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E L  C O N T E X T  T E R R I T O R I A L - I n d i c a d o r s

• El POSICIONAMENT com a ciutat: (World’s Best Cities – Resonance Consultancy) ens identifica la necessitat de

treballar més la proposta i elaboració de nous programes (continguts) i l’orientació i “focus” cap a la prosperitat.

(23 factors en 6 categories diferents).

• La MOTIVACIÓ - El principal motiu de visita – (Global TOP 20 Destination Cities de Mastercard), identifica el pes de

l’oci per davant del negoci, (9,7% versus 90,3%).

• L’EXPERIÈNCIA de la destinació (compres) (The Economist Intelligence Unit i Global Blue - World Tourism

Organization) identifica la relació del comerç amb altres sectors i actors, per tal de que la destinació resulti atractiva i
accessible per al segment de producte ofert.
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E L  V A L O R  C O M  A  P R O D U C T E

COM ENS VALOREN? 

“ … Son muchos los que llegan buscando playa, arquitectura y diseño en la capital catalana. Lo asombroso

de Barcelona es que es distinta en cada uno de los Barrios que la forman. Cultura, un entorno urbano

perfecto para pasear, la arquitectura de Gaudí como icono (con sus edificios Patrimonio de la Humanidad),

clima y aires COSMOPOLITAS son el sello de identidad para la primera Ciudad española en aparecer en este
ranking…” World’s Best Cities – Resonance Consultancy – National Geography

Tal i com assenyala el Globbal Shopper index, Barcelona encara que no estigui entre les més famoses 

destinacions de compres, BARCELONA disposa d’interessants atraccions per al comprador:

• El reconeixement mundial de marques comercials com Zara, Mango, Desigual, Camper i Custo, que 

ens situen en el mapa del retail internacional.

• L’àrea urbana  de les seves zones comercials (des de les Rambles a través de Plaça Catalunya i el 

Passeig de Gràcia fins l’avinguda diagonal),

• La bona relació qualitat-preu (en la valoració l‘índex de productes valorats),

• i l’entorn de Barcelona amb el clima, l’excel·lent cuina i uns hotels i transport adequats.



E L  V A L O R  C O M  A  P R O D U C T E

COM SOM ?

• Un dels punts forts del comerç de Barcelona es l’equilibri territorial i la potencia de les concentracions

comercials d’alguns barris.

• Pel que fa al turista existeixen diferents tipologies de perfils en funció de motivacions i reaccions davant les

propostes de producte.

Categorització de perfils de clients turistes de shopping (Global Blue índex)

• El perfil destacat a Barcelona és el d’un comprador que vol tenir garantida una bona experiència.

• Barcelona és una ciutat amb múltiples opcions i és difícil no veure possibilitats amb altres perfils de

potencials comprador; i general sota un perfil de client cosmopolita, accessible a l’entorn urbà i a

descobrir entorns singulars, i experiències integrals (cultura, gastronomia, compres).

• L’atractivitat de les compres, entre altres coses per un conjunt d’aspectes que interactuen en l’experiència,

així com per un producte diferent i a l’hora singular.

 
EXPLORER 
Està pendent als 

canvis i novetats 

PERFECT PLANNER 
El que busca noves 

propostes però sense 

sorpreses 

BRAND SPOTTER  
Marques 

internacionals 

COOL HUNTER  
Tendència producte 

DEAL TRACKER 
Preus i ofertes 



E L  V A L O R  C O M  A  P R O D U C T E

LA DIFERENCIACIÓ: 

CENTRE URBÀ: 

• concentració i varietat de l’oferta –- Shopping Line.

• carrers /àrees comercials 

diferenciades/especialitzades 

• els Grans magatzems, centres comercials urbans o 

marques insígnia.

EL DESTÍ URBÀ COM EXPERIÈNCIA – Barris amb encant 

EL DESTÍ COMERCIAL COM EXPERIÈNCIA -– Centres 

comercials, Outlets i Mercats temporals.

EL TRAVEL RETAIL – la concentració d’oferta amb 

proximitat a viatger– (estacions, ports i aeroports). 

LA SINGULARITAT: 

La marca BARCELONA. 

La proposta de productes originaris de Barcelona 

com a valor. 

Les propostes innovadores.

L'especialització i coneixement del producte.

El Disseny i la Creativitat.

El disseny i l’orientació a l’artesania i els oficis.

El relat històric/cultural. 

Els establiments emblemàtics i la tradició.

La sostenibilitat. 

La incorporació de nous estils de vida.



L A  I D E N T I T A T  C O M  A  E N T I T A T

RADIOGRAFIA ESTAT ACTUAL DE L’ASSOCIACIÓ

MEMBRES:

19 Associacions de comerciants i eixos comercials -
territorials turístics.
• Concentrats dins l’àrea geogràfica de més intensitat en les

compres turístiques.

• El Centres Comercials representen a centres integrats en trama

urbana. En el cas del Centre Comercial Glòries està com a

partner (com a entitat promotora), i el cas del Centre

Comercial l’illa, que figura com a “Associació de comerciants

del centre comercial l’illa”, com a membre.

PATROCINADORS:

13 socis individuals que col·laboren i donen suport amb més 
aportació al finançament de l’entitat.

COL·LABORADORS:
• Partners: empreses privades que donen suport al projecte de 

Barcelona Oberta. 

• Col·laboradors: entitats, gremis i institucions que donen suport 

al projecte de Barcelona Oberta. 

• Sponsors: col·laboradors puntuals per projectes.

SUPORTS d’entitats públiques: 
El Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona. 



