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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 16  principals eixos comercials i turístics de Barcelona. 

+ de 8.000 comerços  

+ 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, sino també de les principals ciutats espanyoles i 

portugueses. 

Part del patrimoni històric comercial i cultural de Barcelona. 

EL MEMBRES DE BARCELONA OBERTA SON: 

 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 Glories  

 Associació Diagonal Barcelona 

 Associació de Comerciants FEM Raval  

 Socis col·laboradors:  

 Gremi de Restauració de Barcelona 

 Gremi de Hotels de Barcelona 

 Comertia 

 Apartur 
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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 publica.  
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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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ÒRGANS DE GOVERN 

LA JUNTA DE BARCELONA OBERTA 

La Junta de Barcelona Oberta s’ha reunit en 11 ocasions, (dos amb caràcter extraordinari degut 

a l’atemptat del 17 d’agost i a la afectació econòmica de la situació política al país) i 1 en 

Assemblea General. S’han definit les actuacions del Pla d’Activitats 2017 i el pressupost 2017. 

S’ha aprovat la memòria 2016 i el tancament del 2016, així com altres documents i accions, i 

s’han debatut temes d’actualitat a la ciutat, posicionaments institucionals, etc. 

 

  
 

 
 

REUNIONS DE JUNTA BARCELONA OBERTA 
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QUÈ HEM FET EL 2017? 

La prioritat del 2017 ha estat impulsar accions per complir els objectius de sostenibilitat del 

projecte, tenir presència activa en els espais de debat de la ciutat i del sector i participar 

activament, en coordinació amb d'altres agents, en la millora de la ciutat. I sobretot, assolir 

els objectius generals previstos al Pla d'Activitats 2017. 

Les accions desenvolupades durant aquest període 2017 i que resumim en aquesta memoria 

han estat entre d’altres, desenvolupar noves estrategies per consolidar Barcelona Oberta com 

un dels referents del comerç de la ciutat, donar suport a les organitzacions membres en les 

seves accions i activitats a traves del Pla de Competitivitat del Comerç Minoriste, treballar amb 

els gerents per tal de profesionalitzar les organitzacions i compartir experiencies i bones 

practiques, posicionar el SUMMIT de Barcelona Oberta com un espai de debat i reflexió sobre 

el comerç, el turisme i les activitats economiques, potenciar la comunicació interna i externa, 

amb una nova marca, una web més dinamica, potenciar les xarxes socials de Barcelona Oberta 

com espai de comunicació entre els membres i cap el exterior i cercar nous membres i 

patrocinadors per tal de asolir els objectius de sostenibilitat de l’entitat. 

Aquets any 2017, ha estat un any complexe amb moments dificils per el sector i per la ciutat, 

atacs al bus turistic, atemptat del 17 d’agost, situació politica, etc. Un any en el que Barcelona 

Oberta ha tingut un paper actiu i important en els espais de coordinació i consells de la ciutat. 
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ACCIONS MÉS RELLEVANTS 

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI: IMPACTE SOCIOECONOMIC DE LES COMPRES 

TURISTIQUES A LA CIUTAT DE BARCELONA. 

 
 

OBJECTIU: Barcelona Oberta va encarregar el 2016 un estudi amb l’objectiu de posar en valor 
la importància socioeconòmica del comerç i del turisme de compres a la ciutat de Barcelona, 
posant èmfasi en els llocs de treball generats tant en el propi sector comercial com en els 
sectors afins. Amb aquest estudi volíem: 
 

 Analitzar el posicionament competitiu de Barcelona vers altres ciutats  
 Analitzar la importància per a la ciutat de les actuals i potencials polaritats turístic-

comercials  
 Identificar altres externalitats positives per a la ciutat derivades del turisme de 

compres  
 Quantificar l'impacte econòmic i la contribució total de llocs de treball del sector 

comercial, incloent els efectes indirectes i induïts  
 Identificar també els principals sectors que es beneficien (generen llocs de treball) 

gràcies a l’activitat comercial, i quantificar-ne els llocs de treball generats  
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 Quantificar el pes i la importància del turisme de compres en relació als llocs de treball 
generats en el sector comercial  

 

ACCIÓ: L’estudi es va presentar el 22 de març,  en el marc de la Setmana del Comerç, amb la 

presencia de la Directora de Comerç de la Generalitat, Sra. Muntsa Vilalta, la regidora de 

Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Montserrat Ballarín, referents del sector del Retail i 

del organitzacions empresarials de la ciutat. L’estudi va comptar amb el suport de Generalitat 

de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, Gremi d’hotels 

de Barcelona, Gremi de Restauració de Barcelona i Apartur. 

