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BARCELONA OBERTA 

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. 

QUI SOM 

 Entitat formada per totes aquelles associacions i eixos comercials de la ciutat 

de Barcelona que tenen una estructura organitzativa professionalitzada i 

orientada a la gestió i promoció del territori comercial que representen.   

MISSIÓ 

 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.  

VISIÓ  

 Posicionar Barcelona com a ciutat de compres de referència mundial 

aconseguint un equilibri entre els eixos comercials turístics i els eixos de 

proximitat de les trames urbanes de tota la ciutat.  

 Implantar una gestió professionalitzada dels eixos comercials basada en les 

organitzacions BID’s que ja son operatives a diversos països europeus.  
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BARCELONA OBERTA REPRESENTA… 

Els 19  principals eixos comercials i turístics de Barcelona. 

+ de 50.000 llocs de treball 

Els nostres eixos tenen un índex d’aprofitament del teixit comercial (IATC) del 90% 

Un estudi recent,  mostra com els eixos de Barcelona Oberta estan entre les zones 

amb millor salut comercial no només de Barcelona, sinó també de les principals 

ciutats espanyoles i portugueses. 

Part del patrimoni històric comercial i cultural de Barcelona. 

EL MEMBRES DE BARCELONA OBERTA SÓN: 

 Associació comerciants del carrer Pelai, Plaça Universitat i Rodalies  

 Federació d’associacions de Barna Centre 

 Associació Rambla Catalunya i Travessers 

 Associació Amics del Passeig de Gràcia 

 Associació Fundació El Molino FEM  

 Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i Plaça Catalunya 

 Associació comerciants i empresaris Gaixample 

 Associació de Comerciants Born Comerç  

 Agrupació de comerciants i industrials de Barceloneta – ACIB 

 Associació comerciants Gaudi  Shopping 

 Associació de Comerciants Via Laietana 

 Associació d’amics i Comerciants de la Plaça Reial  

 Associació de Comerciants l’Illa Diagonal 

 Eix Comercial Les Glòries 

 Associació Diagonal Barcelona 

 Associació de Comerciants FEM Raval 

 Associació de Comerciants Sagrada Família 

 Associació Barna Port  

 Associació Front Marítim Barceloneta 

 Socis col·laboradors:  

 Gremi de Restauració de Barcelona 

 Gremi d’Hotels de Barcelona 

 Comertia 

 Apartur 

 Turisme de Barcelona 

 Barcelona Global 
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VALORS 
Consens 
Considerant la importància que té la presa de decisions d’aquest tipus, l’Entitat veu 
indispensable evitar postures radicals i aplicar el seny i el diàleg. 
 
Experiència  
Les entitats que prenen part d’aquesta unió d’eixos comercials turístics acumulen anys 
d’experiència en l’evolució del comerç a la ciutat i són grans coneixedores de les 
necessitats que requereixen els consumidors.  
 
Professionalització 
Considerem que el valor de la gestió ha d’estar en mans d’experts professionals 
independents amb alta qualificació i no permetre la gestió directa de cap membre dels 
òrgans de govern o Juntes.  
 
Sostenibilitat 
Basada en l’equilibri de relacions econòmiques i socials que permeti la correcta 
distribució de la riquesa i de la utilitat social i integradora del sector del comerç.   
 
Unitat  
Buscant la cohesió entre les diferents organitzacions de comerç, capaços de crear 
debat intern que ens permeti tenir una veu forta i cohesionada davant les 
administracions i l’opinió pública.  
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OBJECTIUS GENERALS 

OBERTA AL MÓN 
Promocionar internacionalment la ciutat i posicionar Barcelona com a ciutat de 
compres de referència mundial aconseguint un equilibri entre els eixos comercials 
turístics i els eixos de proximitat de les trames urbanes de tota la ciutat. 

 
OBERTA A LES NECESSITATS DE LA GENT 
Adaptar els horaris comercials a la realitat de la Barcelona turística i de Barcelona 
de la gent. Flexibilitat d’horaris en aquelles zones d’atractiu turístic internacional. 
 
OBERTA ALS BARRIS I ALS VEÏNS 
Diversificar els eixos de polaritat turística per a que el shopping s’estengui per tota 
la ciutat preservant el comerç local que permeti atendre la demanda interna i fer 
sostenible els interessos del sector turístic amb els dels veïns. 

 
OBERTA A L’EMPRESA 
Explorar noves formes de gestió del territori comercial i turístic de la ciutat, projecte 
BID’s com a nova realitat de gestió dels eixos comercials. Garantir una 
professionalització en la gestió dels eixos i una autosuficiència econòmica. 
 

OBERTA A L’OCUPACIÓ 
Fomentar la creació d’ocupació. Treballar amb les organitzacions de formació i 
inserció per crear itineraris de formació i inserció. 
 
OBERTA A LA SOCIETAT 
Treballar la RSC i la RSE, implicar als nostres socis en la millora del seu territori, 

participar activament en les accions de dinamització, formació, inserció o disseny 

d’accions de RSC,  entre d’altres. 
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QUÈ HEM FET EL 2018? 

La prioritat del 2018 ha estat impulsar accions per complir els objectius de 

sostenibilitat del projecte. En primer lloc, posicionar el Summit anual de Barcelona 

Oberta com un espai empresarial de referència de la ciutat. També donar suport a les 

organitzacions membre per desenvolupar els seus projectes, tenir presència activa en 

els espais de debat i participar activament, en coordinació amb d'altres agents, en la 

millora de la ciutat i la creació de coneixement per augmentar la competitivitat del 

comerç urbà enfront el comerç on line. I, per últim, assolir els objectius generals 

previstos al Pla d'Activitats 2018. 

Les accions desenvolupades durant aquest període 2018 han estat, entre d’altres, 

consolidar Barcelona Oberta com un dels referents del comerç de la ciutat a partir 

d’accions com els “Esmorzars de Barceloa Oberta” organitzats en col·laboració de La 

Vanguardia; donar suport a les organitzacions membres en les seves accions i activitats 

a través de les xarxes socials de Barcelona Oberta i gràcies al suport del Pla de 

Competitivitat del Comerç Minorista; treballar amb els gerents una formació a mida 

per tal de professionalitzar i augmentar l’eficiència de les organitzacions; posicionar el 

SUMMIT de Barcelona Oberta, que enguany ha portat per títol “I Love BCN”, com un 

espai de debat i reflexió sobre el comerç, el turisme i les activitats econòmiques, 

identificant amenaces i fent recomanacions de millora per a la ciutat. I pel que fa a 

l’estudi, hem fet propostes que cal posar en pràctica als nostres eixos comercials per 

preservar la competitivitat del comerç físic en els pròxims anys, dins el marc de la 

transformació global que viu el retail. 
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ÒRGANS DE GOVERN 

LA JUNTA DE BARCELONA OBERTA 

La Junta de Barcelona Oberta s’ha reunit en 10 ocasions: 

11 de gener a les 13.00 h. Junta Ordinària. 
27 de febrer a les 9.00 h: Junta Ordinària de Barcelona Oberta 
16 de abril a les 9.00h: Junta Ordinària de Barcelona Oberta 
29 de maig a les 9.00 h: Junta Ordinària de Barcelona Oberta 
19 de juny a les 9.00 h: Assemblea de Barcelona Oberta 
17 de juliol a les 14.00 h: Dinar d’estiu de Barcelona Oberta 
18 de setembre a les 9.00 h: Junta Ordinària de Barcelona Oberta 
30 d’octubre a les 9.00 h: Junta Ordinària de Barcelona Oberta 
27 de novembre a les 9.00 h: Assemblea Barcelona Oberta (Ratificació Junta) 
18 de desembre a les 14.00 h: Dinar de Nadal de Barcelona Oberta 
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MEMBRES DE LA JUNTA DE BARCELONA OBERTA 

Els membres de la Junta de Barcelona Oberta són: 

 

President: Sr. Gabriel Jené. President de Pelai i Director General de La Mallorquina 

 

Vicepresidents: 

Sr. Javier Cottet. Vicepresident de Barna Centre i president de Cottet Òptiques 

Sr. Fermín Villar. President de Amics de La Rambla i propietari de NOMAR ITALO 

COMERCIAL. 

Sra. Elvira Vázquez. Presidenta de la Fundació El Molino i propietària de El Molino 

 

Tresorer: Sr. Joaquim de Toca. Vocal a la Junta de  de Rambla Catlunya i Director 

General per Espanya i Portugal de MUJI 

 

Vocals: 

Sr. Lluís Sans. President de Passeig de Gràcia i propietari de Santa Eulalia 

Sra. Marga Domingo. Presidenta del Born i Empresària sector tèxtil i immobiliària 

Sra. Teresa Llordes. Presidenta de Barna Centre. Propietària de Ros Bombón i 

franquícies Torrons Vicens a Barcelona. 

Sr. David González. Vicepresident de Via Laietana i CEO de Grup Binelde 

Sr. David López. President de Front Marítim i representant del Grup Costa Este 

Sr. Eduard Solé. President de Rambla Catalunya i CEO del Grup Restnova 

Sra. Mº Amor Garcia. Presidenta de l’Eix Sagrada Família i empresària sector joieries 

Sr. Manel Casals. Director General del Gremi d’Hotels de Barcelona 

Sr. Eduard Torres. CEO de l’Hotel Duquesa de Cardona 

Sr. Joan Igual. CEO de BoyBerry 

Sr. Juan Juliá. President d’Acegal i Gaixample. President i fundador d’Axel Hotels 

Sra. Teresa Guirado. Representant a la Diagonal. Fundació Colet 

Sra. Jordina Sangrá. Presidenta de Fem Raval i empresària d’hosteleria. 

Sr. Manuel Ruiz. Vicepresident de La Reial i Director del Grupo Degusplus 

Sra. Marisa Torrens. Junta de Gaudí Shopping. Empresària sector joieries 

Sr. Paco Solé Parellada. President de Barna Port i propietari del 7 Portes 

Sr. José Maria Trenor. CEO Inversiones Hoteleras Atir SL. 

Sr. Manel Vidal-Quadras. Junta de Barna Port i Fundador 1840 Group 

 

Observadors sectors: 

Sr. Artemi Nolla: Propietari AN GRUP 

Sr. Lluis Vendrell: Comissionat de comerç de la Cambra de Barcelona i propietari de 

Unión Suiza 
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ACCIONS MÉS RELLEVANTS DEL 2018 

IV SUMMIT. BARCELONA OBERTA 

 

El Summit de Barcelona Oberta és la trobada anual de personalitats del món econòmic,  

polític, empresarial, institucional i líders d'opinió, principalment en les àrees de 

comerç,  turisme i negocis a la ciutat de Barcelona.  

En aquesta quarta edició i sota el títol “I Love Barcelona” es posen sobre la taula 

temes de debat que posen en evidència que, en els moments actuals, Barcelona 

necessita acció de canvi, una perspectiva de futur i una col·laboració pública-privada 

ha de recobrar un paper més essencial que mai.  

OBJECTIUS: 

 Prendre consciència sobre els efectes de la situació política a l'activitat 
econòmica de la ciutat, detectar punts febles i proposar noves vies de solució.  

 Valorar les Oportunitats per Barcelona. Acotar temes específics i posar-los en 
debat per buscar vies de solució i, alhora, repensar el model de la Barcelona 
que volem  

 Encoratjar a les personalitats presents, a seguir liderant una ciutat amb gran 
recorregut i projecció internacional.  
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CONTINGUT DEL PROGRAMA 

 

El programa del IV Summit de Barcelona Oberta, va donar inici amb el vídeo I Love BCN 
i amb la benvinguda per part del president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, els 
Parlaments Inaugurals de Sra. Muntsa Vilalta, Directora General de Comerç de la 
Generalitat de Catalunya i Directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya (CCAM), el Sr. Agustí Colom, Regidor de Turisme, Comerç i Mercats de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

Es va passar a la presentació del IV Summit I LOVE BCN, a càrrec de la Sra. Eva 
Arderius, periodista i directora del programa Bàsics de Betevé qui va obrir amb el vídeo 
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I LOVE BCN? I després va donar pas a una Taula d’Oportunitats per a Barcelona 
moderada pel Sr. Enric Sierra, subdirector de www.lavanguardia.com i adjunt a 
director de La Vanguardia A la taula d’Oportunitats per a Barcelona hi van participar: 

Sra. Marian Muro, Directora General de Grup Julià. 

Sr. Fermín Villar, President d'Amics de La Rambla i Portaveu de la Plataforma 

d'Afectats pel Top Manta. 

Sr. Juan Carlos Iglesias, Director de Grup Iglesias. 

Sr. Pau Guardans, President de Barcelona Global i President de Único Hotels  

Sr. Juan Juliá, President Axel Hotels i Chairman Board of Directors IGLTA 

Sr. Enric Truñó, Regidor de l'Ajuntament de Barcelona (1979-98), Comissionat de la 

Candidatura Barcelona-Pirineu 2022. Coordinador Pla estratègic turisme Barcelona 

2015. 

Sr. Eduard Torres. Gremi d’Hotels de Barcelona 

Seguidament, el Sr. Enric Serra continua el Debat. El model de Barcelona amb el Sr. 

Xavier Bru de Sala, Escriptor i periodista. Director general de Promoció Cultural de la 

Generalitat de Catalunya (1988-1991) i Comissari de l'Exposició Barcelona-Madrid 

1898-1998, Sintonies i Distàncies (1997-98) i també el Sr. Miquel Molina, Director 

Adjunt de La Vanguardia, novel·lista i autor d'Alerta Barcelona" (Ed. Llibres de 

Vanguardia). A on es va comentar, exposar i debatre les oportunitats per el Model de 

Barcelona. 

Amb els dos experts encara a l’escenari, es va demanar als representants polítics de la 

Fila 0 que aportessin propostes amb 2 minuts en resposta al que havien estat 

escoltant a les dues taules anteriors. Hi van participar, el Sr. Alberto Fernández Díaz, 

President Grup Municipal PP de Catalunya a Barcelona, Sr. Jaume Collboni, President 

Grup Municipal Socialista a Barcelona, Sr. Alfred Bosch, President Grup Municipal 

d'ERC a Barcelona. Sra. Carina Mejías, Presidenta Grup Municipal de Ciutadans a 

Barcelona i Excm. Sr. Xavier Trias, President Grup Municipal Demòcrata a Barcelona. 

Un dels moments més mediàtics de la jornada va ser la lectura del Manifest 

Barcelona Oberta. La Barcelona que volem amb els representants dels 19 eixos 

comercials dalt l’escenari al costat del lema d’enguany ‘I LOVE BCN’. La lectura va ser 

a càrrec de tres representants Marga Domingo, Presidenta de Born Comerç, Elvira 

Vázquez de El Molino i Lluís Sans, president de l’Associació Amics del Passeig de 

Gràcia. 

La cloenda va ser a càrrec de la M. Hble. Sra. Àngels Chacón, Consellera d'Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya i l’Excma. Sra. Ada Colau, Alcaldessa de 

Barcelona. 
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Aquesta iniciativa va comptar amb el suport de les tres administracions: Generalitat de 

Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Cambra de Comerç. 

RESULTATS QUALITATIUS 

La trobada va tenir un 20% més de participació respecte l'any anterior, i una gran 

presència mediàtica. La valoració dels assistents va ser excel·lent, de manera que el 

Summit de Barcelona Oberta s’ha consolidat com un espai de debat únic, necessari i 

imprescindible pel sector econòmic comercial i turístic de la ciutat. 

     

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS QUANTITATIUS 

 Enviament Convocatòria per HTML a una base de dades de 1.056 correus. 
 Total inscripcions rebudes: 180 
 Total assistents: 149 + premsa 
 Total conectats per streaming: 129 
 Clipping recollit: 29 impactes 
 Valoració de l'impacte a mitjans escrits: 

 Audiència: 10.808.000 persones. 
 Valor: 138.964€ 
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CONCLUSIONS 

 Després de quatre anys de la celebració d'aquest Summit, que neix per a 
defensar la necessitat de gestió publico-privada per a la millora de l'activitat 
econòmica de la ciutat, en aquesta quarta edició, la participació directa de 
l'Excma. Sra. Ada Colau, alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, ha deixat 
palesa la voluntat de col·laboració i entesa publico-privada.  

 
 El IV Summit de Barcelona Oberta va servir de plataforma perquè els Presidents 

dels 19 eixos comercials de Barcelona Oberta llegissin el Manifest “La Barcelona 
que volem” .  

 
 S'estén i es fa notori el missatge principal del Summit: el context actual 

requereix de més perspectiva de futur i col·laboració publico-privada per assolir 

la màxima eficiència i excel·lència: no es pot demonitzar sector privat ni sector 

públic, sinó apostar pel sector públic-privat. 

 El sector unit i un lideratge publico-privat és la gran oportunitat de Barcelona. 
Cal analitzar la viabilitat, oportunitat i generació de riquesa social i econòmica 
dels grans projectes que arriben a la ciutat de Barcelona. El IV Summit conclou 
com l'inici de la manifestació pública d'aquest acord de col·laboració publico-
privada. 
 