L ’ E N T I T A T  – F I N A N Ç A M E N T

Barcelona Oberta no té una dependència exclusiva i absoluta

del finançament públic (equilibri molt aproximat entre aportació

pública ( 51,4 %) i aportació privada (48,6 %).

SITUACIÓ:
• Diferents tipus de quotes en funció perfils i consolidació.

 Quota membre (6 nivells de quota).
 Quota patrocinador (3 nivells de quota).
 Col·laborador (2 nivells d'import).

• L’activitat condicionada a programes de subvenció /suports 
sponsors puntuals. 

• Suport a les accions dels socis membres territorials: condicionades 
a 1 programa (COCIN).

• L’import de les aportacions dels membres de caràcter territorial, no 
arriba a cobrir els costos fixes (d'estructura). 

Necessitat de treballar les fonts de finançament a partir dels seus socis 
i/o associats. 



L ’ E N T I T A T  – A C T I V I T A T

L’àmbit de les actuacions té un doble enfoc:

• d’una banda el suport a les accions dels associats,
(finançament per als seus projectes, facilitant informació

estratègica i eines per a la millorar de la seva gestió).

• d’altra com a entitat, en defensa del sector del comerç,
(en els àmbits amb incidència en la millora de la gestió de la

ciutat i del fenomen turístic.

LA PROJECCIÓ en es darrers anys:

1. Increment del NOMBRE D'ENTITATS ASSOCIADES en els darrers 

anys,

2. PROFESSIONALITZACIÓ de la gestió (estructura operativa),

3. Pla de COMUNICACIÓ (presencia a mitjans de comunicació i 

xarxes socials),

4. PRESENCIA INSTITUCIONAL (relacional),

5. PROJECCIÓ:

• Estudis

• Organització esdeveniments 

• LÍDERS D’OPINIÓ /ACCIÓ:

Comerç: Horaris Comercials, Top Manta, Turisme de 

compres

Ciutat: Bid’s, sostenibilitat, funcionament de la ciutat, 

mobilitat, urbanisme i desenvolupament urbà.  

NOTORIETAT /Lobby

SUPORT ASSOCIATS

PROJECTES  i 

ACTUACIONS

GESTIÓ interna

ÀMBITS D'ACTIVITAT



ASSOCIACIÓ / ENTITAT Perfil socis /Col·laboradors Projectes singulars Projecció

BARCELONA OBERTA Associacions territorials (eixos turístics),

empreses i col·laboradors

Barcelona “Oberta” a...

Els Posicionaments

El Summit

Entitat representativa dels comerç

dels EIXOS TURÍSTICS i DEL CENTRE DE

BARCELONACol·laboradors privats i participació en

programa de subvencions.

PIMEComerç Patronal del comerç

Petita i mitjana empresa del comerç de

tot Catalunya

Observatori (PIME Comerç)

Posicionaments

“Reforcem el model de comerç de

proximitat de les nostres ciutats”.

Patronal de la PIME catalana.

Presència al TERRITORIAL

Convenis i Programes públics

FOMENT del Treball Patronal

Membres: Grans empreses i

Organitzacions sectorials i territorials

Consell de gremis

Comissió de competitivitat i comerç

(nou 2019) Consens en la fórmula

de treball

“la defensa i posicionament conjunt

dels interessos relatius a l’activitat

comercial”.

Entitat representativa de les

principals ORGANITZACIONS del

comerç

Presencia INSTITUCIONAL

Convenis i Programes públics

FUNDACIÓ BCN COMERÇ Entitats territorials de Barcelona

Eixos comercials de comerç de

proximitat (23)

Secretaria de la Federació de

Vitrines d’Europe

(Manifest) Barcelona capital

europea del comerç de proximitat

Fem Comerç, Fem Ciutat, Fem

Europa

Entitat representativa del comerç de

CONVENIÈNCIA i de barris de BCN

Projecció/ Defensa del comerç urbà

de proximitat

Dependència finançament públic

(Ajuntament de Barcelona)

RETAILCat 3 entitats associades

(Comertia, Fundació Barcelona Comerç,

Cecot comerç)

i 2 col·laboradors (Anceco i Cedac)

Presencia en fòrums

Posicionaments (horaris, Bid’s)

Think Tank

#vertebrantciutatssingulars

Representació “innovadora” del

COMERÇ CATALÀ.

COMERTIA Associació catalana de l’empresa

familiar.

Compartir per Competir!!

Comertia COMEX

Viatges de prospecció (Retail’s Big

Show)

Associació SECTORIAL d’empreses

catalanes del RETAIL.

Creixement / InnovacióCol·laboradors (proveïdors de serveis)

BARCELONA GLOBAL Societat civil i empresarial Empreses i

Professionals.

Fem que passi!!

Projecció Internacional de

Barcelona

Capital humà – talent

Cultura i Turisme

Urbanisme i Habitatge

PLATAFORMA CIVIL de referència DE

BARCELONA I PER BARCELONA

Pensament estratègic

Projectes de Promoció i Lobby

Entitat independent, sense subvencions,

cerca de la col·laboració públic-privada



D A F O

• DEBILITATS

• AMENACES

• FORTALESES

• OPORTUNITATS

ENTITAT

TERRITORI

PRODUCTE



D A F O - E N T I T A T

FORTALESES DEBILITATS
La REPRESENTATIVITAT dels eixos turístics i del centre de

Barcelona.

La identificació de L’ÀREA GEOGRÀFICA de més intensitat en

les compres.

El MIX D’ACTIVITATS, sectors, perfils empresarials i territorials

que aplega l’entitat.