ELS RESULTATS MES RELLEVANTS DE L’ESTUDI: Les compres turístiques són una 

infraestructura bàsica per el comerç de Barcelona i representa un segment essencial per a 

mantenir el model i la qualitat del comerç urbà de la ciutat. 

 L'estudi ha identificat 4 zones d'intensitat de compres turístiques a Barcelona, no en funció de 

la seva afluència, sinó de la compra turística.  

Un 37% del comerç urbà factura més del 30% al segment turístic. 

La facturació del comerç procedent de turistes es situa prop dels 2.000 milions d'euros, el 

que representa entre un 18% i un 

19% de la facturació del comerç de 

Barcelona. I l'efecte directe en 

ocupació, amb 26.000 llocs de 

treball, equivaldria al 29% de 

l'ocupació del comerç de Barcelona. 

El desenvolupament de les dues 
grans vies urbanes de connectivitat 
comercial (Eix Diagonal i Eix Gran 
Via) permetria augmentar fins a un 
5% la facturació global i generar fins 
a 6.000 llocs de treball a Barcelona.  
 

Almenys 1.200 comerços del centre 
de Barcelona haurien de tancar segur si no hi hagués vendes turístiques.  
 
El turisme impulsa la intensitat en contractació i creació de llocs de treball: les zones d'alta i 
molt alta intensitat donen feina a 4'8 persones per cada 100m2, i a les zones de mitja i baixa 
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intensitat turística, es contracten 3'7 persones per cada 100m2. Un dels altres elements que 
es desprèn de l'estudi és que el comerç destinat al turisme genera llocs de treball de qualitat i 
amb menys rotació. 
 
Més de 33 milions de turistes l'any visiten Barcelona, amb o sense pernoctació, i en conjunt, la 
despesa turística en compres i restauració a Barcelona supera els 4.600M€. Si sumem 
despeses d'allotjament i altres, la quantitat ascendeix als 9.700M€.  
 

RESULTAT DE L’ACCIÓ: Assistència a la presentació de 120 persones i gran ressò mediàtic. 

MOMENTS DE LA PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI A LA SETMANA DEL COMERÇ. 

Posteriorment l’estudi el vam presentar a tots els tècnics de comerç dels Districtes  de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

     
   PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI ALS TECNICS DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

  



  
  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 
 

 

 

11 
 
 

 

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI: DIAGNÓSTIC DE L’ECOSISTEMA D’EIXOS COMERCIALS 

ASSOCIATS A BARCELONA OBERTA. 
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OBJECTIU GENERAL:  L'objectiu d'aquest estudi és presentar una radiografia dels 11 eixos 

comercials de Barcelona Oberta, atenent a: l'ocupació de locals comercials, el seu índex 

d'atractivitat comercial, així com la composició i evolució dels sectors d'activitat per a cada 

eix comercial. 

Adquirir un coneixement precís sobre el terreny, fer una recollida de dades mitjançant un 
treball de camp metòdic, exhaustiu, ràpid i precís.  

Fer una diagnosi acurada de l’ecosistema comercial de les àrees indicades, elaborant un seguit 

d’indicadors que permetin comparar i saber en quin punt es troba el comerç a cadascuna de 

les àrees, detectant punts forts que cal preservar i els punts febles que cal millorar. Més enllà 

de comparar les àrees entre sí, és important remarcar que les podrem comparar zones i eixos 

comercials d’altres ciutats: Madrid, Lisboa, Sevilla o València, entre altres.  

 
                           AREA DE L’ESTUDI 
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OBJECTIU FINAL: Tenir dades reals que ens permetin conèixer en profunditat els diferents 

formats presents als eixos de Barcelona Oberta. Aquesta informació permetrà avançat cap a 

un model de gestió del territori professionalitzada i en col·laboració amb l’Ajuntament (BID’s). 

ACCIÓ: L’estudi, que és un projecte finançat per El Plan de Apoyo al Comercio Minorista 

2016, amb el suport de Cambra de Comerç de Barcelona, es va presentar el 12 de Juny a la 

Casa Llotja de Mar, seu de la Cambra de Comerç de Barcelona , amb la presència de la 

Directora de Comerç de la Generalitat, Sra. Muntsa Vilalta, la regidora de Comerç de 

l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Montserrat Ballarín, la Directora General de Comercio Interior, 

Sra. Carmen Cárdeno, el Director General de la Cambra de Comerç de Barcelona, Sr. Xavier 

Carbonell, el comissionat Sr. Lluis Vendrell, representants polítics del grups municipals i 

referents del sector del Retail i del organitzacions empresarials de la ciutat. 