 Cal analitzar la viabilitat, oportunitat i generació de riquesa social i econòmica 
dels grans projectes que arriben a la ciutat de Barcelona. El IV Summit conclou 
com l'inici de la manifestació pública d'aquest acord de col·laboració publico-
privada.  
 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 

  15 
 

 

CARTA D’AGRAÏMENT I MANIFEST 

Després de la celebració de l'acte, es va enviar a la base de dades de contactes de 

Barcelona Oberta, una carta d'agraïment amb enllaços a diferents materials i el 

Manifest de Barcelona Oberta:  

 Galeria fotogràfica del IV Summit 
 Manifest de Barcelona Oberta 
 Vídeo Resum de l'acte 
 Vídeo sencer de l'acte (càmera fixa)  

 
 

  

Benvolgut, benvolguda, 

 

Volem donar-li les gràcies, un any més, per compartir amb nosaltres la celebració del 

IV Summit Barcelona Oberta a El Molino. Sota el títol de "I love BCN" l'entitat ha centrat 

la jornada de debat en situar el moment present que viu el comerç de la nostra ciutat, 

per a plantejar conjuntament oportunitats i possibles propostes de millora. 

 

Durant la cloenda, diferents representants de Barcelona Oberta vam fer la lectura 

del Manifest "La Barcelona que volem" exposant els ideals de ciutat que volem, 

apel·lant a la cooperació empresarial i demanant als candidats a la Presidència de la 

Cambra de Comerç, que liderin, tenint en compte a tot el sector empresarial i les 

administracions, la creació d'un Consorci de Promoció Comercial de Barcelona. 

 

Estem molt satisfets d'aquesta col·laboració visible entre el sector públic i privat, i 

seguirem treballant en aquesta línia per fer de Barcelona, una ciutat pròspera per a tots. 

 

Posem a la vostra disposició en aquest mail, i en aquest ordre, una galeria fotogràfica de 

la celebració, el Manifest de Barcelona Oberta, el vídeo amb el que vam donar inici a 

aquest IV Summit, l'àudiovisual que planteja les problemàtiques de la ciutat i que va 

https://imgur.com/a/2OgiT
http://barcelonaoberta.cat/sense-categoria/iii-summit-barcelona-oberta/
https://www.youtube.com/watch?v=Vad0jaYS4kE&feature=youtu.be
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servir d'encapçalament per a la primera Taula d'Oportunitats per a Barcelona, i per 

últim, el vídeo amb la gravació de tot l'acte, per si voleu escoltar alguna intervenció en 

concret o la seva totalitat.  

 

Gràcies a tots per la vostra assistència i col·laboració,  

 

Gabriel Jené 

President de Barcelona Oberta 
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STREAMING 

Per primer any, el Summit ha treballat amb streaming i ha estat un èxit amb un total 

de visites de 128 i de visitants únics de 109. A sota el link a l’streaming i les 

estadístiques. 

http://bit.ly/SummitBo2018 

 

 

Aquests s’han connectat, en primer lloc, a través de telèfon mòbil. Per tant intuïm que 

l’accés principal ha estat mitjançant les xarxes de l’entitat, twitter i facebook, on s’ha 

http://bit.ly/SummitBo2018
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fet una difusió intensiva i constant, prèviament a la celebració, durant i posterior, amb 

tot el contingut del Summit. 

Les localitzacions dels espectadors remots han estat dins de la Península, en la seva 

majoria a Catalunya, però també a València, Madrid, Aragó i Navarra. 

CREACIÓ DE MATERIALS ÀUDIOVISUALS – INTRODUCCIÓ AL DEBAT 

En aquesta edició, Barcelona Oberta ha treballat en la producció de dos vídeos. El 

primer ha servit com a obertura de l’esdeveniment. Aquest ha aportat un to positiu, 

d’entusiasme, donant a conèixer i realçant la feina del dia a dia dels establiments del 

centre de la ciutat. Veieu el vídeo I LOVE BCN, en el següent link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew3nLp0sex4 

El segon, ha volgut explicar les principals problemàtiques que afecten el conjunt 

d’establiments del centre ciutat, per posar damunt la taula la preocupació de diferents 

sectors i gremis. Des del “Top Manta” fins a la “turismofòbia”. Aquest vídeo ha servit 

per obrir un debat amb l’objectiu d’aportar solucions, perspectives noves i de construir 

una visió de futur per a la ciutat. Vídeo I LOVE BCN?: https://youtu.be/87p7KruOeUs 

GALERIA FOTOGRÀFICA I COMUNICACIÓ DEL IV SUMMIT  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew3nLp0sex4
https://youtu.be/87p7KruOeUs
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CLIPPING IV SUMMIT. (Clipping sencer Annex I de la Memòria) 
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ESMORZARS BARCELONA OBERTA- LA VANGUARDIA 

“BARCELONA A DEBAT” 

Barcelona Oberta va organitzar aquests esmorzars, amb el suport de La Vanguardia, 

amb l’objectiu de reflexionar amb agents especialitzats sobre temàtiques de la ciutat 

com la degradació als barris, la mobilitat, el turisme, etc., amb la voluntat de fer 

paleses les mancances i  proposar solucions compartides de millora i de canvi a 

l'administració pública, realçant la necessitat de col·laboració publico-privada.   

Format: Debat i Reflexió entre els assistents 
Horari: de 9.00 h a 10.30 h 
Lloc: Hotel Cotton House  
Assistents: Membres de BO, i persones implicades amb la temàtica concreta de cada 
sessió.  
 

 

PRIMER ESMORZAR  
  
Una mirada sobre Ciutat Vella  
Data de realització: 26  d’Abril de 2018  
 

 
 
En aquest primer esmorzar es va fer una anàlisi sobre la situació de degradació del 
districte de Ciutat Vella: homeless, top manta, brutícia, ocupació dels espais 
il·legalment, etc. Van assistir, entre d’altres, els presidents dels eixos comercials de 
Ciutat Vella, representants d’entitats socials i comunitàries del Raval i l’exregidor i 
tinent d’alcaldia, el Sr. Xavier Casas, qui va fer una explicació de la inversió urbanística, i 
social feta al districte (PERI) i els resultats obtinguts. 
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Assistents 

 Xavier Casas (AMB) 

 Teresa Llordes (Presidenta Associació de Comerciants Barna Centre) 

 Marga Domingo (Presidenta Associació de Comerciants Born) 

 Fermin Villar (President Associació de Comerciants La Rambla i Plataforma 
d’Afectats pel Top Manta) 

 Jordina Sangra i Jordi Folch (Presidenta i vicepresident Associació de 
Comerciants FEM Raval) 

 Enrique Gimeno (Pressident Associació de Comerciants Pl. Reial) 

 Eduard Torres (Representant del Gremi d’Hotels de Barcelona) 

 Fina Garcia (Presidenta IMPULSEM SCCL) 

 Oscar Esteban (Director Fundació Tot Raval) 

 José Maria Trenor (Propietari Hotels Praktik) 

 Javier Cottet (Vicepresident Barna Centre) 

 Carme Piera (Representant Associació de veïns de la Barceloneta) 

 Carles Manresa (President Associació Restauradors Pla de Palau. Plataforma 
Top Manta) 

 Susana Sánchez (Representant Associació de Comerciants Barna Port) 
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SEGON ESMORZAR  
 
Mobilitat: Contaminació, Mobilitat, carril Bici, Super Illes, etc. 
Data de realització:  18 de Juny de 2018  
 

 
 
En aquest segon esmorzars es va analitzar “La Mobilitat a la Ciutat” amb 
representants de diferents col·lectius com organitzacions de mobilitat sostenible, 
empreses de sharing, grans empreses com Moventia o SABA, organitzacions de 
comerciants,  el RACC, referents d’urbanisme de la UPC, cooperatives, afectats per les 
Super Illes, exregidors de mobilitat, etc. 
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El Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024 diu: Hem d’avançar cap a una mobilitat més 
segura, sostenible, equitativa i eficient i alliberar l'espai públic perquè en disfruti 
tothom. Però què passa amb el comerç, la mobilitat privada i el turisme? És necessari 
vetar el vehicle privat?  
 
Assistents:  

 Miquel Martí (Conseller Delegat Grup Moventia) 
 Josep Mateu (President RACC) 

 Josep Martínez Vila (Conseller Delegat SABA) 

 Javier Cottet (Vicepresident de Barcelona Oberta)  

 David Gonzalez (Vicepresident  A Veïns i Comerciants de la Via Laietana) 

 Julian Galindo (UPC) 

 Joan Torras (ex Regidor de Mobilitat) 

 Javier Collazos en representació de Ivan Contreras (CEO Torrot i Muving) 

 Jordi Campins (Representant de la Plataforma Afectats per la SuperIlla del Poble 
Nou. PASP9) 

 Ole Thorsons (Fundador de Catalunya Camina, especialista en mobilitat i 
planificació urbana) 

 Vicens Gasca (President Eix Comercial de Sant Antoni)  

 Bartolomé Criado (President de A Comerciants del Turo Park) 

 Arnau Vilardell (Cooperativa Som Mobilitat  

 Juan Galiardo (UBER) 

 Mar Pallas de (SCOOT) 

 Oriol Marimon (CEO de eCooltra) 
 
TERCER ESMORZAR  
  
El Turisme a debat. Turisme: Noves disciplines turístiques, promoció, sostenibilitat, 
model turístic.  
Data de realització: 28 de setembre de 2018  
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En aquest tercer esmorzar vam debatre sobre el model turístic de Barcelona  
Es van fer dues preguntes als assistents:  

 Barcelona ha esgotat el model turístic, i si és no, quina potencialitat pot tenir? 
Si la resposta és no, què podem fer per redreçar aquesta situació? 

 Les últimes dades ens diuen que Barcelona ha baixat del rànquing de les ciutats 
top. És un model esgotat? S’ha de fer més promoció? Quines disciplines 
turístiques volem i/o hauríem de promocionar? 

 
Assistents:  

 Joan Torrella (Director de Turisme de Barcelona) 

 Constantí Serrallonga (Director de La Fira de Barcelona) 

 Pepe Serra  (Director Museu Nacional d’Art de Catalunya)  

 David Riba (Vicepresident Apartur) 

 Manel Casals (Director General Gremi Hotels de Barcelona) 

 Roger Pallarols (Director General Gremi de Restauració de Barcelona) 

 Lluis Sans (President A. Passeig de Gracia) 

 Alfredo Serrano (Director General CLIA .Cruise Lines International Association) 

 Juan Julia. (President i Fundador Hotels Axel) 

 Marti Sarrate (President de ACAVE) 

 Enric Truñó (Ex Regidor i expert en turisme) 
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 Agustí Pequerul. Viajes Atlanta 

 Mateu Hernandez ( Director General Barcelona Global) 
  

 
 
 
IMPACTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ. 
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RESULTATS: 

43 agents referents de les diferents 

temàtiques han debatut sobre els 

temes d’interès per els 

comerciants. 

Gran impacte al mitjans de 

Comunicació 
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PLA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE LES 
ENTITATS MEMBRE.  

OBJECTIU: Donar suport a les entitats membre de Barcelona Oberta per tal d’ajudar-

les a desenvolupar els seus projectes. Aportar eines per a la millora de la gestió de les 

entitats membre tant de manera individual com en cooperació amb altres entitats i 

actors del comerç. Suport a projectes i definició conjunta de necessitats a partir de 

diferents accions: 

 Pla de competitivitat 2018 
 Pla Pilot BID’s-Born 
 Formació a les gerències ‘Aprenent junts’ 
 Trobades Obertes per a Compartir Coneixements 
 Elaboració del catàleg de serveis 
 Newsletters destacades  

 
ACCIÓ A- PLANS DE COMPETITIVITAT AMB COORDINACIÓ AMB LA CAMBRA DE 

COMERÇ DE BARCELONA (Programa d’Actuacions del Pla Integral a la Competitivitat 

del comerç minorista) 

Aquest programa està finançat per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri 

d'Economia i Competitivitat i el Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 

de la Unió Europea, i coordinat per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 

Barcelona. En el marc del programa integral hi ha tres programes, Barcelona Oberta ha 

estat en dos d’ells:  

 Programa Centres Comercials Urbans, dirigit a associacions de comerciants 

d'àmbit territorial per finançar projectes innovadors de dinamització comercial. 

 Tallers de Comerç, del qual s'han beneficiat totes les associacions de 

comerciants membre de Barcelona Oberta. 

Des de l'inici i en contacte i coordinació constant amb la Cambra de Comerç de 
Barcelona, la direcció de Barcelona Oberta ha informat a la Junta de tots els passos 
que s'anaven fent. També s'ha reunit en nombroses ocasions amb els gerents-
dinamitzadors dels diferents eixos o associacions i ha acompanyat, coordinat i ha 
donat suport a tots i cadascun dels projectes que s'han anat presentant. Aquest 
acompanyament, no només ha estat en reunions generals, sinó també individuals amb 
cada associació. 

Objectiu: L’objectiu és dur a terme un Pla de treball amb l’objectiu d’avançar en la 
difusió, comunicació i/o promoció de cadascuna de les associacions, en funció de la 
seva realitat actual i amb l’objectiu d’anar posicionant cada associació amb 
plantejaments més innovadors. 
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REUNIONS: 

Reunions amb la Junta i les gerències de Barcelona Oberta: 

4 reunions de Junta: on s’ha informat exhaustivament sobre els Plans de 
Competitivitat, accions, pressupost, associacions que participaven, etc. 
 
Reunions de gerents dels eixos o associacions amb la Cambra  de Comerç de 
Barcelona:  Hem fet diversos tipus de reunions. 
 
Reunions tècniques: aquestes reunions entre la direcció de Barcelona Oberta i la 
tècnica de comerç de La Cambra de Comerç de Barcelona han estat de seguiment dels 
diferents processos, per veure l’estat dels projectes i identificar en cada moment com 
es podia ajudar des de Barcelona Oberta. 
Ens hem anat reunint per coordinar les accions de suport a les diferents associacions i 
hem tingut una comunicació fluida i constant (compartim despatx). Hem incidit amb 
més detall en els casos que les associacions que han necessitat suport explícit. 
 
Reunions generals: les reunions amb les gerents dinamitzadores han estat molt útils 
per definir conjuntament les accions a presentar, perquè tinguessin un fil conductor 
comú, per coordinar amb cada gerent-dinamitzador reunions posteriors per 
acompanyar-los en el procés, tant de definició com d’execució operativa. 
 
Reunions individuals: en aquest cas ens hem reunit amb cada gerent i en alguns casos 
també amb els presidents per coordinar i fer seguiment de cadascuna de les accions. 
 
Reunions amb l'empresa contractada per fer la primera implementació del Pla 
estratègic del Born: en aquest cas i al ser un projecte especial hem tingut diverses 
reunions per assegurar el procés i el resultat. 
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COMUNICACIÓ INTERNA DEL PROJECTE 
 
Comunicació en línia i telefònica entre associacions, Barcelona Oberta i Cambra 
de Comerç de Barcelona. 
 
El projecte ha requerit una comunicació constant, tant de correus electrònics, com de 
trucades de telèfon. És difícil quantificar el nombre de correus i de trucades que hem 
fet tant des de Cambra de Comerç com des de Barcelona Oberta. 
 
La mateixa dinàmica de les Associacions i per tant, de les gerències, ha requerit, com 
explicàvem anteriorment, un seguiment gairebé diari, raó per la qual vam utilitzar un 
grup de Whatsapp. 
 
COMUNICACIÓ A XARXES  
A més a més del seguiment i acompanyament de tots els projectes presentats hem 
anat penjant a xarxes (twitter i facebook), així com al web de Barcelona Oberta, tots 
els materials resultants dels projectes de cada eix comercial. 
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COMUNICACIÓ DEL PROJECTE AL WEB DE BARCELONA OBERTA 

Al web de Barcelona Oberta es va fer la comunicació en tres idiomes i amb el hastag 

#AquíHayCalidad 

http://barcelonaoberta.cat/es/noticias/ 

http://barcelonaoberta.cat/noticies/ 

http://barcelonaoberta.cat/en/news/ 

 

 

 

 

 

http://barcelonaoberta.cat/es/noticias/
http://barcelonaoberta.cat/noticies/
http://barcelonaoberta.cat/en/news/
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43 Reunions especifiques per el projecte (4 amb La Junta i 39 amb la tècnica Cambra 

de Comerç i Gerents de les Associacions) 

11 Projectes innovadors de: 

 Gaudi Shopping 

 Gaixample 

 Rambla Catalunya 

 Les Rambles 

 BarnaCentre 

 Via Laietana 

 Pl. Reial 

 Pelai Centre 

 La Barceloneta 

 Passeig de Gracia 

 El Born 

 Suport al Projecte Only Barcelona de Barcelona Shopping City. 

