comptar amb la inauguració per part 
del primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, i 
amb la cloenda per part del director general 
de comerç de la Generalitat, Jordi Torrades.

• En només una setmana s’han aconseguit 
més de 250 visualitzacions del debat 
a Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=sxAhk3lUQaA&t=1316s 

• Molt bona repercussió mediàtica. 
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Barcelona Oberta té presència institucional 
als Consells i Grups de Treball: 

• Ajuntament de Barcelona:

• Consell de Comerç

• Consell de Turisme i Ciutat

• Taula de Nadal

• Grup de Treball del Pla de Mobilitat

• Generalitat de Catalunya

• Consell assessor de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya

• Pla de comerç 

• Turisme de Barcelona

• Comissió executiva de Turisme de 
Barcelona 

Barcelona Oberta ha mantingut una 
participació i col·laboració activa a: 

• Esdeveniments de ciutat (Premis 
Comerç i altres).

•  Jurat als Premis Comerç de Barcelona i 
als Premis Generalitat

•  Reunions Institucionals i Participació als 
actes i projectes d’altres organitzacions

•  Participació a la Setmana del Comerç. 
Generalitat de Catalunya. 

•  Campanyes de comunicació de 
l’Ajuntament de Barcelona, Nadal i 
altres.

5.1. LOBBY

Per iniciativa de l’Associació de Comerciants dels Centres Comercials vam tenir una reunió amb 
el bufet d’advocats Cremades & Calvo-Sotelo que ens van explicar el protocol per presentar una 
demanda col·lectiva per lucre cessant. Van assistir els gerents i alguns presidents i vam informar 
a tots per si algun soci es volia sumar a la demanda col·lectiva.

L’entitat realitza una gran tasca de lobby en defensa dels interessos dels seus membres.

L’equip de Deloitte Legal ens va fer una presentació de les dues normatives sobre els lloguers, 
l’espanyola i la catalana, i es va posar al nostre servei per a qualsevol tema legal en relació amb 
els lloguers.

A demanda de l’Eix Comercial Sagrada Família, estem treballant amb Barcelona Comerç i la 
Federació de Mercats Municipals, perquè es faci una ordenança pels Mercats de Pagès. Aquests 
Mercats entren en competència directa amb els comerços i mercats dels nostres barris, i és per 
això que exigim a l’Ajuntament una ordenança clara per tal que cap mercat de pagès es posi en 
un territori sense l’acord dels comerciants de la zona. 

5.1.1. DEMANDA A L’ESTAT I AL GOVERN

5.1.2. LLOGUERS - DELOITTE LEGAL

5.1.3. MERCAT DE PAGÈS
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Hem gestionat amb els nostres socis l'adequació dels seus negocis a la nova TMTR. Ens hem 
reunit amb Imma Mayol, Eloi Badia i amb els responsables de la nova taxa. 

Hem estat en contacte constant amb Guàrdia 
Urbana i Mossos, així com amb representants 
del Govern i de l’Ajuntament. Es va decidir fer 
l’acte a Foment i diverses notes de premsa 
consensuades amb tot el sector. Hem estat 
molt presents als mitjans de comunicació 
denunciant la violència i els saquejos. 

Barcelona Oberta s’ha implicat activament en la creació de la Plataforma “Barcelona és 
Imparable” i la organització de la manifestació. Van participar més de 100 organitzacions, amb 
una assistència de més de 2000 persones.

5.1.5. ALDARULLS

5.1.4. TAXA RECOLLIDA DE RESIDUS

El dia 11 de març vam tenir una reunió amb el 
fiscal, el Sr. Francisco Bañeres per expressar 
la nostra preocupació i demanar canvis a les 
lleis per tal de demanar que la responsabilitat 
econòmica per les destrosses i el vandalisme 
recaigui en els que ho fan.

5.2. PRESÈNCIA INSTITUCIONAL

Barcelona Oberta és cada vegada més un dels actors principals de la ciutat. Estem presents a 
totes les reunions importants tant amb el govern com amb l’Ajuntament. I sobretot, som una 
entitat essencial per les organitzacions patronals, amb les que mantenim contacte permanent 
i consensuem demandes, notes de premsa i actes importants com el que es va fer el dia 4 de 
març amb més de 300 organitzacions empresarials i socials de la ciutat i el país. 