LES CONCLUSIONS MES RELLEVANTS DE L’ESTUDI: 

Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial 

 Tots els eixos de Barcelona Oberta tenen uns nivells d’ocupació (IATC) molt positius. 

Destaquen especialment el Born, Gaixample, Barnacentre, Passeig de Gràcia, Pelai, les 

Rambles, Rambla Catalunya i Via Laietana, tots tres per sobre del 90% de locals 

ocupats. 
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 “Aquests resultats situen als eixos de Barcelona Oberta entre les zones comercials 

amb millor salut no només de Barcelona si no també de les principals ciutats 

espanyoles i portugueses” 

Índex d’Atracció Comercial 

 El nivell d’atractivitat comercial dels eixos adherits a Barcelona Oberta és molt elevat, 

amb una mitjana superior al 30% de comerços dedicats a la compra comparada.  

 “Aquestes dades, situen sense cap mena de dubte que els eixos associats a Barcelona 

Oberta conformen no només la principal àrea comercial de la capital catalana si no 

també en bona mesura representen un dels espais d’encontre, d’oci i d’activitat 

comercial més vitals d’Espanya i Portugal”. 

RESULTATS DE L’ACCIÓ: La presentació de l’Estudi va ser un èxit, gracies al suport de la 

Cambra de Comerç de Barcelona, que va cedir els espais i el personal tècnic per la organització. 

També va tenir un alt nivell de representació política tant de l’Estat, com de la Generalitat i de 

l’Ajuntament de Barcelona. Van assistir unes  100 persones i diversos mitjans de comunicació. 
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MOMENTS DE LA PRESENTACIÓ I SEMAFOR VERD DEL PRESIDENT DE BARCELONA OBERTA 
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III SUMMIT. BARCELONA OBERTA 
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DATA: 17 de novembre del 2017 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ:  

Organització del III SUMMIT de Barcelona Oberta: 

 Cerca de ponents 

 Definició del programa 

 Disseny dels elements de comunicació 

 Elaboració mailing 

 Convocatòria, seguiment inscripcions 

 Convocatòria premsa, Elaboració Nota de Premsa. Control dels mitjans.  

 Organització del acte. 

 Seguiment dels mitjans i clipping 

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 tercera edició i sota el títol “Barcelona en positiu: Col·laboració público-privada 

clau de l'Èxit de Barcelona”, el Summit va presentar un intens programa per posar en valor el 

protagonisme que ha adquirit el sector privat en la transformació d'aquesta gran Barcelona, i 

que en els moments actuals, ha de recobrar un paper més essencial que mai.  

OBJECTIUS: 

 Donar a conèixer exemples de grans projectes d'èxit en la col·laboració público-privada 
(Fira de Barcelona, Turisme de Barcelona, Barcelona Global, Barcelona Activa).  

 Reflexionar al voltant de nous models de gestió público-privada que podrien ser 
d'interès per a la ciutat. (BID's, a través de l'experiència internacional de Liverpool Bid 
Company).  

 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.  

 Recuperar la il·lusió del període post olímpic, amb una Barcelona amb ganes de 
potenciar la innovació i de projectar-se al món.  

 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 III Summit de Barcelona Oberta, va donar inici amb la benvinguda per part del 
president de Barcelona Oberta, Sr. Gabriel Jené, la Sra. Muntsa Vilalta, Directora General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Agustí Colom 
Regidor d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona.  

De la mà del Dr. Oriol Amat, catedràtic d'economia financera de la UPF, va tenir lloc la 
conferència d'introducció al Summit: ‘Economia Productiva fruit de la Gestió publico-privada’.  

Seguidament, es va celebrar una Taula Rodona de Debat, amb el Sr. Enric Sierra, subdirector de 
La Vanguardia com a moderador, on van participar grans institucions representatives i 
compromeses amb la ciutat:  

 Barcelona Global 

 Turisme de Barcelona 

 La Fira de Barcelona 

 Barcelona Activa  

 I l'experiència internacional de Liverpool Bid Company 
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El moment més mediàtic de la jornada va arribar amb la lectura del Manifest “Barcelona més 

que mai”, en una Taula de Debat liderada pel Sr. Màrius Carol, director de La Vanguardia, i on 

van intervenir l'Alcaldessa Excma. Sra. Ada Colau, els ex alcaldes Sr. Xavier Trias i Sr. Jordi 

Hereu, i el president de Barcelona Oberta, el Sr. Gabriel Jené. 