El GRAU DE COMPROMÍS i suport econòmic d’alguns membres

a títol individual.

La PRESENCIA I NOTORIETAT generada en els darrers anys en

els aspectes vinculats al comerç i al funcionament de la

ciutat.

La tasca desenvolupada de RÈPLICA i contenció.

La sostenibilitat en el FINANÇAMENT de l‘estructura de

funcionament (no dependència de les subvencions).

Projecció d’entitat amb LIDERATGE PRIVAT i/o societat civil.

Clarificar l’aportació de valor i vinculació dels diferents tipus

de socis.

Manca la representativitat d’actors amb incidència en el

retail de la ciutat.

Dependència per l’execució de projectes, dels acords

puntuals de finançament amb partners públics i/o privats.

Percepció d’excessiva acció de reacció al context polític.

La necessitat de propostes i solucions concretes

(documentació i assessorament tècnic) com entitat i de

suport als socis.

Es dilueix la força de l’objectiu fundacional (eixos turístics –

horaris comercials).

Personalització en la projecció de l’entitat.

OPORTUNITATS AMENACES
Els PERFILS PROFESSIONALS (membres i partners) amb

projecció, expertesa i prestigi en els diferents àmbits de la

gestió de l’experiència turística de la ciutat.

L’aportació de VALOR DEL COMERÇ I LES COMPRES en la

realitat turística de la ciutat.

LES RELACIONS amb les diferents entitats i associacions del

comerç.

La presencia i relació amb els moviments i iniciatives

generades des de la SOCIETAT CIVIL.

ELS CANVIS en els models associatius i el relleu de lideratges.

La necessitat de PROPOSTES CONCRETES (excés de fòrums,

diàlegs, esmorzars, dinars... debats...)

Necessitat d’incorporar la visió estratègica en la gestió.

L’assistència als eixos condicionada a l’aportació de

finançament (un programa públic).

Altres entitats amb presència a la ciutat amb importants fons

de recursos per finançar l’estructura de funcionament i els

projectes.



D A F O - T E R R I T O R I

FORTALESES DEBILITATS

El RECONEIXEMENT de la destinació: índex publicats i nombre

d’atracció de visitants.

L’ATRACTIVITAT de la destinació:

‐ L’àrea urbana i la distribució homogènia del comerç en tota
la ciutat (sostenibilitat del model).

‐ La dimensió de la destinació (ni gran, ni petita).

‐ Els diferents espais i entorns comercials (opcions per a
diferents targets).

‐ Entorn de Barcelona (complementa l’experiència en la
destinació).

‐ Clima i la gastronomia.

L’aportació del VALOR ECONÒMIC:
‐ La despesa comercialitzable atreta pel comerç.

‐ El percentatge de facturació que les compres dels turistes
representen pel comerç de Barcelona.

‐ Població resident: genera ocupació i noves inversions en
serveis.

Manca una ESTRATÈGIA COMPARTIDA públic-privada sobre el

model turístic (gestió i promoció). No disposem d’un full de

ruta.

L’HOSPITALITY - Garantir una bona experiència al client:
‐ Horaris no adaptats a les necessitats del turista i viatger.

‐ La qualitat d’alguns serveis (RRHH).

‐ Nivell d’utilització d’idiomes.

GESTIÓ /PROMOCIÓ: Disseny d’accions amb criteris més

territorials i institucionals, que no pas de producte.

OPORTUNITATS AMENACES

BARCELONA COM A DESTINACIÓ DE COMPRES:

El territori, possibilitat de desenvolupament de NOUS RELATS.

Palanca per dinamitzar i recuperar ALTRES ESPAIS
COMERCIALS-URBANS.

Incentiu per promoure el CREIXEMENT EMPRESARIAL I LA
INNOVACIÓ en els sectors empresarials.

Garantir una certa estabilitat i seguretat en la FACTURACIÓ
dels negocis.

Atraure NOUS OPERADORS (nous atractius).

Potenciar la IMATGE DE LA DESTINACIÓ.

No disposar d’un projecte clar i compartit a executar. No
orientar-nos a l’ACCIÓ.

Gestió URBANÍSTICA I PROJECTES de ciutat sense una visió
integral i una estratègia d’execució continuada en el temps.

La necessitat de treballar LA QUALITAT com a element
diferenciador (inversions i capital humà),

L’increment dels LLOGUERS (atractivitat per als grans
operadors, i expulsió comerç singular i autòcton).

La projecció d’una imatge d’INCERTESA, de col·lapse i de no
solucionar les externalitats que genera el turisme.



D A F O - P R O D U C T E

FORTALESES DEBILITATS
PRODUCTE/OFERTA

Els DIFERENTS SEGMENTS D’OFERTA (marques internacionals,
comerç local, dissenyadors i artesans, propostes i espais alternatius).

La RELACIÓ QUALITAT / PREU (valoració The Global Shopper índex)

La SINGULARITAT de la seva oferta comercial:
Autenticitat / made-in,
Innovació,
Disseny i Creativitat,
Sostenibilitat,
El relat històric i cultural.

La MARCA BARCELONA:
‐ El reconeixement mundial d’alguns retailers,
‐ L’estratègia d’algunes marques nacionals d’identificar-se amb la

marca Barcelona en la seva projecció internacional.

EXPERIÈNCIA

LA COMODITAT en l’acte de compra:
‐ Voreres amples, espais per a vianants, entorn cultural i arquitectònic,

l’embelliment de l’espai urbà.

‐ La proximitat de les infraestructures de connectivitat internacional
(port, aeroport tren d’alta velocitat).

‐ L’allotjament.