+ de 50 posts a les xarxes de comunicació de Barcelona Oberta 

 

  

RESULTATS FINALS DEL PLA DE COMPETITIVITAT: 

63 Reunions específiques pel projecte (6 amb la Junta de Barcelona Oberta i 57 amb la 

tècnica de la Cambra de Comerç i Gerents de les Associacions). 

15 Projectes innovadors de: 

 Gaudí Shopping 

 Gaixample 

 Rambla Catalunya 

 Les Rambles 

 BarnaCentre 

 Via Laietana 

 Plaça Reial 

 Pelai Centre 

 La Barceloneta 

 Passeig de Gràcia 

 El Born 

 FemRaval 

 Diagonal Barcelona 

 Pla de Palau - BarnaPort 

 Suport al Projecte Only Barcelona de Barcelona Shopping City. 

 + de 50 posts a les xarxes socials i espais de comunicació de Barcelona Oberta 

 

TOTAL PROJECTES PRESENTATS: 150.000€ 
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ACCIONS REALITZADES (Presentades al Ministeri d’Economia, Indústria i 

Competitivitat) 

Barcelona Oberta. Unió d'eixos comercials i 
turístics de Barcelona   
  

Barcelona Shopping City - 
promocionar comerços singulars de tota 
la ciutat de Barcelona (workshop 
i comunicació singulars)  

Associació de Comerciants del Born-La Ribera  
Pla estratègic de màrqueting i comunicació per 
promoure la internacionalització del comerç de
l Born i materials/eines de comunicació  

Associació d'Amics i Comerciants de 
La Plaça Reial de Barcelona   

"La Reial ens mou" i "Reializa't" per 
al client més internacional  

Associació d'Empresaris i Professionals de la 
Rambla de Catalunya  

Anàlisi quantitativa i qualitativa dels fluxos de v
isitants de l'eix comercial de la Rambla de 
Catalunya de Barcelona  

Associació de Comerciants i Empresaris Gran 
Eixample - Gaixample  

Foment de la presència digital 
del comerç minorista de Gaixample  

Unió de Botiguers de Sant Pau Gaudí – Gaudí 
Shopping  

Gaudí Shopping Wifi (Wifi Premium)  

Pelai Centre, Associació de Comerciants del car
rer Pelai, Plaça Universitat i Rodalies  

Anàlisi quantitatiu i qualitatiu dels fluxos de visi
tants de l'eix comercial de Pelai Centre de 
Barcelona  

Federació d'Associacions de Barna Centre   
Campanya de màrqueting digital per Barna 
Centre - Barri Gòtic de Barcelona 
(cultural, històric i comercial)  

Associació del Passeig de Gràcia  
Accions de comunicació i fidelització client inte
rnacional  

Agrupació de Comerciants i Industrials de La 
Barceloneta  

APP Barceloneta 
per fidelitzar clients locals i visitants  

Associació de Comerciants Fem Raval   
Implementació d'un gestor de relació amb els i 
les associades i/o clients potencials  

Associació de Veins i Comerciants de Via Laieta
na de Barcelona  

Gaudeix de 
la Via Laietana i els seus voltants. Comunicació 
i promoció de l'oferta comercial i cultural 
de Via Laietana, amb la posada 
en marxa d'accions promocionals innovadores 

Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de La 
Rambla  

Creació i gestió d'un portal amb ofertes comerc
ials per a socis d'Amics de la Rambla 
i usuaris de l'eix comercial.  

Associació Diagonal Barcelona  Hospitality APP Diagonal Barcelona  

Associació de Comerciants de Pla de Palau -
 BarnaPort*  

Pla estratègic de Barnaport. 
*Ha quedat pendent les accions de promoció a 
innovacions 

TOTAL:       152.956,10 € 
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PLA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA MILLORA EN LA GESTIÓ I 

DINAMITZACIÓ DE LES ENTITATS MEMBRE 

ACCIÓ B- BORN- PROJECTE PILOT BID’S 

El setembre de 2016, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la seva direcció de 

Comerç va encetar un grup de treball amb l’objectiu de definir la millor manera 

d’implantar i d’adaptar els anomenats BIDs (Bussiness Improvement Districts) a les 

característiques de la Ciutat de Barcelona. 

Fruit de les reunions i estudis d’aquest grup de treball va resultar la proposta de portar 

a terme dues proves pilot d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) a la ciutat 

de Barcelona.  

Es van definir dos territoris molt diferents per fer la prova pilot, un de barri (Sant 

Andreu) i l’altre de centre ciutat, turístic i cosmopolita (Born). 

Barcelona Oberta va fer un acompanyament molt exhaustiu en la creació del Pla 

Estratègic i, aquest any 2018, l’ha tornat a fer amb la implementació de les primeres 

accions del Pla. 

 

ACCIONS 

 Presentació del Pla Estratègic. 

 Passeig amb l’alcaldessa Sra. Ada Colau. 

 Definició, suport i acompanyament en l’elaboració de la primera acció del Born 

(emmarcat en els Plans de Competitivitat). Nova marca i pla de comunicació. 

 Assistència a les reunions amb l’agència de comunicació visual contractada per 

a dur a terme la tasca. 

 Seguiment amb la gerència i presidència del Born. 

 Acompanyament a la presidenta del Born, Sra. Marga Domingo a les reunions 

de Junta i a les reunions específiques del projecte.  
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RESULTATS DE L’ACCIÓ 

 7 Reunions amb la Junta del Born, amb la Comissió Tècnica i altres. 

 Presentació del Pla Estratègic. 

 Definició de la primera acció i reunions amb consultores. 

 Creació de la nova marca de Born Comerç. 

 Difusió de Born Comerç i la nova identitat visual per al seu posicionament. 
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PLA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE LES 

ENTITATS MEMBRE 

ACCIÓ C- AMPLIACIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS PELS SOCIS DE LES ORGANITZACIONS 

MEMBRE: 

El 2017 Barcelona Oberta va elaborar un catàleg de serveis amb acords amb: 

Factor Energia 

Saba Aparcaments  

Xarxa Laboral del Raval 

Primaleben Advocats 

Komunikalo 

Reempresa 

Aquest 2018 hem signat convenis amb diferents organitzacions i empreses per tal 

d’ampliar el catàleg de serveis i oferir a les associacions membre, i als seus associats, 

un seguit d’avantatges i descomptes. Els nous acords són: 

ACORD AMB PROCOM 
Procom ofereix descompte als membres de Barcelona Oberta i als seus associats amb 
eines per conèixer l’afluència a la seva zona/territori i als mateixos establiments. 
També ofereixen l’analítica de les dades generades.  
 

ACORD AMB EXTRADAT 
El Nou Reglament Europeu sobre Protecció de Dades (RGPD), estableix obligacions a 
les empreses que tenen i emmagatzemen dades de terceres persones -clients, 
proveïdors, empleats- i exigeix l'elaboració de: 

• Un Estudi de Riscos  
• Un Manual d'Actuació que asseguri el compliment d'una norma 

Conscients del problema que tot això representa, la consultora EXTRADAT SL ofereix 
una solució professional, a mida. Treballen segons les indicacions de l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
L'acord amb Barcelona Oberta ofereix: 

• Una pre-auditoria gratuïta  
• Una tarifa especial reduïda 

 
ACORD AGÈNCIA SETTING COMUNICACIÓ 
 
Agència Setting ajuda a empreses i organitzacions a donar-se a conèixer, crear 
posicionament i generar notorietat entre els seus públics objectiu. 
 
Els principals serveis que ofereix són: 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 

  39 
 

 Gabinet de premsa: elaboració de materials de comunicació, notes de premsa, 
argumentari de mitjans, articles i reportatges, contingut per blogs, etc. 
Coordinació d'estudis per a generar fets noticiables. Gestió dels impactes d'una 
organització i anàlisi de la competència als mitjans de comunicació.  

 Comunicació digital: gestió de xarxes socials, elaboració de newsletters o 
mailings, creació de webs, actualització de web, elaboració de continguts 
digitals, posicionament SEO i SEM.   

 Organització d'actes i esdeveniments: organització de celebracions, rodes de 
premsa, fires, presentacions a la premsa, llançaments de producte, tallers amb 
influencers, etc.  

 
ACORD MUVING MOTOSHARING 
 
MUVING és una operadora de SHARING de motos elèctriques, membre del grup 
TORROT. 
 

MUVING proporciona a l'usuari 
una experiència de mobilitat 
urbana accessible i pràctica, en la 
qual ja no es precisa disposar de 
vehicle propi, ni pagar per alguna 
cosa que no uses. A més, s’hi 
afegeix el component 
importantíssim del respecte per la 
sostenibilitat i millora de la 
qualitat de l’aire. 
 
L’acord amb Barcelona Oberta 
ofereix beneficis als establiments 
comercials associats als eixos 
comercials membre, tant per 

benefici dels mateixos comerciants i resta de membres dels comerços, com per aportar 
un valor afegit als serveis que ofereixen a la seva clientela. 
 
ACORD DOMNIA DESIGN STUDIO 
 
DOMNIA és un estudi de Disseny gràfic de Barcelona especialitzat en disseny 
multimèdia i comunicació gràfica, format per un equip multidisciplinari de 
professionals que uneixen idees i estratègies per crear solucions de comunicació 
úniques i d'alt valor creatiu. Creuen en un disseny a mida de cada client, original, 
diferent i, sobretot, efectiu. 
 
OFEREIX 

 Àmplia experiència i elevada capacitat en disseny, posada en marxa i creació de 
solucions versàtils, adequades a les necessitats de cadascun dels nostres 
clients.  
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 Acompleix els projectes oferint solucions de qualitat adaptades a cada cas en 
particular. 

 Eficaç servei de posicionament web basat en l'optimització del codi font per 
una lectura fàcil dels indexadors. Posicionem la plana en els principals 
cercadors d'internet. 

 
L’acord amb Barcelona Oberta ofereix  

• 25% de descompte en el servei d'allotjament web 
 
CONVENI AMB CÀRITAS DIOCESANA 
 
Barcelona Oberta i Càritas manifesten el seu desig d’establir una col·laboració a través 

del programa Empreses amb Cor. Ho fem a través d’un conveni de col·laboració en el 

que ens comprometem a: 

 Crear col·laboracions puntuals per projectes concrets. 

 A fer difusió  dels projectes en comú a través dels nostres propis mitjans. 

 A promoure el coneixement de les activitats que es poden efectuar en el camp 
del voluntariat en el món associatiu, amb especial esment en les que Càritas 
desenvolupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACORD AMB PROGRAMA INCORPORA 
 
El programa “Incorpora” contribueix a millorar la integració sociolaboral de persones 
en situació de vulnerabilitat. Des de Barcelona Oberta fem arribar les seves opcions i 
oportunitats als nostres associats per fer-les arribar als seus establiments i, d’aquesta 
manera, fer difusió i augmentar les possibilitats d’integració del programa als 
establiments del centre de la ciutat. 
 
El Catàleg de serveis es va enviar a tots els gerents i es podia personalitzar per a cada 
EIX. 
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RESULTAT DE L’ACCIÓ: 

ACORD AMB 14 EMPRESES PER DONAR SERVEI ALS SOCIS DEL MEMBRES 

DE BARCELONA OBERTA 
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PLA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE LES 

ENTITATS MEMBRE 

ACCIÓ D- FORMACIÓ A MIDA PELS GERENTS. “APRENENT JUNTS” 

Barcelona Oberta ha organitzat unes sessions a mida per les gerències associades per 

tal de treballar continguts específics i destacats que poden ser de suport per les 

gerències actuals. 

Les sessions de Barcelona Oberta les dirigim als gerents dels Eixos Comercials de la 
nostra associació.   
  

Les sessions formatives volen ser inspiradores i/o catalitzadors de noves accions i 
miren d’aportar informació actualitzada i contingut pràctic tant en retail com en 
dinamització del territori i dels seus establiments.  
  

Barcelona és una ciutat atractiva i puntera, i per això mirem d’anivellar aquesta 
formació a aquests valors de ciutat.   
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SESSIÓ 1- DINAMITZACIÓ I POSICIONAMENT   
   
Models per a la dinamització i el posicionament del territori – Afra Quintanas – 
Consultora revitalització urbana i innovació   

 Competències d’un BID (Business Improvement District) d’un TID 
Tourism Improvement Districts)  
 Serveis, impacte i àrees d’actuació   
 Anàlisi d’estudis de cas internacionals  
  

 
  
Workshop en comunicació:  com donar a conèixer la meva associació i construir 
relacions fidels amb els meus associats  - Elvira Garcia - Agència Setting   

 Comunicació interna: als meus associats i partners  
 Comunicació externa: des del públic objectiu fins als mitjans  
 Estudis de cas i taller obert  
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SESSIÓ 2   

 

Part 1- ASPECTES ESTRATÈGICS DE LA DIRECCIÓ I LIDERAT D’ASSOCIACIÓ 
D’ESTABLIMENTS COMERCIALS  

Núria Beltran – Directora d’ESCODI (Escola Superior de Comerç i Distribució de 
Barcelona).  

   
Quin és el paper d’una Associació i els factors clau per al seu èxit  

 Entendre l’entorn  
 Entendre el que passa dins de l’Associació  
 Les relacions personals, el lideratge i la gestió  
 Establir clarament la missió i els objectius de l’Associació  

   
Com potenciar el paper d’una Associació: les relacions externes  

 Les relacions amb els mitjans de comunicació  
 Les relacions amb l’Administració i amb altres entitats  

   
Les característiques comunes dels projectes exitosos.  
  
Part 2- QUÈ FA BONA UNA BOTIGA O UN EIX COMERCIAL?  

 

Núria Beltran – Directora Gerent d’ESCODI (Escola Superior de Comerç i Distribució de 
Barcelona)  

 Canvis en l’entorn del comerç: oportunitats, reptes i falsos tòpics  
 Factors d’atracció: canvis en els estils de vida i en l’entorn dels clients  
 Què fa bona una botiga (i un eix comercial)  
 Algunes reflexions sobre el comerç electrònic i l’omnicanalitat  

 

 
 
SESSIÓ 3- CREATIVITAT  
 
Buscant idees per atraure clients  
Albert Vinyals– Professor de Psicologia del Consum i expert en creativitat a ESCODI   
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Part 1  

 Anàlisi dels factors psicològics que fan que consumim  
 Aprendre a observar els comportaments dels consumidors  

  
Part 2  

 Taller de creativitat on explorar els nostres recursos creatius, per a treure 
noves idees aplicables al comerç i als eixos comercials  
 Posar en comú les diferents idees extretes  

  
SESSIÓ 4- TENDÈNCIES   
   
El turisme de compres – com gestionar l’oportunitat en una zona 
turística. Posicionament del territori i de la seva oferta  
Borja Castresana  – Soci Fundador i CEO de BuyAway  
  
BuyAway és la primera agència de turisme de compres dedicada en exclusiva 
a maximitzar el potencial de vendes turístiques. Experts en turisme, màrqueting 
i retail. L'objectiu de BuyAway és atraure tràfic a les botigues, impactar les vendes 
del comerç i preparar les marques i al comerç per posicionar-se en el sector turístic.  
  
CATÀLEG FINAL 

Com a tancament de cicle de formacions, hem editat un resum de les sessions per les 

gerències que van assistir i per les que no van assistir.  
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RESULTAT QUANTITATIU 

S’han fet 4 sessions de formació:  
Dilluns 22 d'Octubre  
Dilluns 29 d'Octubre   
Dilluns 5 Novembre 
Dilluns 12 Novembre  

S’ha enviat invitació formal a: 20 eixos comercials 

Han assistit: 12 persones per sessió amb majoritària representació de Born Comerç, 

Cambra de Comerç, Ass. Comerciants de la Diagonal, Associació de comerciants de 

Rambla Catalunya, Associació de comerciants Pelai, Associació de Comerciants de La 

Plaça Reial, Associació de Comerciants de Barna Centre i membres de Barcelona 

Oberta. 

Posts a les xarxes socials sobre promoció, invitació i compartir continguts: 30 

publicacions a twitter i facebook. També s’ha fet promoció al web de Barcelona 

Oberta. 
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ACCIO E- SUPORT AL PROJECTE BARCELONA+SOSTENIBLE 

 

El Pla d’acció de Barcelona Oberta per la Sostenibilitat aposta perquè els 

establiments comercials avancin en la millora de la seva empremta ambiental i en la 

seva responsabilitat social, i té com a finalitat aportar recursos útils als eixos 

comercials membre de Barcelona Oberta, per tal que els comerços associats avancin 

en la sostenibilitat dels seus establiments. 

Per aquest motiu s’han cercat acords estables amb empreses i organitzacions com 
Factor Energia i Torrot (sostenibilitat ambiental), i la Xarxa Laboral del Raval 
(responsabilitat social) que aporten aquest valor a les accions que es fan des de 
Barcelona Oberta i per extensió als eixos comercials membre.  