5.2.1. PRESÈNCIA A L’ACTE EN   
 SUPORT A L’AMPLIACIÓ DE  
 L’AEROPORT A ESADE

5.2.3. PRESENTACIÓ CAMPANYA  
 COMERÇ APROP I BCN 
 MARKET

5.2.6. DINAR AMB SALVADOR ILLA. 
 INTERMÈDIA

5.2.2. PARTICIPACIÓ AL VÍDEO “BARCELONA GUARDA’M LLOC” DEL GREMI DE  
 RESTAURACIÓ DE BARCELONA

5.2.4. ASSISTÈNCIA A L’ACTE DE 
 TURISME DE BARCELONA

5.2.5. BARCELONA ÉS IMPARABLE
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El dia 5 de novembre vam rebre la visita de 25 alumnes de Comerç i Turisme de la Universitat 
Escodi, acompanyats del seu professor el Dr. Lluis Frago. Estaven interessats en conèixer el paper 
de Barcelona Oberta, les accions i sobretot com treballem el lobby per tenir una ciutat millor. 

El 10 de novembre vam assistir a la Jornada 
de Retail de Comertia.

El 2 de desembre es va celebrar la XVII edició 
del Premis Barcelona Comerç.

El 29 de novembre vam assistir a l’acte 
commemoratiu dels 250 anys de Foment del 
Treball Nacional.

Assistència a la Primera Nit del Turisme 
“Barcelona Aixeca el vol” 17 de novembre.

El 26 de novembre, Amics de la Rambla va 
presentar al públic, el Nou camí de Santiago.

5.2.7. ALUMNES ESCODI

5.2.8. JORNADA COMERTIA

5.2.11. PREMIS BARCELONA COMERÇ

5.2.14.  250 ANYS DE FOMENT

5.2.12.  DINAR INTERMÈDIA AMB 
 JAUME COLLBONI

5.2.13.  PRESENTACIÓ FESTIVAL DE 
  NADAL

5.2.9.  PRIMERA NIT DEL TURISME

5.2.10.   CAMÍ DE SANTIAGO
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6.1. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT 

6.2.  CONVENI AMB CAMBRA DE BARCELONA- 
 APEUS I HUB DIGITAL CAMBRA DE COMERÇ 

Hem pactat amb l’Ajuntament un conveni 
valorat en 50.000€ pel Projecte Impuls 
Barcelona Oberta i  per reforçar 4 línies de 
treball amb diferents aspectes:

• Línia 1. Representativitat i suport a les 
entitats de Barcelona Oberta

• Línia 2. Serveis a les entitats de Barcelona 
Oberta

• Línia 3. Actes i esdeveniments

• Línia 4. Pla de captació de nous 
Patrocinadors. Impuls Barcelona Oberta 
amb l’objectiu de dotar-la d’eines 
econòmiques i de gestió, així com 
avançar en la col·laboració amb altres 
entitats amb objectius comuns.

Al maig, la presidenta de la Cambra de 
Barcelona, Mònica Roca i Aparici, i el 
president de Barcelona Oberta, Gabriel 
Jené, signen dos convenis perquè ambdues 
organitzacions, amb gran representativitat 
del sector comercial, col·laborin en accions 
destinades a enfortir els eixos comercials 
i desenvolupar les Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana (APEUs). 

El pla d’actuació inclou la definició d’un pla 
de generació de projectes a àrees d’interès 
comú, mesures de suport del comerç, 
participació en jornades i conferències, 
digitalització del sector i projectes relacionats 
amb les APEU, entre altres. 
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El segon acord subscrit per la Cambra i Barcelona Oberta estableix la creació d’una taula de 
treball per assessorar i donar suport a les associacions de Barcelona Oberta, així com una taula 
informativa que ajudi a les entitats en la presa de decisions de cara a convertir-se en Àrees de 
Promoció Econòmica Urbana (APEUs). 

Des de la Cambra de Comerç i Barcelona Oberta farem un seguiment i suport als eixos que 
vulguin iniciar el procés per ser una APEU. Tenim tres equips que han presentat pressupost per 
fer l’acompanyament i ens estem reunint amb les Juntes dels eixos que ho demanen. En aquest 
any ens hem reunit amb : Amics de la Rambla, Eix Comercial Sagrada Família, Gaudí Shopping i 
Associació Passeig de Gràcia.

MEMBRES PATROCINADORS

SOCIS COL·LABORADORS

AMB EL SUPORT DE:

SPONSORS
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Des de Barcelona Oberta donem 
les GRÀCIES a totes les persones 
i entitats amb les que hem tingut 
l'oportunitat de col·laborar, compartir 
i co-crear iniciatives per impulsar la 
Barcelona que volem.

Nuria Paricio
Directora General
Barcelona Oberta 