L’AGENDA de la ciutat:
‐ La incidència del BARÇA dins l’agenda d’esdeveniments esportius.

PRODUCTE/OFERTA:

Manca assortiment d’articles de luxe de gamma alta (algunes
marques de referència no hi són en botiga insígnia).

Manca projecció i reconeixement a les propostes de retail
innovadores i singulars.

EXPERIÈNCIA:

CONNEXIONS directes i freqüència i tipus de vols (arribades i
sortides) (* tot i les millores recents)

L’AGENDA de la ciutat:

‐ Oferta cultural encara escassa i amb agenda amb excés
d’enfoc a client local,

‐ L’agenda d’esdeveniments de caràcter esportiu no al nivell
dels principals competidors.

PROMOCIÓ:

Dispersió amb els materials de promoció (díptics, guies,

informació en general); existència de diferents propostes de

rutes sense diferenciació clara de la proposta de valor per les
compres.

Necessitat de plans de treball orientats a la venda i/o a la

captació de nous clients ( eines de màrqueting potents, plans
de màrqueting per a mercats específics, presencia fires).

OPORTUNITATS AMENACES
La projecció en general de la MARCA BARCELONA i més en

concret, en Retail, la presencia de marques en els mercats
internacionals.

Les possibilitats del sector de la MODA (com a palanca i
element diferenciador).

Nous CLIENTS: Països desenvolupats (noves sensibilitats i pautes

de consum), Països emergents - turista extracomunitari (noves

capacitats de consum i les compres com a principal
motivació).

EL PRODUCTE: Pèrdua progressiva dels trets singulars de l’oferta

i del comerç autòcton (elements de diferenciació).

LA COMPETÈNCIA: Destinacions competidores amb estratègia

i aposta decidida pel turisme de compres (focalització

específica a la venda i plans de màrqueting per a mercats

extracomunitaris amb perspectives de creixement).

Pèrdua del client d’aquí. (l’afluència visitants en els darrers

anys al centre de Barcelona).

L’EXPERIÈNCIA: Les campanyes i els moviments en contra del

turisme (generen decepció i/o desmotivació).



E S T R A T È G I E S  I  P L A  D ’ A C C I Ó  

• EL PUNT DE PARTIDA

• LA “BARCELONA OBERTA” DEL FUTUR

• LÍNIES D’ACTUACIÓ.

• ALGUNES REFERÈNCIES 



B A R C E L O N A  O B E R T A . . .  

PRIORITAT

ACTUACIÓ

OBJECTIU

MEMBRES

Ciutat  vs Comerç

Diferenciada 
Orientada a l’acció

Influir / Construir

Experiència de l’espai urbà

Gestió espai urbà &  Promoció

Propostes de solucions  & Rèplica

Estratègia turística & model de ciutat 

Mix Comerç – Gastronomia – Cultura 

Nous membres & partners



L A  B A R C E L O N A  O B E R T A  D E L  F U T U R

MISSIÓ (RE-DEFINICIÓ)

POSICIONAR BARCELONA COM A CIUTAT DE COMPRES DE REFERÈNCIA INTERNACIONAL.

CONSTRUIR L’ESCENARI COMERCIAL ADIENT (generar oportunitats i facilitar les solucions a nivell de producte, model de
gestió i promoció).

REFORÇAR EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DEL SECTOR (digital).

EL COMERÇ COM A EIX DE L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE LES CIUTATS

LA RELACIÓ DEL COMERÇ AMB ALTRES ÀMBITS E IMPACTES EN EL TERRITORI

ESTRATÈGIA CLARA DEL TIPUS DE CIUTAT QUE ÉS VOL SER I LES SEVES PRIORITATS

GENERACIÓ D’UN ENTORN D’OPORTUNITATS

Gestió INTEGRADA (compartir la visió entre lo públic i  privat) PROFESSIONALITZADA (innovació en la gestió i resposta a les 

exigències del moment), i  ESTABLE (amb garanties de continuïtat).

MISSIÓ (MEMÒRIA BARCELONA OBERTA)

GENERAR L’ESCENARI COMERCIAL ADIENT PER ACONSEGUIR UN EQUILIBRI ENTRE LES NECESSITATS DEL COMERÇ INTERN
DE PROXIMITAT I EL COMERÇ VINCULAT AL TURISME DE COMPRES DE LA CIUTAT.



L A  B A R C E L O N A  O B E R T A  D E L  F U T U R

QUI SOM

OBJECTIUS
OBERTA AL MÓN

Idea clau:

Promocionar internacionalment la ciutat i posicionar Barcelona com

a ciutat de compres

Posicionar Barcelona com a ciutat de compres de referència

mundial.

OBERTA A LES NECESSITATS DE LA GENT

Idea clau:

Adaptar els horaris comercials a les necessitats de les persones (a la

realitat de la Barcelona turística i de la Barcelona de la gent).

Els horaris comercials adaptats al funcionament de la ciutat (en

funció d’àrees territorials, i d’agenda de la ciutat,..) i de les persones

(ciutadans i turistes).

OBERTA A L’EMPRESA

Idea clau:

Explorar noves formes de gestió del territori comercial i turístic de la

ciutat.

Nous models de gestió en l’experiència comercial-turística de l’espai

urbà.

OBERTA ALS BARRIS I VEÏNS

Idea clau:

Descentralitzar el turisme, diversificar els eixos de polaritat turística,..

fer sostenible els interessos del sector turístic amb els dels veïns.

La diversificació i descentralització del turisme de compres i la

convivència d’usos de l’espai urbà.