 
Accions: 

 Acord amb FACTOR ENERGIA: establiments més eficients. 

 Acord amb la XARXA LABORAL DEL RAVAL: establiments més compromesos. 

 Acord amb la TORROT-MUVING: mobilitat més neta. 
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ALTRES ACCIONS DE SUPORT ALS MEMBRES:  

TRASPÀS D’INFORMACIONS IMPORTANTS PER A LES ASSOCIACIONS MEMBRE 

Durant tot l’any, la direcció ha traspassat als gerents i equips tècnics de les diferents 

associacions, informacions importants pels seus associats i per les mateixes 

associacions. Algunes de les informacions traspassades: 

Horaris Comercials, Llei de Comerç, Pla Estratègic de Turisme, Pla de Mobilitat, PEUAT, 

Comunicacions de la direcció de Comerç de l’Ajuntament, Dates de justificacions i 

subvencions, Premis nacionals de comerç, Difusió dels convenis amb col·laboradors, 

Premis de Comerç de Barcelona, Informacions de la CCAM sobre accions de comerç, 

accions de promoció, etc. 

L’entitat Barcelona Oberta també ha centralitzat i donat resposta a tots els dubtes que 

els han fet arribar els gerents, sobre qualsevol tema, intentant respondre amb la 

màxima celeritat. Aquest 2018, hem sistematitzat l’enviament d’aquestes informacions 

en newsletters setmanals.  

 

 

 

 

Veieu a continuació una captura de pantalla de la newsletter: 

 

           

  

RESULTAT DE L’ACCIÓ:  

97 Informacions traspassades per mail i newsletter i més de 150 per whatsapp 
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TROBADES OBERTES PER A COMPARTIR 

Durant tot l’any s’han realitzat diferents reunions de treball amb els equips directius 

per tal d’analitzar plegats la realitat comercial de la ciutat, compartir bones pràctiques 

i experiències exitoses. L’any 2018 ha estat bàsicament per a coordinar els Plans de 

Competitivitat, però hem estat en constant comunicació via whatsapp i per e-mail. 

 

Les reunions amb els gerents dels eixos comercials aquest 2018 han estat: 19 febrer, 

10 d’abril, 8 de maig i 13 juny. 
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ACCIONS DE SUPORT ALS PROJECTES DELS MEMBRES:  

Al llarg de l’any, l’equip tècnic de Barcelona Oberta ha donat suport a projectes de les 

entitats membre. Alguns exemples: 

Suport al projecte de l’Associació Diagonal Barcelona: Zona d’excel·lència de les 

terrasses de Diagonal 

El nou acord de l’Ordenança de terrasses, 

permet, amb una sèrie de condicions, la 

possibilitat d’establir una zona 

d’excel·lència. L’Associació Diagonal 

Barcelona va considerar començar a 

treballar aquesta possibilitat i es van fer 

una sèrie de reunions amb agents 

importants de la zona per tal d’establir les 

bases del projecte a presentar a 

l’Ajuntament, un dels primers 

condicionants era que el projecte havia d’anar signat per un arquitecte o dissenyador i 

es va aconseguir que Jaime Beristain es sumés al projecte. 

Reunions amb Diagonal Barcelona: 

5 de juny: Reunió Marga Farga, Àlex Miró 

4 de setembre: Reunió amb Jaime Beristain 

21 de setembre: Reunió Restauradors Diagonal i Gremi de Restauració de Barcelona 

14 de setembre: Reunió grups polítics al Gremi de Restauració de Barcelona  

21 de setembre: Reunió Gremi de Restauració de Barcelona i Diagonal Barcelona 

 

Suport a la creació de la Taula per la Via Laietana: 

La reforma de la Via Laietana és un dels temes importants tant per la mateixa via com 

per a la ciutat. L’any 2017, l’Associació de Comerciants de la Via Laietana va fer amb el 

suport de Barcelona Oberta i dels plans de Competitivitat de la Cambra de Comerç, un 

estudi amb la UPF que analitzava les mancances i aportava solucions a la mobilitat de 

la Via. El setembre del 2018 l’Ajuntament de Barcelona va iniciar un procés participatiu 

per tractar la reforma amb els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, que des de 

l’Associació de la Via Laietana es va considerar no representatiu, ja que no es donaven 

les circumstàncies adequades per poder fer la consulta i, lluny d’intentar un procés 

plural i obert, i tècnicament treballat, ens trobàvem davant un procediment que 

semblava completament orientat, amb 4 propostes esbiaixades. Per aquest motiu, 

nombroses associacions de veïns i veïnes, comerciants, empresaris, particulars i 
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d’altres organitzacions d’interès ens vàrem reunir per posar en marxa la TAULA PER LA 

VIA LAIETANA.   

Es va signar un manifest en el qual, entre d’altres, la Taula exigia a l’Ajuntament que, 

sense condicionants polítics previs, projectés la Via Laietana del futur, fent l’anàlisi 

tècnic adequat i plantejant una reforma necessària, però mantenint la idiosincràsia de 

connectivitat i la mobilitat de la Via. 

      
12 de juliol: Presentació Estudi Reforma Via Laietana          19 desembre: Presentació Taula Via Laietana 

   

Presentació de projectes dels membres a Comerç i Cultura:  

Barcelona Oberta es va reunir amb el regidor de Comerç i Mercats, el Sr. Agustí Colom i  

la directora de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Mercè Garcia per tal 

d’aconseguir partides econòmiques pels eixos de Barcelona Oberta en el marc del 

projecte Comerç i Cultura. El resultat ha estat que diferents eixos de Barcelona Oberta 

(Gaudí Shopping, Plaça Reial, Barceloneta, BarnaCentre, Born, Diagonal, Amics de la 

Rambla) han pogut fer projectes culturals finançats per l’Ajuntament.  
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Reunions: 29 de maig amb Mercè Garcia; 13 de juny: reunió de gerents amb Mercè Garcia; 18 

de juny, amb Mercè Garcia; 5 de setembre amb Mercè Garcia; 12 de setembre amb Rambla 

Catalunya i Born Comerç. 

 

Suport a la presentació de l’Estudi de Front Marítim Barceloneta 

 

 

L’Associació Front Marítim de la Barceloneta (AFMB) va convocar una roda de premsa 

per presentar les conclusions de l’estudi realitzat per la Universitat Rovira i Virgili 

(Eurecat) sobre l’impacte social i econòmic dels seus associats. Barcelona Oberta va 

donar suport a la presentació. 
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Consell Assessor de La Rambla 

Barcelona Oberta forma part del Consell Assessor de la Rambla. 

 

Rambla Catalunya 

 

Barcelona Oberta va donar suport a la nova gerència de l’Associació de la Rambla Catalunya, 

acompanyant a la nova gerent i redefinint les noves tasques i actuacions de l’entitat. 
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ASSISTÈNCIA ALS ACTES DELS MEMBRES DE BARCELONA OBERTA 

Els grans protagonistes de Barcelona Oberta són els seus membres i socis col·laboradors: 19 

eixos comercials i organitzacions sectorials amb una gran presència a la ciutat i amb infinitat 

d’accions de dinamització i actes de ciutat. Barcelona Oberta ha donat suport als seus 

membres i col·laboradors amb l’assistència als actes que organitzen. 

  
Presentació Nosaltres Barcelona                                                 Sopar de BarnaCentre 

 

        
Acte homenatge a la Dona. Plaça Reial        Entrega Txec Solidari Apartur 
 

               
 Lliurament dels premis Ramblista d’Honor i dels premis Born Comerç  
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Sopar anual del Passeig de Gràcia                             Premis Born Comerç      

 

    
Exposició d’AGBAR                        Shopping Nigth 

   
Viatge a Inditex amb Comertia                                                             Tast a La Rambla 

 

   
Històries de Barcelona amb Lluís Permanyer, a El Molino 
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Aquest 2018, Barcelona Oberta ha assistit entre d’altres a:  

 23 de gener. Presentació de l’Estudi Impacte Econòmic dels Creuers. CLIA 

 23 de gener: Presentació Escala BCN 

 24 de gener: Apartur. Entrega Xec Solidari 

 5 de febrer: Presentació Barcelona Obertura 

 7 de març: Assistència a l’Homenatge a la dona. Plaça Reial 

 13 de març: Presentació de l’Estudi Restauració. GRB i CCAM 

 21 de març: I SUMMIT Barcelona Global 

 21 de març: Sopar de BarnaCentre 

 16 d’abril: Visita Expo AGBAR 

 28 de maig: Entrega premis Restauració Barcelona 

 6 de juny: Sopar Amics de Passeig de Gràcia 

 7 de juny: Tast a La Rambla 

 12 de juny: Ruta Museus Turisme de Barcelona. Unique Shops 

 14 de juny: Inauguració Terrassa Claris 

 19 de juny: Presentació Estudi Apartur 

 21 de juny: Recepció Oficial del Pride 

 3 de juliol: Presentació Nosaltres Barcelona 

 17 d’agost: Acte Barcelona Ciutat de Pau.  

 13 de setembre: Visita a INDITEX. Arteixo 

 18 de setembre: Assistència a l’acte de La Roca Village ChuseoK Festivitat Coreana 

 9 i 23 d’octubre: Lluís Permanyer, a El Molino 

 17 d’octubre: Lliurament dels Premis Ramblista d’Honor 

 22 de novembre: Inauguració Shopping Night 

 30 novembre: Inauguració MUJI 

 4 desembre: 25 Aniversari L’ILLA 

 4 desembre: Premis Born Comerç 

 19 desembre: Sopar de Nadal Cambra de Comerç de Barcelona 

 
Presentació Barcelona Obertura. Barcelona Global Inauguració de la Terrassa Claris. GHB 

  
RESULTAT: Assistència a més de 27 actes organitzats pels membres  i col·laboradors 

de Barcelona Oberta. 
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ESTUDI: ESCENARIS, REPTES I RECOMANACIONS PER PRESERVAR LA 

COMPETITIVITAT DEL COMERÇ URBÀ ENFRONT DEL COMERÇ ON LINE 

OBJECTIU: Identificar els reptes i recomanacions que cal posar en pràctica per 
preservar la competitivitat del comerç físic en els anys vinents, en el marc de la 
transformació global que viu el retail. 
 
DESCRIPCIÓ: 
En particular, el projecte incloïa: 

 Avaluar l'impacte en el teixit comercial físic de Barcelona que tindrà l'evolució 
del comerç on line, en termes de rendibilitat, ocupació i destrucció de comerç 
(locals buits). 

 Analitzar quins reptes presenta el comerç físic per poder "co-competir" 
(competir de forma col·laborativa) amb el comerç on line. 

 Avaluar la resiliència del comerç en trama urbana actual enfront dels reptes del 
canal on line. 

 Analitzar quines experiències internacionals han estat satisfactòries per ajudar 
al comerç físic vers els reptes del comerç digital. 

 Oportunitats, reptes i recomanacions. 

 Quines línies estratègiques i tàctiques cal començar a treballar per construir un 
model de coexistència competitiva del comerç offline i on line? 

 Propostes de millora. 

 Beneficis esperats, a partir de l'anàlisi de millors pràctiques en altres ciutats, i a 
la seva projecció al cas Barcelona. 
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SÍNTESIS 

Barcelona Oberta proposa recomanacions de mobilitat, ordenació i promoció per 
afrontar la transformació digital dels eixos comercials de la ciutat. 

Aquest estudi encarregat per Barcelona Oberta a RBD Consulting Group, ha tingut com 
a objectiu identificar els reptes i recomanacions que cal posar en pràctica per a 
preservar la continuïtat i competitivitat del comerç físic de Barcelona en els anys 
vinents, en el marc de la transformació global que viu el retail. Una de les grans 
conclusions de l'estudi ha estat que els eixos comercials de Barcelona necessiten 
atraure més consumidors (residents i no residents, excursionistes, congressistes, 
turistes, etc.). 
 
METODOLOGIA 

La Metodologia aplicada es basa en entrevistes en profunditat, anàlisis de l’oferta amb 

600 entrevistes i anàlisis de la demanda amb 100 enquestes a residents i comerços. 

 

 

L’estudi a partir d’una anàlisis exhaustiva de totes les entrevistes i d’altres estudis, 

identifica alguns factors de risc pel comerç físic: 
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En aquest sentit, Barcelona Oberta ha proposat algunes recomanacions en les àrees de 
mobilitat, ordenació i promoció de la ciutat per afrontar la digitalització del comerç, 
tals com facilitat d’accés a les ciutats, ampliació d’horaris comercials als eixos més 
cèntrics, implementació dels BID’s i impuls al click&collect. 
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS DES DE BARCELONA OBERTA 

Des de Barcelona Oberta i com a conclusions d’aquest estudi, es plantegen 
recomanacions vinculades a 3 grans aspectes: La Mobilitat, l’Ordenació i la Promoció. 

1. LA MOBILITAT:  
1.1. FACILITAR LA MOBILITAT AL CENTRE DE LA CIUTAT 

 A través de models sostenibles.  

 No només el transport públic. També el transport privat i en especial el vehicle 
elèctric.  

 No podem criminalitzar el transport privat i com accés als nostres eixos 
comercials.  

 El transport privat no només ha d’estar a l’abast dels shopping centers. 

 Barcelona ha creat una xarxa molt àmplia d’aparcaments al centre de la ciutat 
que faciliten la circulació viària. 

 Cal impulsar el Click & Collect en detriment de l'entrega a domicili. Beneficis: 

 Reducció de la contaminació.  

 Optimització dels desplaçaments i millora de la mobilitat. 

 Generaria 15,5 milions de visites físiques als eixos. 

PROPOSTA:  

 Potenciar l’entrega a la botiga de destí o a botigues de proximitat al domicili. 

 Establir una ‘Taxa per entrega a domicili’ per compensar les externalitats 
negatives en la mobilitat d’aquest servei i potenciar el click & collect.  

2. L’ORDENACIÓ  
2.1. BID’S 

Si els BID’s eren importants per guanyar eficàcia en la gestió dels espais comercials 
urbans, ara amb la irrupció del fenomen on line passen a ser cabdals pel futur del 
sector. BID’S: base de la col·laboració publico-privada  

PROPOSTA: 

 CAL IMPLEMENTAR ELS BID’S a fi d’assolir l’equilibri de formats i d’usos. 

2.2. HORARIS COMERCIALS 

El fenomen on line reobre de nou des d’un altre vessant el tema dels horaris 
comercials. Però no hem d’oblidar el motiu principal: Barcelona és una ciutat de 
destí turístic de compres de primer ordre mundial i no podem continuar amb uns 
horaris tan limitats.  
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La competència no només és on line. També és de les principals ciutats europees 
amb horaris més adequats a la seva demanda internacional.  

PROPOSTA 

 Definir un horari turístic d’acord a les necessitats actuals. 

 Permetria incrementar 1,5 persones de mitjana la seva plantilla. 
Aproximadament, 3.300 nous llocs de treball. 

2.3. ORIENTACIÓ A L’ECONOMIA PRODUCTIVA I REGULADA.  

PROPOSTA 

Cal un marc regulador adequat per a la implantació de les empreses on line on es 
garanteixi:  

 La fiscalitat en el país on es realitza l’activitat econòmica 

 Garanties del consumidor que realitza la compra on line.  

3. LA PROMOCIÓ  
3.1. PROMOCIÓ SHOPPING TURÍSTIC 

Barcelona necessita atraure compradors no residents (àrea metropolitana, 
turistes, excursionistes, negocis, etc.) per preservar el seu model comercial, 
especialment en producte no quotidià. 

PROPOSTA 

 Cal millorar la promoció turística de la ciutat. Turisme de Barcelona 

3.2. PROMOCIÓ DE LA DIGITALITZACIÓ DEL COMERÇ  

Cal treballar per aconseguir una major penetració de la digitalització i del 
negoci on line en les empreses de retail.  

És cabdal:  

 Comunicació bidireccional amb el client 

 BIG DATA  

 Plataformes de digitalització  

 Smart Commerce i Smart City 

 Promoure eines de promoció digital, xarxes socials, facilitar la relació 
amb empreses tecnològiques. 

 Impulsar plataformes logístiques de distribució on line pel comerç amb 
l’objectiu de guanyar eficàcia en les entregues i alhora ser sostenibles 
en la metodologia. 
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En resum: Facilitat d’accés a les ciutats, ampliació d’horaris comercials, implementació 
dels BID’s i click&collect es presenten com a propostes clau per afrontar els grans 
reptes del comerç en el context actual de convivència d’on line i off line.  Barcelona 
necessita atraure compradors no residents (àrea metropolitana, turistes, 
excursionistes, negocis, etc.) per preservar el model comercial, especialment en 
producte no quotidià. 