El dia abans de la celebració del Summit, l’Alcaldessa va demanar participar també a la taula 

rodona amb els dos ex alcaldes, Xavier Trias i Jordi Hereu, a fi de posar en valor la col·laboració 

público-privada en la candidatura a l'Agència Europea del Medicament. Aquesta iniciativa va 

comptar amb la participació de les tres administracions: Govern, Generalitat de Catalunya i 

Ajuntament de Barcelona però amb gran complicitat per part de la societat civil encapçalada 

per Barcelona Global.  

RESULTATS QUALITATIUS 

La trobada va comptar amb 180 assistents, un 20% més de participació respecte l'any anterior, 

i amb una gran presència mediàtica, principalment televisions. La valoració dels assistents va 

ser excel·lent, i el Summit de Barcelona Oberta es percep 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 775 correus. 
 Total inscripcions rebudes: 194. 
 Total assistents: 180:  
 Clipping recollit: 67 impactes. (+50% més que el 2016).  
 Valoració de l'impacte a mitjans escrits: 

 Audiència: 5.808.100 persones. 40.656.506 persones. 

 Valor: 499.017 €. 

 

   



  
  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 
 

 

 

20 
 
 

 

CONCLUSIONS 

 Després de tres anys de la celebració d'aquest Summit, que neix per a defensar la 
necessitat de gestió público-privada per a la millora de l'activitat econòmica de la 
ciutat, en aquesta tercera 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 público-privada.  

 
 El III Summit de Barcelona Oberta va servir de plataforma per a llegir el Manifest 

“Barcelona més que mai”, amb recolzament dels tres darrers alcaldes de la ciutat, i de 
la societat civil assistent, defensant públicament la Candidatura de l'Agència Europea 
del Medicament a favor de Barcelona.  

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

més col·laboració público-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 públic-privat es 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 III Summit conclou com l'inici de la 
manifestació pública d'aquest acord de col·laboració público-privada. 
 

 Cal analitzar la viabilitat, oportunitat i generació de riquesa social i econòmica dels 
grans projectes que arriben a la ciutat de Barcelona. El III Summit conclou com l'inici de 
la manifestació pública d'aquest acord de col·laboració público-privada.  
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       EL MOMENT MES MEDIATIC SEL SUMMIT- SUPORT A L’EMA AMB ELS TRES ALCALDES I LA SOCIETAT CIVIL 
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CARTA D'AGRAÏMENT  

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:  

 Galeria fotogràfica del III Summit 
 Presentació Oriol Amat.  
 Nota de premsa 
 Vídeo Resum de l'acte 
 Vídeo sencer de l'acte (càmera fixa).  

 
Imatge de la carta: 

https://imgur.com/a/2OgiT
https://docs.google.com/a/agenciasetting.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWdlbmNpYXNldHRpbmcuY29tfGZpbGVzfGd4OjM4NDljNmE4ZjJiOGE5NGM
https://docs.google.com/a/agenciasetting.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWdlbmNpYXNldHRpbmcuY29tfGZpbGVzfGd4OjMyNzIyMGFmOTY3MmYzYTc
http://barcelonaoberta.cat/sense-categoria/iii-summit-barcelona-oberta/
https://www.youtube.com/watch?v=Vad0jaYS4kE&feature=youtu.be
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PROGRAMA – PORTADA + CONTRAPORTADA 

 
INTERIOR PROGRAMA – INFORMACIÓ PONENTS 
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IMATGES DE LA JORNADA 
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ALGUNS EXEMPLES DEL CLIPPING 
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UNIQUE SHOPS: COL·LABORACIÓ AMB TURISME DE BARCELONA (BARCELONA 

SHOPPING CITY). 

 En el marc dels Plans de Competitivitat de la Cambra de Comerç. Barcelona Oberta ha donat 
suport al projecte  Barcelona Uniques Shops  de Turisme de Barcelona. 
Uniques Shops són botigues singulars que ofereixen una experiència de compra única i que es 
troben ubicades en diferents barris, oferint als visitants alternatives per conèixer altres zones 
de la ciutat. 
 