OBERTA A LA COOPERACIÓ INSTITUCIONAL

Idea clau:

Aconseguir representativitat en entitats i òrgans de gestió del turisme

de la ciutat en la pressa de decisions.

Capacitat d’incidir en la promoció i la gestió del turisme. Influir en els

nous projectes de ciutat.

OBERTA A L’OCUPACIÓ LES OPORTUNITATS

Idea clau:

Fomentar la creació d’ocupació.

Per les EMPRESES (la captació de noves inversions i projectes de retail

per la ciutat,) i les PERSONES ( talent i ocupació).

OBERTA A LA SOCIETAT

Idea clau: 

Treballar la RSC i la RSE per implicar als socis en la millora del territori.

Corresponsabilitat i Col·laboració amb l’entorn “model sostenible de

ciutat d’acollida”



L A  B A R C E L O N A  O B E R T A  D E L  F U T U R

“.... És la unió d’eixos comercials que comparteixen una visió del paper econòmic i social del comerç local i de proximitat i

representen el ‘turisme de compres’ i el comerç del centre de Barcelona. 

El principal objectiu és administrar els beneficis del turisme a tots els districtes de la ciutat.

PROPOSTA:

“... 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 comerç de Barcelona.

El principal objectiu és treballar per a que els beneficis que genera el turisme siguin un oportunitat per a les empreses, les persones i el

territori de tota la ciutat”.

QUI SOM

VALORS

‐ CONSENS

‐ PROFESSIONALITZACIÓ

‐ EXPERIÈNCIA

‐ SOSTENIBILITAT

‐ UNITAT



L A  B A R C E L O N A  O B E R T A  D E L  F U T U R

MISSIÓ

CIUTAT - El model de la ciutat:
Reorientar el model turístic-comercial de la ciutat,

Mantenir el posicionament de Barcelona en el TOP de les ciutats de shopping turístic.

Igualar les condicions per competir amb altres destinacions. (Barcelona és la 2ª en el ranking de ciutats desig per shopping turístic).

Ampliar / revisar els horaris comercials d’obertura actuals.

Generar noves oportunitats. Aprofitar el valor de la marca Barcelona.

PRODUCTE - La promoció comercial i com a destinació.
Renovar la promoció del shopping turístic.

Millorar l’experiència de l’espai urbà.

Potenciar el valor del producte (exclusivitat, singularitat i diferenciació).

Atendre i gestionar la nova demanda turística (atraure nous compradors).

Diversificar l’oferta turístic-comercial (descentralitzar el turisme).

ENTITAT - El comerç com a centre de l’estratègia de desenvolupament econòmic d’una ciutat.
Compartir amb entitats públiques i privats, la visió del paper econòmic i social del retail per la ciutat.

Potenciar el rol del comerç com a eina de vertebració urbana i equilibri territorial.

Aconseguir l’equilibri entre els eixos comercials turístics i els eixos de proximitat de la trama urbana de la ciutat.

Adaptar el comerç a la realitat del sector i guanyar en competitivitat.

GESTIÓ - L’estratègia compartida
La col·laboració públic-privada en el desenvolupament dels millors projectes per a la ciutat.

La gestió públic – privada de l’espai comercial de la ciutat. Els APEU’s.

L’experiència de l’espai urbà, la seva gestió i la necessitat d’implicar a tots els agents afectats.

El lideratge privat: Integració de les diferents realitats comercials que conviuen a Barcelona (tradició- innovació; proximitat-internacionalització,

km.0-món global , conveniència-experiència).



E L  P U N T  D E  P A R T I D A - C O M  H O  F E M ?

1. LES PRIORITATS COM A CIUTAT - el

model de ciutat que volem / necessitem.

2. IMAGINAR EL FUTUR I AFRONTAR-HO -
Acord públic – privat.

3. GESTIONAR - Treballar conjuntament els

projectes que ho facin possible.

4. Seguiment EVOLUCIÓ - (indicadors,

accions i projectes)

PLA ESTRATÈGIC I LÍNIES D’ACTUACIÓ de 

BARCELONA OBERTA 

4 

EIXOS 
ESTRATÈGICS

9

MESURES

36
ACTUACIONS



E I X O S  E S T R A T È G I C S - Q U È  F E M ?

ESTRATÈGIA TERRITORIAL – EL DISCURS

Objectiu: Posicionament del què som i on hem d’estar (Lobby) Les actuacions que permetran a Barcelona Oberta

influir en l’estratègia turística de la ciutat, així com d’assoliment de nous projectes.

ESTRATÈGIA DE COMPETITIVITAT– ELS PROJECTES

Objectiu: Orientar-se a resultats /acció i propostes. Les actuacions que permetran a Barcelona Oberta oferir als

seus associats i disposar com a entitat, dels continguts necessaris (informació, projectes i serveis) per donar tangibilitat a

les propostes i contingut a les idees.

ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ /PROMOCIÓ – La Projecció

Objectiu: La projecció com a lobby i dels projectes. Les actuacions de comunicació interna (associats) com de

comunicació externa, per reforçar la posició que ja té a hores d’ara Barcelona Oberta i posicionar-se en iniciatives

diferenciadores.

ESTRATÈGIA DE GESTIÓ /Els mitjans

Objectiu: La Governança de l’entitat i les aliances. Les actuacions que incorporin millores en la gestió de l’entitat

per tal de poder fer front a noves actuacions, així com fixar quines han de ser les aliances estratègiques de Barcelona

Oberta i en quins àmbits preferents.