 

RESULTAT QUANTITATIU - PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI 
 
Presentació: 23 d’Octubre. 10h Sala Cotxeres del Palau Robert 
 
Programa presentació 
Sr. Gabriel Jené. President de Barcelona Oberta: Benvinguda als assistents 
Sr. Agustí Colom. Regidor de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona: Parlament 
d’inauguració 
Sr. Roger Gaspa de RBD Consulting Group: Presentació de l’estudi ‘Anàlisi comerç físic i 

on line. Recomanacions per a guanyar competitivitat”  

Sra. Muntsa Vilalta. Directora General de Comerç de la Generalitat: Discurs de cloenda. 

Torn de preguntes dels periodistes. 

A la presentació hi van assistir: 140 persones. 
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IMPACTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
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CREACIÓ DE L’ÍNDEX D’IMPACTE EN EL RETAIL 
 
El 2018 es va decidir fer enquestes amb l’objectiu de disposar d’una informació 
agregada dels membres de Barcelona Oberta quant a afluència, vendes i ocupació per 
donar a conèixer als mitjans de comunicació una dada real sobre l'impacte 
socioeconòmic que genera a la nostra ciutat determinats esdeveniments o 
promocions. 
 

I INFORME: IMPACTE SOCIOECONÒMIC DEL MWC A BARCELONA 
INFORME RESULTATS IMPACTE SOCIOECONÒMIC MWC A BARCELONA (26 febrer a 1 
de març 2018) 

N: 77 respostes  

Des d'un punt de vista econòmic, quina és la seva satisfacció de la celebració del MWC 
a Barcelona? 

 
 
En previsió d’un augment d’afluència, ha fet noves contractacions per aquests dies? 

 

 
Un 6,5% ha contractat entre 5 i 10 persones i un 5,2% a més de 10. 

 
II INFORME: IMPACTE SOCIOECONÒMIC DE L’OBERTURA D’ESTABLIMENTS EN 
DIUMENGE 
INFORME RESULTATS IMPACTE SOCIOECONÒMIC OBERTURA D’ESTABLIMENTS ELS 
DIUMENGES   

N: 33 respostes  
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PLATAFORMA AFECTATS PEL TOP MANTA 

La Plataforma d’Afectats pel Top Manta es crea el 15 de Juny del 2016 
Està formada per 42 organitzacions de la ciutat i del país:  
 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA BARCELONETA, CLUB NATACIÓ ATLÈTIC BARCELONETA, CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA, BORN 

COMERÇ, BARCELONA CICLOTOUR, CENTRE COMERCIAL MAREMÀGNUM, L’AQUÀRIUM DE BARCELONA, MUSEU HISTORIA DE 

CATALUNYA, COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA, ANGED, CEDAC, BARCELONA OBERTA, PIMEC COMERÇ, FUNDACIÓ 

BARCELONA COMERÇ, COMERTIA, GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA, AMICS DE LA RAMBLA, ACIB, ABCcat, CONSELL DE 

GREMIS, BARNACENTRE, ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA PALAU DE MAR, GEGANTERS DE LA BARCELONETA, CONFEDERACIÓ 

CATALANA DE ASSOCIACIONS DE MARXANTS, CARROS 2000, COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS. D'ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE 

GEMMÒLEGS DECATALUNYA, ANDEMA, RETAILCAT, GREMI HOTELS DE BARCELONA, QUIOSC AQUARI, ARTESANS DE PALAU DE 

MAR, SABORS CATALANS , ENTITAT CULTURAL GEGANTERS DE LA BARCELONETA, AGRUPACIÓ DE FILATÈLICS I NUMISMÀTICS DE 

LA PL REIAL DE BARCELONA ,COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA, FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

ASOCIACIONES DEL SECTOR ÓPTICO, MERCAT DEL PORT ANTIC, APARTUR, ASSOCIACIO DEL PASSEIG DE GRACIA DE BARCELONA, 

ASSOCIACIÓ DE VENEDORS MERCAT FIRA BELLCAIRE. ENCANTS BCN, COCAM (Confederació Catalana d’Associació de Marxants), 

ASSOCIACIÓ DE NEGOCIS TURISTICS A CATALUNYA 

 

 
Reunió preparació requeriment 

 

OBJECTIU: Lluitar plegats contra la situació d’indefensió i restricció de llibertat de 

moviments de la ciutadania en determinades vies i instal·lacions del transport públic a 

causa de l’apropiació d’aquests espais per a la pràctica del Top Manta, l’enquistament 

en les actuacions contra la venda il·legal d’aquest col·lectiu, les evidències dels greuges 

que pateixen actualment el comerç i serveis de la ciutat davant la venda ambulant 

il·legal o la manca d’atenció a diagnòstics imparcials sobre la situació (com el dictat pel 

Síndic de Greuges) són alguns dels motius de lluita de la Plataforma. 
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El 2018, la plataforma ha tingut una activitat molt important, tot i que el resultat no ha 

estat l’esperat.  

La Comissió de la Plataforma d’Afectats pel Top Manta s’ha reunit diverses ocasions 

per definir les accions a dur a terme aquest 2018: 

  
Reunions de la Comissió d’Afectats pel Top Manta i la Venda Il·legal 

 

 
 

ACCIONS:  

PRESENTACIÓ DEL REQUERIMENT: es va acordar presentar un requeriment a 

l’ajuntament, que va ser signat per 28 organitzacions i es va presentar conjuntament 

el dia 6 de juny. 
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Presentació requeriment 

 

REUNIONS: L’any 2018, els membres de l’equip tècnic i altres membres de la 

plataforma s’han reunit en 45 ocasions amb diferents agents, organitzacions, 

administracions, etc. Destaquem les reunions amb el Síndic de Greuges, la Ministra 

Sra. Reyes Maroto, la Delegada de Govern, la Sra. Teresa Cunillera, el Tinent d’Alcalde, 

el Sr. Pisarello, amb el regidor Sr. Jaume Collboni i la regidora, la Sra. Montserrat 

Ballarín, amb la Directora de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat, Sra. Muntsa 

Vilalta, amb el comissionat de seguretat, Sr. Amadeu Recasens i representants dels 

Mossos d’Esquadra, policia portuària, amb la cooperativa Diomcoop, Diputats d’ERC, 

etc. En totes, tot i la bona voluntat, no hi ha hagut cap resposta satisfactòria i no es 

percep una solució al problema. 
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REUNIÓ AMB L’ALCALDESSA I PACTE AMB ELS GRUPS MUNICIPALS: Una de les 

accions més importants del 2018 ha estat el pacte que es va fer amb els grups 

municipals, en el que demanàvem: Un "Acord de Ciutat per un espai públic digne per 

a tothom i contra el seu ús il·legal per fer-hi activitats amb afany de lucre". 

L’adhesió a les reivindicacions de la Plataforma d’Afectats pel Top Manta i la venda 

il·legal. 

Així mateix, la Plataforma d’Afectats pel Top Manta i la venda il·legal demanava al 

govern municipal el compliment de totes les iniciatives polítiques sobre aquest tema 

aprovades durant el mandat municipal. El pacte va ser signat per ERC, PDeCAT, PP, C’s i  

PSC. 

El mateix dia, unes hores abans, ens va rebre l’Alcaldessa, la Sra. Ada Colau, amb el 

Tinent d’alcalde, el Sr. Gerardo Pisarello, i el regidor de Comerç, Sr. Agustí Colom, vam 

expressar els nostres neguits i vam aconseguir una declaració institucional de 

l’Alcaldessa dient que la venda Il·legal no estava permesa a la ciutat. 
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REUNIÓ AMB LA MINISTRA SRA. REYES MAROTO 

Aprofitant una visita a Barcelona, la Ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, la Sra. 

Reyes Maroto, es va reunir amb el sector econòmic de la ciutat. El president de la 

Plataforma, el Sr. Fermín Villar va explicar la situació del Top Manta i la venda il·legal a 

la ciutat i va aprofitar per demanar estar presents a la Taula sobre l’Intrusisme que des 

del Ministeri tenien previst crear.  

 

PRESÈNCIA A LA TAULA D’INTRUSISME DE LA MINISTRA SRA. REYES MAROTO 

El 4 de desembre es va crear la Taula d’Intrusisme i la Plataforma va estar present i va 

intervenir explicant la situació a Barcelona. 
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COMUNICACIÓ: Hem participat un any més en la definició de la campanya de 

comunicació conjunta entre la Generalitat i l’Ajuntament, en el repartiment dels 

cartells i en la difusió de la campanya a les xarxes.  

   
També hem fet difusió de la campanya de comunicació del Ministeri. 

  

El clipping de l’any 2018 recull més de 150 impactes. ( Annex II) 
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LLISTAT DE REUNIONS DE LA PLATAFORMA: 

11 de gener: Reunió Comissió Top Manta 

17 de gener: Reunió a l’Ajuntament de Barcelona 

18 de gener: Reunió Advocat Requeriment 

30 de gener: Reunió amb Sr. Gerardo Pissarello 
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2 de febrer: Reunió Comissió Top Manta 

5 de febrer: Port Vell SL (Policia portuària) 

19 de febrer: Reunió Sr. Amadeu Recasens 

5 de març: Reunió Comissió 

14 de març: Reunió Plataforma 

4 d’abril: Reunió Comunicació CCAM 

9 d’abril: Reunió a Madrid amb el sector d’Afectats pel Top Manta 

13 d’abril. Reunió Comissió Top Manta amb Ajuntament 

30 d’abril. Reunió PLayGroung 

3 maig: Reunió amb Tatiana Guerrero i Barcelona Activa: tema inserció 

3 de maig: Reunió amb el Síndic 

14 maig: Reunió amb Cottet I FEDAO explicar el requeriment 

24 de maig: Reunió Plataforma 

28 de maig: Reunió amb Agustí Colom 

29 de maig: Reunió tècnica, preparació Requeriment 

6 de juny: Presentació Requeriment 

15 de juny: Reunió amb la cooperativa Diomcoop  

21 de juny. Reunió amb Comissionada 

22 de juny: Reunió amb l’Alcaldessa 

22 de juny: Acte amb els Grups polítics municipals 

26 de juny: Reunió amb Mercat dels Encants 

10 de juliol: Reunió Síndic 

11 de juliol: Presentació campanya de comunicació contra el Top Manta. CCAM 

18 de juliol: Reunió comissionada top manta 

18 de juliol: Reunió amb la cooperativa diomcoop 

3 d’agost: Acompanyament turista agredit 

7 de setembre: Reunió Plataforma 

26 de setembre: Reunió amb Sra. Muntsa Vilalta. Protocol actuació 

1 d’octubre: Reunió Plataforma 

3 d’octubre: Reunió PIMEC. Elaboració Protocol actuació 

5 d’octubre: Reunió comissionada Top Manta 

5 d’octubre: Trobada estudiants batxillerat 

5 d’octubre: Trobada senador ERC Robert Masih + Alok Lahad 

8 d’octubre: Reunió amb la Ministra de Empresa, Comerç i Turisme, Sra. Reyes Maroto 

10 d’octubre: Reunió amb Roman i Asociados 

26 d’octubre: Reunió nou comissionat Top manta 

18 d’octubre: Reunió DCOMM. Comunicació Top Manta 

19 novembre: Reunió nou comissionat Top Manta 

29 novembre: Reunió interna 

4 desembre: Participació a la MESA DE INTRUSISMO. Ministra Reyes Maroto 

20 desembre: Reunió Ajuntament. Marc Serra, Álvaro Porro, Xavi Roca 

Altres reunions de Comunicació: 

12 setembre: Basics BTV Top Manta 

6 novembre: Onda Cero 
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14 novembre: RNE 

15 novembre: Tele5 

19 novembre: Estudiant batxillerat 

21 novembre: Tertúlia Ràdio 4 

27 novembre: Estudiants batxillerat Treball final 

29 de novembre: Trobada periodista Miquel Puig 

20 desembre: Trobada estudiants UB antropologia 

 

  

RESULTATS DE L’ACCIÓ 

46 REUNIONS AMB DIFERENTS AGENTS I ADMINISTRACIONS 

MÉS DE 150 IMPACTES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
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PROJECTE DE FORMACIÓ EN HOSPITALITY AMB LA ROCA VILLAGE 

Durant tot l’any 2018, Barcelona Oberta ha estat treballant amb representants de La 

Roca Village, la possibilitat de fer un projecte pilot de formació per als treballadors del 

comerç de Barcelona en la línia que es va fer a La Roca Village. L’objectiu és 

proporcionar formació de qualitat centrada en el valor de l’hospitalitat, l’experiència 

de compres. 

     

OBJECTIU: Fer de Barcelona una plaça d’excel·lència en l’atenció al client.  
Barcelona és una ciutat atractiva i puntera, i per això mirem d’anivellar aquesta 
formació a aquests valors de ciutat.  
Aquesta formació permetrà ampliar coneixements i competències en valors com 
l’hospitalitat i fer de la compra una experiència. 
Utilitzem l’experiència de Value Retail i la implementen de la mà dels formadors de 
Value Retail a Barcelona. El projecte es presentarà el segon semestre del 2019. 
 
ACCIONS: La preparació del projecte ha requerit reunions amb totes les 

administracions, Generalitat, Ajuntament, Diputació, Organismes com Barcelona 

Activa. Tenir la complicitat dels sindicats UGT i CCOO, i la de tot el sector econòmic-

comercial. 

PARTICIPANTS AL PROJECTE: 
Sindicats: UGT i CCOO. 
Sector Retail: Pimec Comerç, Barcelona Oberta, Fundació Barcelona Comerç, 
Comertia, Consell de Gremis, ABCcat, ANGED, Cambra de Comerç de Barcelona, Value 
Retail (La Roca Village).  
Administracions: Diputació de Barcelona, Direcció General de Comerç i Artesania de la 
Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Cambra de Comerç, Barcelona Activa. 
 
PROPOSTA FORMATIVA: (encara per acabar de definir) 
Es farien dos mòduls de 4 hores setmanals durant tres mesos, cadascun. 

 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 

  78 
 

 

 

REUNIONS 

3 de gener: Reunió amb Value Retail 

22 de febrer: Reunió amb Value Retail 

12 de març: Reunió amb Value Retail 

3 de maig: Reunió amb Value Retail i UGT 

4 de juny: Reunió amb el Sr. Isaac Albert. Diputat de Comerç 

14 de juny: Reunió amb la Sra. Muntsa Vilalta, CCAM. 

14 de setembre: Reunió amb Value Retail 

20 de setembre: Reunió amb Sra. Sara Berbel, Barcelona Activa. 

9 d’octubre: Reunió amb Sra. Mercè Garcia i Sr. Agustí Colom, Ajuntament de Barcelona. 
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PRESENTACIÓ DE LA TARGETA VIBA BARCELONA 

El 27 de juny es va presentar la targeta de fidelització del comerç de proximitat de 

Barcelona, “Viba Barcelona”. Aquesta és una iniciativa unificada que permetrà comprar 

amb avantatges en totes les botigues que estiguin associades als eixos comercials de la 

ciutat i els mercats. Per impulsar el projecte s’ha constituït l’Associació Fidelitza 

Barcelona, Fundació Barcelona Comerç, l’Associació de Mercats de Catalunya (AMC), la 

Federació de Gremis Detallistes de Productes Alimentaris i Associacions de 

Concessionaris de Mercats de Catalunya (FEGRAM), Sant Antoni Comerç, Cor Eixample, 

el Mercat de Sant Antoni, el Mercat dels Encants de Sant Antoni i el Mercat del Ninot  

que gestiona la Fundació Barcelona Comerç, i compta amb el suport de PIMEC Comerç, 

Barcelona Oberta i la regidoria de Turisme, Comerç i Mercats de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

La Junta de Barcelona Oberta va acordar no sumar-se a l’Associació Fidelitza, però sí 

al projecte des d’una comissió de control i seguiment. 
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SUPORT AL PROJECTE BARCELONA UNIQUE SHOPS 

 
 

Barcelona Oberta participa activament de la iniciativa Barcelona Unique Shops, que té 
com a objectiu promoure el comerç singular i únic de les zones comercials més 
destacades de la ciutat, especialment ajudant als comerços locals a dotar-se de serveis 
i productes que aportin valor afegit per al turista i en conseqüència, li ofereixin una 
experiència diferent. 
 

Per a això s'han realitzat les següents accions:  
 
ACCIONS 
Learning session. Esdeveniment presencial per a establiments comercials en format de 
jornada de networking i màster class impartida per un expert en el sector de la 
innovació en el retail i el turisme de compres. 
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Experiències. Promoció i difusió a través del disseny i producció d'un espai específic en 
la plataforma on line del Barcelona Shopping City de Turisme de Barcelona, i la creació 
d'un document offline dissenyats per a oferir les activitats i experiències al visitant i a la 
intermediació turística. 
 