Són establiments d'artesans, de dissenyadors o de marques locals, comerços amb més de 100 
anys d'història, o de queviures on degustar especialitats gastronòmiques d'aquí, botigues per 
descobrir l'art dels museus o la moda sostenible. En definitiva són aquells locals comercials que 
ofereixen un valor afegit al visitant, i que poden contribuir a posicionar a Barcelona com una 
destinació de compres de primer ordre. 
 
Per difondre aquestes botigues a nivell local, nacional i internacional s’ha  dissenyat un 
material promocional online i offline,  com ara la Guia Barcelona Unique Shops o els adhesius i 
la placa identificadora per a la botiga. 
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PLA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE LES ENTITATS 

MEMBRES. 

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 

membres de Barcelona Oberta. 

OBJECTIU: L’objectiu es 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. 

RESULTATS: 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. 

REUNIONS. 

Reunions amb la Junta de Barcelona Oberta: 

4 reunions de Junta: 20 d’abril-8 de Juny- 26 d’Octubre- 30 de novembre, on s’ha informat 

exhaustivament sobre els Plans de Competitivitat, accions, pressupost, associacions que 

participaven, etc. 
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Reunions de gerents dels eixos o associacions amb la Camara  de comerç de Barcelona: 

En relació al seguiment que hem fet des de Barcelona Oberta amb l'acompanyament de 

Cambra de comerç de Barcelona hem de definir 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 veure com havíem d'ajudar des de Barcelona Oberta . 

 

Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona Oberta, ens hem anat reunint en numeres 

ocasions per anar coordinant totes les accions de suport a les associacions, per tant, difícil 

d'enumerar, ja que la proximitat d'ubicació (compartim despatx) fa que a més de reunions més 

formals (que enumerem a baix) hàgim tingut una comunicació fluïda i constant. 
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Reunions generals: Les reunions generals amb els gerents dinamitzadors van ser molt útils per 

anar definint 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 i 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 el Pla Estratègic del Born-Bid: en aquest cas i en 

ser un projecte especial hem tingut diverses reunions per assegurar el procés i el resultat. 

 

Dates de les reunions:  

15 de març- 27 març- 5 d'abril-7 d'abril-10 d'abril- 21 d'abril- 25 d'abril- 28 d'abril- 16 de maig- 19 de 

maig- 22 de maig- 1 de juny- 13 de juny- 29 de juny- 11 de juliol- 14 de juliol- 17 de juliol- 24 de juliol- 25 

de juliol- 26 de juliol- 6 de setembre- 7 de setembre- 12 de setembre- 20 de setembre- 27 de setembre- 

4 d'octubre- 5 d'octubre- 6 d'octubre- 24 d'octubre- 30 d'octubre- 31 d'octubre- 9 de novembre- 20 de 

novembre- 22 de novembre- 23 de novembre- 24 de novembre. 

 

     
      

REUNIONS DE GERENTS  
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COMUNICACIÓ DEL PROJECTE: 
 
Comunicació On Line  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.  Vam crear un grup de Whatssap per comunicar-nos més ràpidament: 
 

 
 
COMUNICACIÓ EN XARXES I PAG WEB DE BARCELONA OBERTA 

A més del seguiment i acompanyament de tots els projectes presentats, hem anat compartint i 

difonent a  xarxes (twitter i Facebook) i a la web de Barcelona Oberta tots els materials 

resultants dels projectes de cada eix comercial. 

WEB BARCELONA OBERTA I XARXES SOCIALS 

Aquests són alguns exemples dels projectes de les associacions publicades a les xarxes socials i 

al web  de Barcelona Oberta  en els tres idiomes, castellà, català i anglès 
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PROJECTES  DEL PLA DE COMPETITIVITAT 2017 

Turisme de Barcelona-Barcelona Oberta: 

 

Only Barcelona. Unique Shops: Dinamització i promoció del 
turisme de compres a la Ciutat de Barcelona.  

Agrupació de Comerciants e Industrials de 
La Barceloneta. 