E L  P L A  D ’ A C C I O N S

Exemple d’alguna proposta:

Revisar i incorporar noves categories e socis:

• SOCIS TERRITORIALS: NOU: Valorar (Mig Termini) la possibilitat d’incloure altres barris i realitats territorials

• SOCIS INDIVIDUALS: NOU: Incorporar empreses del retail que inclouen com a estratègia diferenciadora la marca Barcelona, i que

desenvolupen la proposta més innovadora en la nostra ciutat.

• Socis col·laboradors: NOU: Entitats i actors privats alineats amb els posicionament i actuacions de BO. Sectors i entitats que representen

l’experiència urbana de les compres.

• SPONSORS: nou: captar/ classificar per diferents àmbits

Aliances / Networking:

• Relacions amb altres socis i entitats de Barcelona per canalitzar i organitzar trobades:

Barcelona Global, mitjançant els seus partners internacionals.

La Cambra de Comerç de Barcelona, mitjançant l'Oficina de Projectes europeus i la seva xarxa relacionals.

Foment del treball mitjançant la presència amb les dues patronals europees ( presència a Business Europe i a SME United)

Turisme de Barcelona: fomentar trobades i espais de networking ( presència a European cities marketing).

• Activar contacte partners europeus (AC City) de lobby en centralitats de compres o generar-ho.

ESTRATÈGIA TERRITORIAL – EL DISCURS

Objectiu: Posicionament del que SOM i ON HEM D’ESTAR (Lobby)

Mesures 

1. Reforçar i ampliar la realitat comercial que representa Barcelona Oberta. L’experiència de l’espai urbà.

1.1. Revisar i Incorporar noves categories de socis de Barcelona Oberta.

2. Capacitat d’incidir en l’estratègia turística de la ciutat.

2.1. Col·laboracions estratègiques per àmbits i projectes: Assolir Objectius i Projectes comuns.

2.2. Aliances / Networkings: Generar Iniciatives / Compartir posicionaments (argumentaris / solucions).

2.3. Donar tangibilitat a la tasca de debat i reflexió.



E L  P L A  D ’ A C C I O N S

ESTRATÈGIA DE COMPETITIVITAT – ELS PROJECTES

Objectiu: Orientar-se a resultats /acció i propostes

Mesures 

1. Serveis als associats

1.1. INTERN: Serveis d’acompanyament als associats en la millora de la gestió

1. Suport a les gerències /Associacions territorials

2. Networking (BCN CITY TALKS)

1.2. EXTERN: Serveis als membres territorials

1. Millorar l’activitat comercial de les empreses membres de Barcelona Oberta.

2. Participació de Barcelona Oberta per empènyer els projectes d’interès per als seus socis.

Exemple d’alguna proposta:

Neworking (BCN City Talks)

FORMAT: Una pregunta? Repte? / treballar per trobar una solució. Convidar un expert independent que comparteixi el debat.

P.ex: canvis en el mercat immobiliari – increment lloguers, espais buits/ efectes e la distribució física del món online / continuïtat de les

botigues històriques i/o emblemàtiques ...

Nous serveis (millora activitat comercial de les empreses membres de BO:

- Vendes on-line: Impulsar sistemes col·lectius (plataformes logístiques de distribució) de Click &Collect en les zones turístiques.

- Vendes físiques: Facilitar serveis col·lectius de recollida (24 hores /7 dies a la setmana) de totes les compres realitzades en diferents

establiments associats (lliurament a domicili i hotel).

REFERENCIES:
Exemple de servei: DROPIT: THE NEW WAY TO SHOP

Exemple de servei de millora en l'experiència de l’espai comercial: Participació en programa europeu: iniciativa WiFi4EU (wifi gratis pels

europeus).



E L  P L A  D ’ A C C I O N S

2. Projectes d’acompanyament al lideratge

2.1. COMPETITIVITAT – Facilitar les condicions per a competir

1. Consolidar la projecció de BO com a representant de l’entorn d’experiència comercial.

2. Igualar les condicions per a competir respecte d’altres destinacions turístiques.

3. Excel·lència i millora del Capital Humà.

2.2. DIGITALITZACIÓ

1. Promoure el concepte Smart Commerce (ús tecnologia i mkt digital).

2. Gestionar el suport i acord amb partners tecnològics. 

2.3. MOBILITAT – SOSTENIBILITAT (Smart City)

1. Seguiment dels eixos estratègics en el Pla de Mobilitat Urbana del 2019-2024.

2. Suport a la implementació dels serveis i infraestructures  que assoleixin el concepte de 

Barcelona com a Smart City.

3. Priorització de les mesures i serveis aplicables que contribueixin a la millora de l’experiència 

de l’espai urbà i la compatibilitat d’usos.

4. Participar en espais de coneixement i networking

2.4. DESENVOLUPAMENT URBÀ – URBANISME

1. Identificació dels projectes urbanístics que es desenvolupen a Barcelona i els impactes als 

territori dels associats. 

2. Promoure la gestió de l’espai urbà: Bid’s turístics.

2.4. DESENVOLUPAMENT URBÀ – URBANISME

1. Identificació de programes , ajuts i finançament de programes europeus que encaixin i 

reforcin programes potencials per a BO.

2. Participar en xarxes relacionals com a ciutats i/o experiències de territori.



E L  P L A  D ’ A C C I O N S

Exemple d’alguna proposta:
Consolidar la projecció de Barcelona Oberta com a representació de l’entorn d’EXPERIÈNCIA COMERCIAL.

1. Facilitar /difondre índexs i estudis dels associats.
2. Col·laboració en estudis i índexs que es puguin desenvolupar.
3. Cercar partners estratègics per compartir informació (per exemple: Telefònica o Caixabank).
4. Consolidar l’índex d’impacte en el retail (creat per Barcelona Oberta en el 2018). Identificar el ratio de conversió que implica l’arribada de

turistes internacionals.