   

Després de recopilar les activitats o experiències que van enviar les botigues 
participatives en el projecte (un total de 58), s'han treballat els suports digitals per a la 
seva promoció i difusió a través del disseny i producció d'un espai específic en la 
plataforma on line del Barcelona Shopping City de Turisme de Barcelona, i la creació 
d'un document offline.  
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REPRESENTATIVITAT DE BARCELONA OBERTA A LA CIUTAT I AL PAÍS 

OBJECTIU: Un dels objectius principals de Barcelona Oberta des del seu naixement ha 

estat esdevenir una veu reconeguda per les administracions (l’Ajuntament de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya) en la presa de decisions relatives als aspectes 

que concerneixen les activitats comercials i turístiques de la ciutat.  Barcelona Oberta  

avui és un referent i està present a tots els espais de debat de l’Ajuntament de 

Barcelona i de la Generalitat de Catalunya que tenen a veure amb l’activitat econòmica 

i /o turística de la ciutat. Així mateix hem estat presents a les reunions amb la Ministra 

de Empresa, Comercio y Turismo, Sra. Reyes Maroto. 

ACCIONS: Barcelona Oberta és membre de ple dret del Consell de Ciutat, del Consell 

de Comerç i Ciutat i del Consell de Turisme i Ciutat, i aquest 2018 ha participat a 

diversos grups de treball en els que s’han debatut temes importants per la ciutat, el 

comerç, el turisme, la mobilitat, la fiscalitat, el mercat laboral i l’espai públic. També és 

membre del Consell Assessor de Comerç de la Generalitat de Catalunya, i del grup 

tècnic dels Bid’s, entre d’altres. 

 

RESULTAT:   

 Barcelona Oberta està present a 10 espais de debat i treball de l’Ajuntament de 

Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, 

 Ha assistit a 33 reunions dels diferents Consells, grups de treball i comissions. 

 Barcelona Oberta és membre de: 
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 Consell de Ciutat  
 Grup de Treball “Rellançar Barcelona” 

 Consell de Turisme i Ciutat 
 Grup de Treball de Fiscalitat 
 Grup de Treball Mercat Laboral.  

 Consell de Comerç i Ciutat 
 Pla de Mobilitat 
 Consell Assessor de Comerç de la Generalitat 
 Grup Tècnic Projecte BID’s de la CCAM 

 

CONSELL DE CIUTAT 

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de 

Barcelona, en què els representants de l'Ajuntament i de la ciutadania debaten 

els afers principals de la ciutat, amb la recerca constant del compromís i la co-

responsabilitat. Està presidit per l’Alcaldessa de Barcelona, la Sra. Ada Colau, i estan 

presents tots els grups municipals i representants de les entitats i organitzacions 

escollides. 

Reunions Plenàries del Consell de Ciutat: 24 d’abril, 12 de desembre. 

 
Consell de Ciutat 
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GRUP DE TREBALL “RELLANÇAR BARCELONA” 

El grup té l'objectiu d'elaborar un document estratègic per aconseguir un model de 

ciutat que incorpori elements com la sostenibilitat, la mixtura d'usos o la inclusió en 

àmbits diversos com és el de la investigació, la digitalització, l'economia o la mobilitat.  

Per elaborar l’informe final es van convidar persones rellevants de la ciutat com: 

Rosa Bada, Secretària Tècnica del Consell de Turisme i Ciutat, de l’Ajuntament de 

Barcelona  Gabriel Jené, President de Barcelona Oberta  Jordi Alberich, Director 

General del Cercle D’Economia  Carles Grau, CEO del Mobile World Capital de 

Barcelona  Antonio Ferrero, Coordinador d’Infraestructures de l’AMB  Josep Amat, 

Catedràtic d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors  Lluís Gómez, Comissionat de 

Promoció Econòmica de l’ajuntament de Barcelona. 

El juliol del 2018 es va emetre l’Informe final del Grup de Treball Rellançar Barcelona: 

economia, tecnologia i connectivitat i es va presentar al Plenari del Consell de Ciutat. 

Reunions del GT Rellançar Barcelona: 12 de març, 26 de març, 9 d’abril, 19 d’abril, 7 de maig, 

21 de maig, 4 de juny, 18 de juny, 16 de juliol. 

    

CONSELL DE COMERÇ I CIUTAT 

El Consell de Comerç i Ciutat és un espai de diàleg entre el Govern de la ciutat, els 

diversos sectors del comerç i persones de reconeguda vàlua en l’àmbit del sector 

comercial. 

Els seus objectius són proposar, informar i estudiar iniciatives, projectes i polítiques 

municipals que afectin el sector comercial de la ciutat. 

Està presidit pel Tinent d’Alcalde i per el/la regidor/a de Comerç, i hi assisteixen 

representants dels grups municipals i els representants de les organitzacions de 

Comerç de Barcelona. 
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L’any 2018, després de la sortida del PSC del Govern de la Ciutat, el Consell només s’ha 

reunit una vegada i s’han tractat temes com: 

 Evolució de la mesura de Transformació Digital 

 Evolució de la Tarjeta Viba 

 Implantació de la Moneda Ciutadana REC 

Reunions Plenàries del Consell de Comerç i Ciutat: 29 de novembre. 

CONSELL DE TURISME I CIUTAT 

El Consell de Turisme i Ciutat és un òrgan de participació ciutadana, obert i divers, 

creat amb l’objectiu de debatre quin és el model de ciutat que volem i, per tant, quin 

és el desenvolupament turístic que més s’adiu amb la ciutat. 

El Consell de Turisme i Ciutat el presideix el regidor de comerç i turisme, el Sr. Agustí 

Colom i l'integren representants d’entitats del sector ciutadà i veïnal, del sector turístic 

empresarial, del comerç i la restauració, de la cultura i l’esport, de sindicats, 

associacions ambientals, grups socials i representants de cada districte, així com 

professionals experts, responsables tècnics i representants de cadascun dels grups 

municipals. 

En el Consell de Turisme i Ciutat s’han tractat temes com:  

 Impost d’estades en establiments turístics (IEET): projectes desenvolupats l’any 
2017 

 Mesura de Govern, Estratègia Territorial 

 Dades activitat turística   

 Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona EMTDB 

  

Reunions plenàries del Consell de Turisme i Ciutat: 25 de gener, 26 d’abril, 12 de juliol, 3 

desembre. 

En el marc del Consell de Turisme i Ciutat s’han creat dos grups de Treball: GT de Fiscalitat i 

GT de Mercat Laboral. 
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GT de Fiscalitat: 

L’objectiu del grup era debatre la fiscalitat turística per tal de generar un informe de 

recomanacions per presentar a l’Ajuntament suggerint accions a desenvolupar, 

assumibles i realistes des del punt de vista de la seva implementació. 

El resultat del grup de treball, després de veure diferents estudis, va ser decidir que no 

hi havia suficient informació per valorar si s’havia de crear un nou impost. Es va 

acordar encarregar un estudi sobre l’impacte que l’activitat turística té al pressupost 

municipal consolidat -això implica, tant l’Ajuntament com altres entitats públiques 

dependents de l’Ajuntament (Autoritat Transport Metropolità, BSM, etc.) per tal 

d’obtenir informació d’un període limitat, però prou llarg en el temps perquè els 

resultats siguin prou significatius, tant dels ingressos com de la despesa resultant que 

l’activitat turística a la ciutat suposa per l’Ajuntament.  

En aquest Grup es va presentar l’Estudi de Barcelona Oberta “l’Impacte Socioeconòmic 

del Turisme de Compres a Barcelona”. 
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GT Mercat Laboral: 

L’objectiu del grup de treball ha estat analitzar i debatre la situació del mercat laboral 
en el sector turístic a la ciutat de Barcelona amb la finalitat de generar un informe de 
recomanacions per presentar a l’Ajuntament, en el qual se suggereixin actuacions a 
desenvolupar, que tinguin sentit en el marc municipal. 

Es van analitzar diferents estudis i es van rebre diferents especialistes en el tema, i 
després de vàries sessions es va emetre un informe amb contingut rellevant com: El 
sector turístic de Barcelona contribueix amb 92.655 llocs de treball (desembre 2017), 
representant el 8,8% de l’ocupació total de la ciutat. 

El sector turístic ha estat motor de creació d’ocupació a la ciutat també durant la crisi, 
i ha generat més de 19.000 llocs de treball nets des de 2008.  

Es coincideix en el fet que cal centrar-se en què pot fer l’Ajuntament per vetllar per la 
millora de les condicions laborals, tenir clar cap a quin model turístic es vol avançar i 
adaptar l’entorn del turisme cap a aquest enfocament definit. I és que un mercat 
laboral just és una garantia de drets i de sostenibilitat econòmica. A escala general, es 
considera que la concertació, el diàleg sectorial i la negociació col·lectiva són aspectes 
fonamentals de la competitivitat i el creixement sostenible, i com a tal, cal potenciar-
los especialment en una ciutat com Barcelona, que té, en aquest sentit, una llarga 
tradició. 

 

Reunions dels grups de Treball del Consell Turisme: 10 de gener: GT Fiscalitat, 29 de gener: 
Mercat Laboral, 7 de febrer: Reunió GT Fiscalitat, 12 de febrer: GT Mercat Laboral, 21 de 
febrer: GT Fiscalitat, 26 de febrer: GT Mercat Laboral, 14 de març: GT Fiscalitat, 19 de març: GT 
Mercat Laboral, 9 d’abril: GT Mercat Laboral, 17 de maig: Reunió Grup de treball Mercat 
Laboral, 7 de juny: Mercat Laboral, 12 de Juny: GT Mercat Laboral, 26 de juny: GT Mercat 
Laboral. 
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PACTE PER LA MOBILITAT 

   

A la reunió Plenària del pacte per la Mobilitat es va fer un balanç de les actuacions del 

2017, es van presentar les noves implantacions de les super illes, nova regulació per a 

vehicles de mobilitat personal i vehicles de més de dues rodes, Estratègia de mobilitat 

turística, i els reptes del Pla de Mobilitat per al 2018:  

 Organització de la trama urbana de la ciutat en super illes i altres mesures de 

pacificació   

 Implantació de la nova xarxa ortogonal de bus    

 Desenvolupament total de la xarxa de carrils bici 

 Promoció i mesures de discriminació positiva de vehicles d’alta ocupació  

 Revisió de la regulació de l’aparcament en calçada i fora de la mateixa 

 

Reunió Pacte per la Mobilitat: 20 de febrer. 
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COMISSIÓ NO PERMANENT D’ESTUDI DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA ACTUAL DE 

BARCELONA I DE PROPOSTA DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT ALS 

SECTORS ECONÒMICS AFECTATS 

El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 24 de novembre de 2017, va aprovar la 

proposició del Grup Municipal Socialista de Catalunya, la creació d’una comissió no 

permanent d’estudi per avaluar la situació econòmica actual de Barcelona i de 

proposta de mesures extraordinàries de suport als sectors econòmics afectats, com el 

comerç, els autònoms, la restauració, impulsar la revisió o modificació del PEUAT, la 

promoció turística i la modificació de l’Ordenança de Terrasses.  

Es van fer vàries sessions sobre comerç, restauració, moda i venda i mercats 

ambulants, turisme, promoció internacional, emprenedoria, autònoms i mercat 

laboral, impacte econòmic de mesures urbanístiques (PEUAT, moratòries, plans d’usos 

i llicències), i  fiscalitat. 

 Barcelona Oberta va participar a la sessió del 13 d’abril de comerç, restauració, 

moda i venda i mercats ambulants.  

  

Els assistents a la comissió de comerç, restauració, moda i mercats ambulants van ser: 

Restauració  

 Sr. Juan Ignacio Diaz, en representació de Marcas de restauración.  

 Sr. Pere Chias, en representació de Gremi de Restauració de Barcelona.  

Comerç  

 Sr. Fermín Villar, en representació d‘Amics de la Rambla.  

 Sr. Martí Ramoneda, en representació de l’Associació de marxants del 

Maresme.  

 Sr. Gabriel Jené, en representació de Barcelona Oberta.  

 Sr. Joan Carles Calbet, en representació de Comertia. 

 Sr. Miquel Donnay, en representació de Consell de Gremis de comerç, turisme i 
serveis.  

 Sr. Salvador Vendrell, en representació de Fundació Barcelona Comerç.  
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 Sr. Àlex Goñi, en representació de Pimec-Comerç. 
Moda  

 Sra. Isabel Roig, en representació de Barcelona Centre del Disseny.  
 Sr. Francesc Maristany, en representació de Clúster Català de la Moda.  
 Sr. Josep Maria Donat  
 Sr. Xavier de Balaguer  

 

El President de 
Barcelona Oberta, va fer 
una intervenció molt 
aclamada, que va dividir 
en tres apartats: 
Promoció, Ordenació 
Municipal i Ordenació 
Supramunicipal, on va 
posar de manifest la 
necessitat de fer 
promoció de la ciutat, de 
treballar per la 
implantació del Bid’s i 
explorar els Tid’s, 
repensar la marca 

Barcelona i la gestió del Nadal, va parlar també de la degradació del centre de la ciutat, 
del Top Manta, de la necessitat de potenciar un gran esdeveniment a la ciutat, un nou 
gran projecte de ciutat a llarg termini que ens torni a ilusionar com a barcelonins. 
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CONSELL ASSESSOR DE LA GENERALITAT 

Barcelona Oberta forma part del Consell Assessor de la Generalitat. 

En aquest Consell estan presents els representants del sector econòmic del país i es 

tracten temes importants com la Llei de Comerç, la Llei de Bid’s, la digitalització del 

comerç, etc. 

 

Reunions del Consell assessor de Comerç de la Generalitat: 26 de setembre i 18 de desembre.  

GRUP TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ DE LA LLEI REGULADORA DELS BID’S 

Barcelona Oberta participa al grup tècnic 

per a la redacció de la llei reguladora 

dels Bids: S’han fet propostes de millora 

a l’avantprojecte i s’han definit: 

Delimitació de l’apeu, característiques 

de l’àmbit a delimitar, locals, les 

funcions, el nivell d’implicació de 

l’ajuntament, iniciativa i aprovació de 

l’apeu, implementació, o l’extinció, 

entre d’altres. 

Reunions del Grup de treball: 30 d’octubre, 16 de novembre i 12 de desembre. 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018 

  92 
 

PARTICIPACIÓ A LA 2ª SETMANA DEL COMERÇ DE LA CCAM 

 

Barcelona Oberta va participar activament a la 2ª Setmana del Comerç. 

ACCIONS: 

 Suport a la preparació de la 2ª Setmana del Comerç. 

 Assistència a l’acte d’inauguració 

 Assistència a les jornades tècniques. 

 Presentació de Barcelona Oberta i ISDI: Reptes del Comerç i l’impacte a la 

transformació digital 

 Participacio a la Taula Rodona: “Passat, present i futur de les associacions 

territorials”. 
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Jornada: Reptes del Comerç i l’impacte a la transformació digital  

En el marc de la 2ª Setmana del Comerç, Barcelona Oberta i ISDI van organitzar la  

jornada “Reptes del Comerç i l’impacte a la transformació Digital”, en la que el 

professor de ISDI, Sr. Dionis Guzmán va fer una classe magistral sobre els reptes de 

futur del comerç.  

 

  

REUNIONS:  

26 de gener: Presentació Setmana del Comerç. Generalitat 

19 de març: Inauguració Setmana del Comerç 

21 de març: Presentació de Barcelona Oberta i ISDI: Reptes del Comerç i l’impacte a la 

transformació digital 

22 de març: Participació a la Taula Rodona: Passat, present i futur de les associacions 

territorials. 
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JURAT PREMIS NACIONALS A LA INICIATIVA COMERCIAL 

Barcelona Oberta ha format part del Jurat als Premis Nacionals a la Iniciativa comercial. 

Un dels guardons va ser atorgat a un membre de la nostra entitat, al Sr. Lluís Sans, per 

tota la seva trajectòria empresarial, i va comptar amb el suport de tot el sector present 

al Jurat. El Sr. Fermín Villar que va recollir el premi en nom dels comerciants Amics de 

la Rambla, per la seva tasca de suport als ferits durant l’atemptat del 17 d’agost de 

2017. 

  
Lluís Sans i Fermín Villar recollint el Premi 

 

 
Jurat dels premis 
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JURAT PREMIS COMERÇ BARCELONA 

Barcelona Oberta un any més ha estat membre del Jurat dels Premis Comerç 

Barcelona. 

 

ACCIONS: 

 Revisió dels candidats 

 Visita als establiments escollits 

 Elecció dels premiats 

 Assistència a l’acte de Lliurament dels Premis 
 

   
Visita com a Jurat als candidats al premis 
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Acte de lliurament dels Premis Comerç Barcelona 
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PARTICIPACIÓ A LA CAMPANYA NADAL 

Barcelona Oberta forma part de la comissió de disseny de la Campanya de Nadal. 

Ambtot, des de Barcelona Oberta reclamem constantment actes de Nadal que 

serveixin de promoció de la ciutat, com un acte d’encesa a escala internacional, així 

com repensar les accions que tenen lloc a la Pl. Catalunya, perquè siguin atractives i 

generin tràfic pels comerços de l’entorn.  

D’altra banda, també demanem augmentar els trams d’il·luminació de Nadal perquè 

estiguin a l’alçada d’altres ciutats europees i del nostre país. Barcelona Oberta reclama 

aquestes i d’altres accions de millora de la promoció del Nadal a Barcelona.  

La Campanya 2018: Per Nadal, viu un comerç de conte 

Presentació de la Campanya 

El regidor Agustí Colom amb la responsable de l’ICUB, van presentar el 21 de 

novembre totes les accions de la Campanya de Nadal FEM NADAL. 
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Encesa de les llums Nadalenques: Barcelona Oberta amb el suport de la Fundació 

Barcelona Comerç, va aconseguir avançar mitja hora l’encesa de les llums de Nadal, 

prevista per les 18.30, quand ja fa una hora que es fosc.  

Acte d’encesa: Un avi de quatre metres anomenat Senyor Hivern, va ser el conductor 

de totes les activitats de Nadal a Barcelona i, per tant, també de l’acte d’encesa de 

llums el dia 22 de novembre. 

 

L’acte d’encesa va estar presidit per l’Alcaldessa de Barcelona i va comptar amb la 

presència dels presidents de Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç. 
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La campanya 'Un comerç de conte': 

“El petit llibre de les grans coses” 

Un llibre fa d’eix conductor del relat de les activitats: el “Petit llibre de les grans coses”, 
que es pot trobar a les botigues i que els comerciants regalaran als seus clients. És un 
volum que inclou un relat i un joc pensat perquè es puguin fer activitats en família. 

La idea era fomentar la compra a les botigues del barri per tal de mantenir viu el teixit 

comercial de proximitat.  

Barcelona Oberta els va repartir entre els membres, però és evident que és un tipus 

d’accio que no funciona als eixos de Barcelona Oberta.  

   

A la reunió de valoració de la Campanya de Nadal, Barcelona Oberta va expressar el 

seu descontentament amb la campanya. Vam tornar a reclamar un acte d’encesa a 

escala de les ciutats europees i del país (Màlaga, Vigo, Valladolid) i vam reclamar la 

ideació de projectes diferenciats, atractius i amb valor afegit pels eixos comercials de 

Barcelona Oberta. 
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PARTICIPACIÓ I PATROCINI DEL I SUMMIT TURISME BARCELONA GLOBAL 

Barcelona Global va celebrar al març el 1st Barcelona Global Summit: Innovation in 
Urban Tourism, fruit de dos anys de treball, per proposar una sèrie de recomanacions 
concretes per millorar la relació entre la ciutat i el turisme. 
 
Les propostes per millorar la gestió del turisme a Barcelona, van estar basades en 
l'anàlisi de casos d'èxit de Nova York, Miami, Ciutat del Cap i Amsterdam; i es centren 
en: impulsar la col·laboració publico-privada (comptant amb el sector privat per 
desenvolupar i invertir en àrees d'interès). 
 

 
 
L'esdeveniment va tenir com a patrocinadors al voltant de 40 empreses i institucions, 
moltes d'elles vinculades al sector del turisme, entre elles CaixaBank, Axel Hotels, Grup 
Hotusa, Únic Hotels, Airbnb, Abertis, el Gremi d'Hotels de Barcelona, Barcelona Oberta 
i Turisme de Barcelona, entre altres. 

 

Fruit del Summit va ser la creació del Grup de treball sobre turisme, en el que es van 

analitzar les propostes de millora: utilitzar la tecnologia per millorar l'experiència del 

visitant i la conveniència amb el resident, en concret per millorar la mobilitat i 

l'habitatge; la música com a activitat de generació de valor afegit (introduint un 

recàrrec en l'Impost Turístic); i millorar la percepció del turisme per part del resident 

mitjançant la visualització de la contribució del turisme i la responsabilitat del sector, 

etc. 
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Grup de treball de Turisme de Barcelona Global  
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PARTICIPACIÓ I PATROCINI ALS PREMIS TALENT 

  

L’Objectiu dels Premis Talent és: Millorar la 

imatge de les marques Catalunya i 

Barcelona amb el talent de la gent. 

Atreure Talent 

Atraure com a associats a joves talents, 

personalitats, entitat i/o empreses ja 

consolidades i amb talent reconegut que 

s'identifiquin amb el foment del talent i de 

les marques Barcelona i Catalunya. 

Foment 

Identificar i fomentar la promoció (proposta: 

Impulsar la detecció i difusió) de persones 

que amb el seu talent contribueixen a 

millorar la marca Barcelona i Catalunya. 

Amb aquest objectiu, Barcelona Oberta va 

considerar pertinent participar en el projecte formant part del Jurat i amb un patrocini. 

Un dels premiats va ser El Tast de la Rambla. El lliurament dels Premis es va fer el dia 4 

de juliol al recinte Moderniste de l’Hospital de Sant Pau. 
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ACCIONS DE LOBBY 

AL·LEGACIONS A L’ORDENANÇA DE CIVISME: 

La Tinença d’Alcaldia de Drets de la 

Ciutadania, Participació i Transparència  

va presentar un esborrany de nova 

Ordenança dels usos ciutadans de l’espai 

públic, de 24 d’octubre de 2017. 

Des de Barcelona Oberta, Fundació 

Barcelona Comerç, Gremi d’Hotels de 

Barcelona, Gremi de Restauració de 

Barcelona, Apartur, Comertia, Consell de 

Gremis i ABCcat, no veiem necessària la modificació de l’actual ordenança, i així ho 

vam transmetre en un manifest signat per tots. Es van elaborar esmenes a la proposta 

de modificació que ens va fer arribar la Tinença d’Alcaldia de Drets de la Ciutadania, i 

ens vam reunir amb el tinent d’alcalde, el Sr. Jaume Asens i amb tots el grups 

Municipals per tal d’expressar la nostra preocupació per aquesta reforma de 

l’Ordenança. Gràcies a la feina conjunta de les organitzacions signants, la nova 

proposta de l’Ordenança de Civisme va ser retirada. 

  
Reunió amb el PP                                                                   Reunió amb C’s 

  
Reunió amb PDeCAT                                                               Reunió amb ERC  
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Reunió amb PSC 

 

AL·LEGACIONS AL PLA D’USOS DE CIUTAT VELLA 

 

En la mateixa línia vam treballar las propostes de canvis al Pla d’Usos de Ciutat Vella. 

Barcelona Oberta va elaborar un document que recollia totes les esmenes de les 

Associacions de Comerciants de Ciutat Vella,  membres de Barcelona Oberta i li vam 

traspassar a la regidora de Districte, Sra Gala Pin, que es va reunir amb nosaltres i ens 

va explicar quines esmenes aceptaven i quines no. Finalment es van recollir moltes de 

les esmenes presentades. 

 

RESULTAT DE L’ACCIÓ: 

8 Reunions amb l’Ajuntament i Grups polítics 

Elaboració esmenes a la proposta 

d’Ordenanca 

Retirada de la proposta d’Ordenança, gràcies 

a la nostra pressió  
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ESMENES A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/2017, DE L’1 D’AGOST, DE 

COMERÇ, SERVEIS I FIRES.  

La Llei de Comerç, Serveis i Fires del 18/2017, per adaptar-se al Pacte per la Reforma 

Horària, va incloure la modificació dels horaris d’estiu i d’hivern. El sector va considerar 

que era una mesura que no tenia en compte les necessitats ni dels comerciants ni dels 

consumidors.  

Vàrem establir un acord amb PIMEComerç, ANGED, CEDAC, ABCcat per fer la proposta 

conjunta: que es modifiqui el doble horari actual d’estiu i d’hivern per un únic horari 

anual, ja que l’aplicació del doble horari és del tot ineficaç i només comporta a la 

confusió del mateix client, però a més, la finalització de l’activitat comercial es 

mantingui fins a les 21:30 h., segons la mitjana de les franges horàries que s’apliquen 

actualment.  

Es va elaborar un document d’Exposició de motius i hem anat a presentar-lo a tots els 

grups del Parlament.   
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Exposició de motius  

Els horaris comercials són un element clau en el desenvolupament econòmic i social d’un país i, per tant, la seva 

regulació té molta transcendència no només per als mateixos comerciants, sinó que afecta els hàbits de compra dels 

consumidors, que es troben lligats a adaptar-se al que la llei marca en cada moment.  

La modificació dels horaris comercials és, per tant, un motiu de preocupació i, a vegades, de desconfiança per als 

comerços, sobretot, quan es prenen decisions des de la distància sense tenir en compte les variables que afecten el 

sector de proximitat: tipus de comerç, hàbits de compra dels clients, horaris de proveïdors, estacionalitats, 

campanyes, esdeveniments dins del municipi, etc.  

No obstant això, al sector del comerç també li preocupa i pren consciència dels aspectes sobre conciliació familiar i 

laboral, així com que els treballadors i treballadores puguin desenvolupar les seves relacions personals i familiars de 

forma plena. Per aquest motiu, formem part de les taules sobre reforma horària i som membres del Pacte per la 

Reforma Horària.   

Per arribar a aquesta fita, però, cal que primer de tot els agents econòmics, socials i la mateixa Administració, no 

només el sector del comerç, prengui consciència en matèria de conciliació familiar i laboral, i per això, cal una 

pedagogia i un canvi de la cultura empresarial actual on la finalització de la jornada laboral es troba sotmesa a una 

franja horària d’entre les set i les nou de la nit, i no entre les cinc i les sis de la tarda com en altres països europeus.  

En aquest sentit, el sector del comerç no ha de ser l’agent econòmic capdavanter que ajudi a modificar els hàbits 

de consum de la gent sinó que ha de ser el comerç qui s’ha d’adaptar a les pautes de consum que li vagin exigint 

els seus clients, com succeeix en l’àmbit de les noves tecnologies.  
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És per això, que l’avançament de la finalització de l’horari comercial a les 21:00 h de la nit, es tradueix en una altra 

mesura ineficaç que no suposa cap benefici o avantatge per al consumidor, ja que aquest continuaria mantenint els 

mateixos horaris laborals.  

Cal afegir a tot això, que d’acord amb la proposició de Llei presentada pel partit CatECP, només s’ha tingut en 

compte el volum d’activitat dels comerços durant els mesos d’hivern d’octubre a maig, sense tenir en compte el 

volum d’activitat dels comerços i els hàbits dels consumidors durant els mesos d’estiu, amb l’aprofitament de més 

hores de llum.  

Així doncs, proposem que es modifiqui el doble horari actual d’estiu i d’hivern per un únic horari anual, ja que 

l’aplicació del doble horari és del tot ineficaç i només condueix a la confusió del propi client, però a més, que la 

finalització de l’activitat comercial es mantingui fins a les 21:30 h., segons la mitjana de les franges horàries que 

s’apliquen actualment.   

Per tot l’anterior, proposem la modificació de l’article 36.2 apartat “a” de la Llei 18/2017, de l’1 d’octubre, de  la 

següent manera: 

Article primer 

Es modifica l’apartat “a” de l’article 36.2 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires que quedaria 

redactat de la següent manera: 

a) Els establiments comercials no poden romandre oberts ni dur a terme cap activitat de venda entre les 21:30h i 

les 6:30h.  
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MANIFESTACIONS AL CENTRE 

La constant presència de manifestacions i mobilitzacions al centre per motius polítics, 

procés, presos polítics, nacionalistes, etc., va acusar el 2017 pèrdues de més del 30% 

als comerços i restauradors del centre. El març i l’agost del 2018 davant de la 

convocatòria de noves mobilitzacions, Barcelona Oberta va enviar cartes a ANC, 

ÒMNIUM CULTURAL, UGT, CCOO, SOCIETAT CIVIL CATALANA, a la Guàrdia Urbana de 

Barcelona, a l’Alcaldessa de Barcelona i als grups polítics de l’Ajuntament de 

Barcelona per demanar que fessin el possible per a repartir aquestes mobilitzacions 

per altres indrets de la ciutat amb menys presència d’activitat comercial, com per 

exemple els carrers Marina, Passeig Colom, Lluís Companys, Av. Maria Cristina, carrer 

Tarragona, Meridiana, etc., trobant itineraris alternatius o simplement fer-les en 

diumenge. Finalment vam aconseguir que una de les mobilitzacions es celebrés al 

carrer Marina. 
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VAGA DE TAXIS I OCUPACIÓ DEL CENTRE DE LA CIUTAT 

El juliol del 2018, els sindicats del Taxi van convocar una aturada total sense data de 

caducitat perquè Justícia havia decidit mantenir en suspens la normativa de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona que deixava sense efecte les llicències VTC (les que 

utilitzen empreses com Uber i Cabify per operar), fet que va encendre els ànims del 

col·lectiu de taxistes. Els taxistes van ocupar la Gran Via i el Passeig de Gràcia, van 

deixar la ciutat en plena temporada turística, sense servei. Les imatges de la ciutat 

ocupada pels taxis, la imatge de Barcelona amb turistes que no podien arribar a 

l’aeroport i l’afectació al comerç és el que Barcelona Oberta va voler destacar als 

diferents mitjans de comunicació.  
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ATURADA DE PAÍS. 21 DE DESEMBRE 

El 21 de desembre es va celebrar a Barcelona el Consell de Ministres, el sector 

independentista van convocar una Aturada de País, talls de carreters, autopistes i trens 

i manifestacions al centre de la Ciutat. El dia 21 era el cap de setmana de més venda al 

comerç de Barcelona, ja que coincidia amb plena campanya de Nadal. Barcelona 

Oberta fa fer declaracions als mitjans de comunicació demanant tranquil·litat i alertant 

de les pèrdues econòmiques pel comerç, en un dia tan assenyalat, i finalment es va 

sumar al manifest del sector econòmic.  
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PETICIÓ DE MODIFICACIONS AL CODI PENAL 

Degut a l’augment dels robatoris i de la inseguretat a la ciutat, Barcelona Oberta va 

escriure cartes a tots els presidents dels grups del Parlament Espanyol, sol·licitant la 

modificació del codi penal pels delictes multireincidents. Concretament va enviar 

cartes a: Pablo Iglesias, Pablo Casado, Carles Campuzano, Joan Tardá, Alberto Rivera, 

a la Ministra de Justícia, a la Ministra d’Empresa, Comerç i Turisme, al Conseller Buch 

i a l’Alcaldessa de Barcelona.  

El 30 de novembre del 2018 ens vam reunir amb el Fiscal General, i el 2019 amb la 

Secretaria General de Justícia i amb el representant del PDeCAT al Congreso de los 

Diputados, el Sr. Carles Campuzano. Tenim demanada reunió amb la Consellera de 

Justícia, amb la Degana de Justícia, amb la Delegada del Govern. 

La nostra petició és: proposar modificacions legislatives enfocades a l'efectiva aplicació 

de l'article 234.2 del Codi Penal, modificat per la 1/2015 de 30 de març, amb la finalitat 

de combatre de forma reeixida la criminalitat habitual, organitzada, per a cometre 

delictes contra el patrimoni. 
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REUNIONS I ACTES AMB EL SECTOR 

Les relacions de Barcelona Oberta amb el sector empresarial, comercial i turístic de la 

ciutat són estretes, tal com es pot veure pels projectes i les accions de lobby en les que 

participem conjuntament. Al llarg del 2018 han estat un munt de reunions, actes, 

presentacions, suport a projectes d’organitzacions del sector, etc. És a partir d’aquesta 

relació intensa i cordial, com Barcelona Oberta entén la ciutat i com, amb la suma de 

tots, podem aconseguir més i millors resultats. 

 
Participació de Barcelona Oberta a les Jornades Europees de Comerç i Turisme organitzades per Vitrines d’Europa 

i la Fundació Barcelona Comerç. 

 

   
Fòrum Acave               La Nit més IN de Fundació SIFU 
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Inauguració Mercat de Sant Antoni 

 

    
 Sopar de la Fundació Barcelona Comerç                                            Premis Restauració Barcelona 

 

    
Jornada d’Esade amb el suport de Barcelona Oberta 
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Participació a l’Estratègia de Marketing Turística de la destinació Barcelona 

 

     
Assemblea Barcelona Shopping Line                                          Inauguració del CSIO 
 

 
Jornada de Comertia 
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LLISTAT REUNIONS I ACTES AMB EL SECTOR 

 

20 de febrer: Presentació del llibre d’il·lustracions, Barcelona, l’encís del comerç emblemàtic.  

13 de març: Lliurament dels distintius Biosfhere 2017 

26 de maig: Inauguració Mercat de Sant Antoni 

28 de maig: Premis Restauració Barcelona 

27 de setembre: XVIII FORUM ACAVE 

5 d’octubre: Jornada ESADE: Empresaris del Retail davant la transformació digital 

5 d’octubre: Inauguració CSIO 

6 de novembre: Jornada Comertia 

12 de novembre: Jornades Europees de Comerç i Turisme 

12 de novembre: Sopar Fundació Barcelona Comerç 

11 desembre: Reunió amb el sector, proposta d’instaurar un dia de compra local 

12 desembre: Participació amb Turisme de Barcelona a l’elaboració del Pla de Marketing de la 

Destinació Barcelona 

14 de desembre: Assemblea BSL-BSC 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB PIMEC 

Barcelona Oberta i PIMEC Comerç van signar un conveni de col·laboració. Les 

principals línies d’actuació en les que treballarem plegats són: 

 Estudiar la viabilitat de la implantació dels BIDs/APEUs a la ciutat de Barcelona.  