IGUALAR LES CONDICIONS PER A COMPETIR respecte d’altres destinacions turístiques.

Horaris comercials, adaptats:
• Les necessitats del client en funció entorn comercials,
• Adaptació a l’agenda d'esdeveniments esportius / culturals que generen atracció a Barcelona.
• Informació / promoció clara dels festius d’obertura a Barcelona.

Generació de noves oportunitats:
• Col·laborar en potenciar els grans projectes de ciutat.
• Fomentar la participació en grans esdeveniments (EL COMERÇ COM A COL·LABORADOR),

DESENVOLUPAMENT URBÀ:

Identificar els projectes que Barcelona desenvolupa de caràcter urbanístic i els impactes al territori dels associats 

Barcelona Oberta.
- Promoure els grups de treball transversals i la participació integrada de totes les zones afectades per les intervencions,

- Diferenciar l’àmbit de les intervencions urbanístiques en funció de si són zones de reconversió o recuperació.

- Incloure-ho  com a línia de treball en els espais de networking:
• Projectes de construcció i mesures de reconstrucció
• Mesures de millora
• Iniciatives i compromisos adquirits
• Propostes de futur.

Promoure la gestió de l’espai urbà: BID’S Turístics
- Prioritzar la convivència d’usos.

- Acompanyar a les associacions territorials per estar en condicions d’esdevenir Apeu’s:
• Projecte clar a executar (pla estratègic, o full de ruta d’accions dissenyades)

• Branding i posicionament com a zona.

• Consolidació del teixit associatiu i del lideratge de l’associació.

• Interlocució oberta amb l’àmbit de la gestió municipal. 



E L  P L A  D ’ A C C I O N S

REFERENCIES: Exemple d’estructura d'ESTRATÈGIA COMPARTIDA

El punt de partida requereix molts cops de la integració de l’àmbit públic i privat en el sentit més ampli, com a garant per la 

definició, implicació i efectivitat de la implementació de les mesures. 

THE WEST END PARTNERSHIP (Londres)

AMBIT D’ACTUACIÓ: The West End Programma Area

https://westendpartnership.london

https://westendpartnership.london/


E L  P L A  D ’ A C C I O N S

REFERENCIES: Exemple de tractament d’espai comercial amb orientació a client turista.

La definició de les zones turístiques internacionals a Paris, arranca l’any 2009 quan per tal de gestionar el tractament de l’obertura

en diumenges a les principals zones turístiques, es va establir una norma sobre “delimitació de zones turístiques d’afluència

excepcional o d’animació cultural permanent” (Prefectura de Paris. Novembre del 2009).

Les ZIT - Zones Turístiques Internacionals (Paris)

ESTRUCTURA COMERCIAL A LES ZIT de Paris (Pes dels sectors no-

alimentaris)
www.apur.org

http://www.apur.org/


E L  P L A  D ’ A C C I O N S

REFERENCIES: Exemple de programes de promoció comercial.

Promoció de les diferents experiències i oferta comercial, sobre la base d’un producte MOLT estructurat.

EXPERIÈNCIES ZONES 

COMERCIALS

LES MARQUES 

ELS BARRIS

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLuuzhlpXTAhXJOhoKHQYNB2oQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/company/nyc-%26-company&psig=AFQjCNGsJ7RNxOD7ayOfPgHkG5YkUvvrjQ&ust=1491751815661757
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLuuzhlpXTAhXJOhoKHQYNB2oQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/company/nyc-%26-company&psig=AFQjCNGsJ7RNxOD7ayOfPgHkG5YkUvvrjQ&ust=1491751815661757


E L  P L A  D ’ A C C I O N S

ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ /PROMOCIÓ – La Projecció

Objectiu: La projecció com a lobby i dels projectes

Mesures 

1. Acompanyament a les accions

1.1. Facilitar informació al client intern – News-letter.

1.2. Projectar les actuacions.

1.3. El web com a contenidor dels projectes de BO.

1.4. Consolidar la trajectòria del Summit.

2. Comunicació

2.1. Projectar la realitat comercial – turística de la ciutat (“Fem ciutat Oberta a ...”)

3. Promoció

3.1. Promoció i Difusió de l’oferta comercial. (“Welcome to Barcelona Oberta ..” / Planells).

3.2. Aprofitar l’agenda d’esdeveniments que ofereix Barcelona (Welcome pack).

3.3. Promoure aliances per tal de debatre i trobar una solució a la celebració d’una campanya de Nadal diferenciada 

i singular.

3.4. Col·laborar en la definició i promoció d’altres espais per descobrir de la ciutat.

Exemple d’alguna proposta:

NOU: Crear algun canal obert (digital) per recepcionar opinió i vinculació amb el resident. Secció al web: “FEM CIUTAT OBERTA A...”

NOU: WELCOME TO BARCELONA OBERTA. Secció al web on donar la benvinguda a aquelles obertures MÉS SINGULARS I

DIFERENCIADORES que rep la ciutat.



E L  P L A  D ’ A C C I O N S

ESTRATÈGIA DE GESTIÓ – ELS MITJANS

Objectiu: La governança de l’entitat i les aliances

Mesures 

1. Governança

1.1. Estructura: Organització de la gestió

1.2. Reforçar la visió estratègica.

1.3. Reforçar l’estructura de gestió

1.4. Ampliar i reforçar la incorporació de nous socis, ficant nous criteris.

2. Lideratge com a entitat

2.1. Les aliances estratègiques per projectes / per objectius comuns (EXTERN)

2.2. La gestió del lideratge (INTERN)



I M P L E M E N T A C I Ó - A C C I O N S A  P R I O R I T Z A R

1. Alineament de l’estructura i l’estratègia,

2. Primeres passes per al desenvolupament,

3. Identificació de l’equip de lideratge,

4. Definició localització i assignació de recursos.

Reforçar l’autosuficiència financera, facilitant la integració de nous actors.