 La defensa del comerç legal, i l’erradicació del comerç ambulant il·legal; amb la 
finalitat de preservar la confiança legítima en la llei dels comerciants i evitant 
l’intrusisme professional del sector. 

 L’estructuració d’un pla estratègic de comerç i turisme, per la seva defensa en 
el Consell de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 L’establiment de criteris comuns per la defensa dels interessos del comerç de 
proximitat de la ciutat de Barcelona amb la finalitat de ser defensats al Consell 
de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona.  
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COL·LABORACIÓ AMB CSIO 

En aquesta edició del CSIO 2018, Barcelona Oberta ha col·laborat per obrir encara més 

l’esdeveniment al ciutadà de Barcelona i fer que els ciutadans se sentin formar part. 

Per a fer-ho, des del CSIO shan ofert paquets d’entrades als establiments que 

participessin a penjar el vinil del CSIO i/o decoressin els seus aparadors amb motius 

hípics. Es van repartir cartells als comerciants que van voler participar.  

El resultat i la col·laboració ha estat molt major de l’esperada. Han participat 

directament 8 eixos comercials:  

• Diagonal 

• Gaudí shopping 

• Barna-Centre 

• Associació de comerciants de la Rambla Catalunya 

• Associació comerciants Pelai 

• La Reial 

• La Barceloneta 

• FemRaval 

 

Amb un total de 50 establiments participants i 750 entrades distribuïdes per aquests 

establiments. Els gerents de les associacions han tingut accés VIP a l’esdeveniment i la 

Junta de Barcelona Oberta va celebrar un dinar de Junta a l’espai del CSIO.  
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FINANÇAMENT: PLA DE CAPTACIÓ DE RECURSOS. 

DESCRIPCIÓ:  L’objectiu d’aquesta acció és cercar nous membres i nous patrocinadors 

o partners per garantir la sostenibilitat de l’organització Barcelona Oberta. 

La presidència i la direcció de Barcelona Oberta, amb el suport dels seus membres ens 

hem reunit amb diverses empreses i organitzacions per tal d’explicar el nostre projecte  

i cercar complicitats. Durant el 2018 ens hem reunit amb 13  empreses, associacions, 

organitzacions. 

ACCIONS: 

 Disseny del Pla de Patrocini 2018 de Barcelona Oberta 
 Execució del Pla de Patrocini. 
 Reunions amb possibles Patrocinadors, socis o partners. Entre d’altres: 

 Torrot 
 Cercle d’Economia 
 Ascana 
 Memora 
 Valeu Retail 
 Nova Bocana 
 BNP Parribas 
 Ecooltra 
 Eix Comercial Sagrada Familia 
 Associacio Front Maritim Barceloneta 
 Barna Port 
 Conquibus 
 Inversions Hoteleres ATIR, SLU 

 
RESULTATS 
3 Noves entitats associades 

Barcelona Oberta al llarg de la seva trajectòria s’ha consolidat com una entitat de 

referència a la ciutat en temes de comerç i turisme. Això ha fet que aquest any 2018, 

tres entitats mostressin el seu interès per formar part de l’associació. Les noves 

entitats tenen en comú una ubicació estratègica a la ciutat, interès en vers la promoció 

i una situació geogràfica rellevant dins el mapa turístic de Barcelona. 

Les tres entitats que s’han adherit com a membres de Barcelona Oberta han estat Eix 

Comercial Sagrada Família, Associació Front Marítim Barceloneta i Barna Port. Les 

tres associacions són representatives del comerç i el turisme de Barcelona. Amb 

aquestes tres noves incorporacions, ja sumen 19 els eixos comercials adherits a 

Barcelona Oberta. 
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Captació de 3 nous patrocinis 

En el cas dels Patrocinis, Barcelona Oberta ha detectat interessos compartits amb 

algunes empreses privades, per tant, les ha convidat a adherir-se als principis i valors 

de Barcelona Oberta mitjançant patrocinis. Aquestes empreses han estat: AGBAR, 

CONQUIBUS i INVERSIONES HOTELERAS ATIR, SLU. 

     
 

 

Reunions: 5 de febrer: Reunió amb Torrot; 13 de febrer: Reunió amb Cercle de Economia; 14 

de març: Reunió Ascana; 16 de març: Signatura Conveni PIMEC Comerç; 18 de juny: Memora;  
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26 de juny: Ascana, 28 de juny: Reunió amb Value Retail; 24 de juliol: Reunió amb Nova 

Bocana; 20 de novembre: Reunió amb Ecooltra; 18 desembre: Reunió BNP Parribas. 

Finalment vam signar un nou conveni amb la CCAM per finançar l’estudi, el Summit i 

les accions de suport als membres. 

 

  

RESULTAT 

Reunions amb 13 noves empreses, entitats i organitzacions 

3 nous membres de Barcelona Oberta: Eix Sagrada Família, Front Marítim Barceloneta, 

Barna Port. 

3 nous patrocinadors: Agbar, Conquibus, Inversions Hoteleres ATIR, SLU. 

4 noves organitzacions col·laboradores per projectes: Barcelona Global, La Vanguardia, 

Turisme de Barcelona, La Farga. 
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PLA D'ACCIONS DE COMUNICACIÓ BARCELONA OBERTA 2018 

OBJECTIU GENERAL  

Ser una entitat referent en comerç i turisme a la ciutat de Barcelona. 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PLA DE COMUNICACIÓ 

 Generar notorietat de Barcelona Oberta a mitjans. 

 Defensar davant l'opinió pública temàtiques i interessos dels membres de 

Barcelona Oberta.  

 Ser una font de referència per a mitjans en matèria de comerç i turisme a la 

ciutat de Barcelona. 

 Vincular a BO el “shopping” de Barcelona. 

 Donar a conèixer BO als seus públics i posicionar-la com a portaveu dels temes  

que conjuguin comerç i turisme a la ciutat de Barcelona. 

 Introduir a l'opinió pública el punt de vista del “comerç obert que pensa en el 

futur”. 

 Captar nous associats. 

 Captar nous patrocinadors. 

ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE COMUNICACIÓ 
 Estratègia en la difusió de l'opinió / resposta sobre temes d'actualitat. 

 Creació i actualització de l’argumentari per a MMCC. 

 Detecció d’oportunitats a MMCC (entrevistes, declaracions, intervencions,...). 

 Gestió de l'aparició d'articles de BO a MMCC. 

OPERATIVA DE L’EQUIP DE COMUNICACIÓ 
 Redacció i enviament de notes de premsa i columnes d’opinió. 

 Elaboració de clipping mensual i valoració d’impactes 

 Actualització dossier de premsa 

 Gestió de peticions i interlocució amb mitjans. 

 Coordinació de la difusió on i off line. 

ACCIONS DE COMUNICACIÓ 
Tal com s’havia previst, per aconseguir els objectius de comunicació i segons el Pla de 
Comunicació de BO 2018 s'han desenvolupat les accions de comunicació i difusió 
següents: 

 Generació de notícies, notes de premsa, articles d’opinió, etc., amb l’objectiu 

de ser un referent sobre comerç i turisme a la ciutat. 

 Redacció de columnes i articles d’opinió. 

 Atenció i resposta als mitjans en moments específics com: Les manifestacions al 

centre, la vaga de Taxis, l’aturada de país del 21 de desembre, la presentació de 

l’estudi, etc. 
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 Atenció i resposta al mitjans en altres moments importants pel comerç: 

Rebaixes, Nadal, Black Friday, etc. 

 Comunicació del IV SUMMIT DE BARCELONA OBERTA: material gràfic, retolació, 

publicity a mitjans general, publicity a mitjans locals. 

 Creació del Shopping Índex de Barcelona / Índex d'Impacte Econòmic  

 S’han fet columnes d'opinió. 

 Gestió d'entrevistes i peticions de mitjans en moments claus pel comerç i la 

ciutat. 

 Notes de premsa. 

RESULTATS 
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POSICIONAMENT DIGITAL DE L’ASSOCIACIÓ 

Millora del posicionament a les xarxes: Facebook i Twitter 

 

Actualment ens segueixen 728 

Amb un total de 753 

publicacions (3 diàries) 

 

 
 
 
 
 
 

L’any 2018 hem pujat al Facebook moltes de les activitats dels nostres associats, així 
com notícies sobre la ciutat i sobre Barcelona Oberta. 
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Actualment ens segueixen 3618 usuaris 
Un augment de 731 usuaris 
Un total de 1667 tuits annuals. 
6,6 tuits diaris de mitja. 

 

 

    

Posicionament web 

El 2018, hem pujat 115 notícies dels nostres associats, de la ciutat i d’actes de 
Barcelona Oberta, 25 d’elles redactades en tres idiomes. 
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Adaptació a la LOPD 

La web de Barcelona Oberta està adaptada a la LOPD 

- http://barcelonaoberta.cat/politicaprivacitat/ 

- http://barcelonaoberta.cat/avis-legal/ 

- http://barcelonaoberta.cat/politica-privacitat-xarxes/ 

 

 

 

 

 
 

RESULTAT XARXES SOCIALS: 

Facebook: 753 publicacions 

Twitter: 

 Augment de 731 seguidors 

 1.667 Tuits el 2018 

www.barcelonaoberta.cat: 115 notícies pujades- 25 en tres idiomes 

 

http://barcelonaoberta.cat/politicaprivacitat/
http://barcelonaoberta.cat/avis-legal/
http://barcelonaoberta.cat/politica-privacitat-xarxes/
http://www.barcelonaoberta.cat/
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RELACIONS I ACTES INSTITUCIONALS 

REUNIONS INSTITUCIONALS 

Durant el 2018, els membres de la Junta de Barcelona Oberta ens hem reunit amb 

representants polítics, de l’Ajuntament, de la Generalitat i de l’Estat per diversos 

projectes que hem anat explicant al llarg d’aquesta memòria. Per a Barcelona Oberta 

és important transmetre els nostres neguits, opinions, aportacions, i propostes de 

millora. És per això que en espais més propers i de confiança, cada any ens reunim o 

rebem a diferents representants del govern de la ciutat o del país. De l’any 2018 

destaquem:  

 11 de gener: Dinar de Junta amb Alfred Bosch 

 19 de gener: Reunió Jaume Collboni i Sector empresarial 

 16 de febrer: Reunió amb l’Alcaldessa i Regidor Agustí Colom 

 6 d’abril: Reunió amb el Comissionat Lluís Gómez 

 13 d’abril: Reunió Comissió Econòmica Grups Polítics 

 4 de maig: Reunió amb Montse Ballarin 

 10 de maig: Reunió amb director de Comercio Interior, Sr. Garcia  Rebollar 

 13 de juliol: Esmorzar Junta amb Ferran Mascarell 

 16 de juliol: Dinar Junta amb Manel Valls 

 17 de juliol: Junta amb Jaume Collboni 

 24 de juliol: Reunió amb la Ministra de Industria, Comerç i Turisme, Sra. Reyes Maroto 

i la Delegada del Govern, Sra. Teresa Cunillera 

 3 de setembre: Reunió amb el sector econòmic i Jaume Collboni 

 8 d’octubre: Reunió amb la Ministra Reyes Maroto 
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Reunió del sector amb Jaume Collboni                           Reunió de la Junta de BO amb Alfred Bosch 

 

  
Amb el Director de Comercio Interior, Sr. Garcia Rebollar            Esmorzar amb Ferran Mascarell 

 

 
La Junta de Barcelona Oberta amb Manel Valls 
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       Esmorzars de la Junta amb Jaume Collboni                                 Esmorzars de la Junta amb Neus Munté 
 

    
Reunions del sector econòmic amb la Ministra de Empresa, Comerç i Turisme,  Sra. Reyes Maroto 
 

 
               Esmorzar Barcelona Oberta amb la Consellera Àngels Chacón i la Directora Muntsa Vilalta 
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ACTES INSTITUCIONALS 

Barcelona Oberta des del seu naixement ha estat fent una feina de contactar amb els 

diferents sectors i actors de la ciutat, econòmics, socials, culturals i polítics, per tal de 

tenir una presència important a Barcelona i ser una veu reconeguda. Només el 2018, 

hem assistit a més de 30 actes institucionals, entre conferències, presentacions, dinars, 

o altres trobades. En destaquem:  

 

 25 de gener: Presentació informe Locals buits 

 12 de febrer: Presentació Pla Director Aeroport Prat 

 20 de febrer: Dinar Intermedia amb Sixte Cambra 

 11 d’abril: Dinar Intermedia amb Santi Vila 

 12 d’abril: Presentació Programa Alfred Bosch 

 19 d’abril: Dinar Cambra amb Jaume Collboni 

 24 de maig: Fòrum Europa amb Ada Colau 

 26 de maig: Visita al Mercat de Sant Antoni amb Ada Colau 

 30 de maig: Dinar Intermedia amb Ferran Mascarell 

 7 de juny: Jornada digitalització del Comerç. Barcelona activa 

 19 de juny: Dinar Intermedia amb Neus Munté 

 11 de juliol: Dinar Cambra amb Neus Munte 

 17 d’agost: Assistència a l’acte “Barcelona Ciutat de Pau” 

 17 de setembre: Dinar Intermedia amb Manel Valls 

 8 octubre: Assistència a la presentació de les estratègies de Marketing turístic de la 

destinació Barcelona 

 30 d’octubre: Dinar Cambra amb Ernest Maragall 

 10 desembre: Presentació candidatura Ernest Maragall 

 13 desembre: Presentació candidatura Manel Valls 

 
Presentació Pla Director Aeroport Prat 
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Sopar de Nadal de la Cambra de Comerç                                Dinars Cambra amb Ernest Maragall 

     
Presentació Candidatura de Manel Valls                                  Reunió amb Elsa Artadi 

  
Dinar Intermedia amb Ferran Mascarell                                      Amb Manel Valls  
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Acte de Cambra amb Dimas Gimeno de El Corte Inglés 
 

 
Acte de Cambra amb Jaume Collboni 
 

  
Presentació candidatura d’Ernest Maragall.                             Presentació programa electoral d’Alfred Bosch 
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Fòrum Europa amb Ada Colau                                             Presentació de la ‘Estrategia de Marketing Turístico’ 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

F 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Inauguració de la Setmana de l’Artesania.                             Assistència a l’acte ‘Barcelona Ciutat de Pau’ 

 

    
Presentació Estudi ‘Locals buits’                                                 Presentació del programa ‘La Transformació Digital’ 
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JORNADES 
Durant el 2018 hem participat com a ponents a 7 jornades per parlar de Barcelona 
Oberta, del comerç, dels Bid’s, de la ciutat, etc: 
  

 29 de gener: Jornada a Lleida: Innovació a la gestió dels espais comercials 

 2 de març: Jornada Woman Gettingcontacts 

 22 de març: Passat, present i futur de les Associacions territorials 

 31 de maig: Jordana BID´s. Universitat de Girona 

 7 de juny: Digitalització del Comerç. Barcelona Activa  

 19 de juny: Presentació de l’Estudi d’Apartur, L’impacte laboral dels habitatges d’ús 

turístic (HUT) legals a la nostra ciutat  

 19 de setembre: Acte de comerç d’ERC 

 
    Participació a la Jornada del CEC a la presentació de L’impacte laboral dels habitatges d’ús turístic (HUT)  
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      Jornada sobre els APEUS a la Universitat de Girona 
 

 
Acte de Comerç d’ERC 
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Participació a la Jornada de 50a50: Liderant sectors econòmics amb talent Femení. 

  

 

VISITES A BARCELONA OBERTA 
El 22 de maig vam rebre als estudiants d’ESCODI per explicar-los la nostra entitat. 
 

  
 
 
Aquesta Memòria de 2018 és el resultat del treball, l’esforç i la dedicació de tots els 

membres de Barcelona Oberta.  

Barcelona Oberta existeix gràcies al suport dels seus membres i dels seus 

patrocinadors i col·laboradors. 

Gràcies a totes les persones i entitats que feu possible que Barcelona Oberta sigui el 

que és. 

 
Gabriel Jené Llabrés    
President 
 

CONTACTE: 

Nuria Paricio Paricio 

Directora 

T. 630403721 

direccio@barcelonaoberta.cat 
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TOT EL PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 2018 HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES 

AL SUPORT DELS: 

MEMBRES DE BARCELONA OBERTA 

 

SOCIS COL·LABORADORS  
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PATROCINADORS 

 

 

SPONSORS 
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AMB EL SUPORT DE: 

 