Reforçar els missatges i propostes diferenciadores com a entitat.

Passar de la proposta a l’acció concreta.

Cercar projectes col·laboratius amb partners i socis.

Gestionar l’experiència de l’espai urbà (comerç+gastronomia+cultura), amb integració 

d’activitats i actors.

Captar la veu dels veïns i residents del futur (els joves, els nous residents, els professionals,..)

Reforçar l’estructura de gestió



L E S  R E F L E X I O N S  D E L  T R E B A L L

“No s’entén la IMPORTÀNCIA DEL COMERÇ”

“No pot ser que el sector turístic només pensi amb el turisme”

“Defensar els INTERESSOS DE L’EMPRESA, és defensar els interessos de la pròpia ciutat”

“No és una qüestió de defensar el turisme, sinó de defensar L’EXPERIÈNCIA DE BARCELONA; tot lo altre ve

darrera”

“Els eixos turístics no sols són turístics, és on van els turistes, son L’ESSÈNCIA DE LA CIUTAT”

“El centre de la ciutat és una CAIXA DE RESSONÀNCIA per lo bo, però també per lo dolent”

“Barcelona no es pot gestionar tota igual”

“Hem de tenir clar què podem ser i què no podem ser”

“Ens dona igual la nacionalitat del nostre client”

“El COST D’OPORTUNITAT en la compra d’experiència, està en que la gent de pas, o compra avui o demà ja 

no compra”

“No hi ha EXPERTISE en la gestió pública”

“No tenim un PROJECTE comercial clar” (ciutat)

“Ens hem cansat de queixar-nos, de posar diners sense un OBJECTIU CLAR”

“Davant l’Administració, hem de posar un preu alt a la recuperació de la nostra CONFIANÇA”

“ Estar a la defensiva no ens deixa veure el que caldria FER!!”

“CONSTRUIR EL FUTUR estarà bé, si va bé el present,.. anem tard”



E L  T R E B A L L  D E  C A M P

33 entrevistes realitzades

Imputs rebuts d’altres actors (en projectes i comissions que afecten als assumptes de Barcelona Oberta).

Revisió dels plans d’actuació de les principals Entitats i Associacions

Revisió dels principals programes que afecten a l’àmbit d’acció de Barcelona Oberta (Barcelona, Europa i

lobbys).



PERSONA entrevistada ENTITAT / ASSOCIACIÓ

1. Javier Cottet (vice-president BCN Ob) /president COTTET òptics

2. Elvira Vázquez (vice-president BCN Ob) /Fundació EL MOLINO

3. Fermin Villar (vice-president) / President d’Amics de la Rambla

4. Joaquim de Toca (tresorer, vocal junta Rambla Catalunya / Director España MUJI)

5. Lluis Sans (vocal, president Passeig de Gràcia i propietari SANTAEULALIA)

6. Marga Domingo (vocal, presidenta de Born Comerç, empresària) 

7. Pau Martínez Gerent (Born Comerç)

8. Juan Carlos Arriaga Junta Born Comerç

9. Teresa Llordes (vocal, presidenta BarnaCentre i propietària Ros Bombón i –franquicia Turrons Vicens Bcn)

10. Isabel Rodriguez (gerent Barnacentre)

11. Jordi Merino (carrer Petritxol)

12. David Gonzalez (vocal, vicepresident de Via Laietana, CEO del grup BINELDE)

13. Sara Segarra Responsable màrqueting grup BINELDE (Associació)

14. Manel Casals (vocal i director del gremi d’hotels)

15. Juan Pablo Julià (vocal, president d’Acegal i Gaiexample, president AXEL HOTELS

16. Teresa Guirado (vocal, representant a la Diagonal FUNDACIÓ COLET)

17. Àlex Miró Gerent Diagonal Barcelona

18. Gerard Cutal (membre, CC L’ILLA)

19. Josep Martinez Vila Conseller delegat SABA

20. Elena Barrera Directora de comunicació i relacions institucionals de SABA

21. Artemi Nolla (AN Grup)

22. Joan Oliveras (Joieria Bagués)

23. Mateu Hernández Barcelona Global

24. Silvia Pastor Relacions institucionals APARTUR

25. Judith Gómez de la Lastra (gerent) Apartur

26. Roger Pallarols Gremi de Restauració

27. Muntsa Vilalta Direcció general de comerç- GENCAT-

28. Rosa Marin Cambra de Comerç de Barcelona - Comerç

29. Berta Pérez Cambra de Comerç de Barcelona - Oficina projectes europeus

30. Salvador Guillermo Foment – Secretari general adjunt

31. Alejandro Goñi PIMEC

32. Mercè Garcia d’Estal Directora de comerç – Ajuntament de Barcelona

33. Paco Povedano Cap de Gabinet Regidoria de Comerç, Consum, Règim Intern i Hisenda – Ajuntament Barcelona

Imputs Gabriel Jené

Núria Paricio



Moltes gràcies !!!

(+34) 93 277 88 86 | www.intueri-consulting.com | msegarra@intueri-consulting.com

http://www.intueri-consulting.com/
mailto:msegarra@intueri-consulting.com