 

Creació pagina web. Accions de màrqueting digital dissenyades 
per incrementar les vendes 

Associació de Comerciants del Born-La 
Ribera 

 

Realització d'un pla estratègic en El Born de Barcelona amb 
l'objectiu de definir un marc de referència d'actuació per al 
desenvolupament d'un programa basat en el model BID (Business 
Improvement District). APP Gimkana pel Born 

Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça 
Real de Barcelona 

La Reial es mou. Execució d'accions promocionals innovadores. 
Filmació i edició d'un vídeo promocional, així com clips de menor 
durada 

Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de 
la Rambla 

Web Smart Rambla. Pàgina web específica de la Rambla i del 
projecte Smart Rambla.  
Suposa la digitalització de les dades incloses en la “Guia de la 
Rambla” 

Associació Rambla Catalunya i Travessers Rambla Catalunya a la xarxa.  
- Realització d'un vídeo promocional de Rambla Catalunya, per 
ajudar a promocionar la zona i que inclouríem dins de la web, 
xarxes socials etc.  
- Realització d'un arxiu fotogràfic de Rambla Catalunya per poder 
incloure-les en la web i a les xarxes socials 

Gaudí Shopping Foment de l'ús de les noves tecnologies en la comunicació del 
comerç detallista. Accions per fomentar la comunicació dels 
comerços detallistes a través d'internet, tecnologia mòbil i 
elements de realitat augmentada. 

Gaixample Posicionament online de l'entitat. Desenvolupament digital de 
l'entitat i dinamització online i xarxes socials 

Amics de Passeig de Gracia Execució d'accions promocionals innovadores. Filmació i edició 
d'un vídeo promocional de Passeig de Gràcia reforçat per un 
reportatge fotogràfic basat a captar experiències i estil de vida. 

Associació de veïns i comerciants de Via 
Laietana de Barcelona 
 

Workshop Via Laietana. El workshop prevee la realització d'un 
projecte estratègic per a la  
millora i renovació de la Via Laietana com a eix cívic i comercial i  
la seva revaloració. 

Pelai Centre Associació de Comerciants del 
Carrer Pelai, Plaça Universitat i Rodalies 
 

Accions de màrqueting digital. 
- desenvolupament de continguts de la web 
- pla de comunicació en línia 
- política de xarxes socials 

Federació d’Associacions de Barna Centre 
 

Pla estratègic de turisme de compres. Anàlisi del flux de visitants 
a Barnacentre 
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RESULTATS DEL PLA DE COMPETITIVITAT:  

 43 reunions especifiques per el projecte (4 amb la Junta de BO i 39 amb la técnica de 

comerç de la Cambra de Comerç de Barcelona i els gerents de les Associacions) 

 11 Projectes innovadors 

 Projecte Only Barcelona de Turisme de Barcelona i Barcelona Oberta 

 + de 50 post al web i a les xarxes socials de Barcelona Oberta 

 150.000€ de pressupost total. 

 
                             MAPA I CODI QR DE GAUDI SHOPPING 

  
EL GERENTS CELEBRANT EL FINAL DELS PLANS DE COMPETITIVITAT  
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PLA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE LES ENTITATS 

MEMBRES. 

ACCIÓ B- PROJECTE PILOT BID’S 

Al 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 (Bussines 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 probes pilot d’Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) a la ciutat de Barcelona. La 

implantació d’aquestes dues APEUs pilot, tenia les següents finalitats: 

 Comprovar si el model proposat aconsegueix efectivament transformar els eixos 

comercials en veritables àrees de promoció econòmica urbana, amb una visió més 

amplia, integral de l’economia urbana amb una organització estable, altament 

professionalitzada i especialitzada. 

 Testar les característiques de les APEUs: Viabilitat, obligatorietat de contribuir al 

finançament del APEU dels comerciants, Avaluar les avantatges i els inconvenients, 

etc.. 

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

FBC) i l’altre de centre ciutat, turístic i cosmopolita (Born-BO ) 

Tot i que és un projecte que gestiona la Associació de Comerciants del Born. Born Comerç, 

Barcelona Oberta a tingut i  té un paper molt important en la implantació del APEU del Born 

per tal de aconseguir l’èxit de la prova pilot. Es per aquets motiu que des de la direcció i la 

presidència de Barcelona Oberta es fa un acompanyament molt exhaustiu a la presidència i 

gerència del Born en la implantació de la prova pilot. 

ACCIONS 

 Asistencia a les comissions formades per posar en marxa els projectes pilot: 

 Barcelona Oberta, forma part de la comissió de tècnics, que és  qui ha definit 

el projecte, la implantació i els timmings, i també de la comissió política en la 

que es prenen les decisions sobre els dos BID-APEUs. 

 Assistència  a les Jornades del IESE sobre els Bid´s. 
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 Acompanyament a la presidenta del Born, Sra. Marga Domingo a les reunions de Junta 

i a les reunions especifiques del projecte APEU del Born. 

 Definició, suport i acompanyament a la elaboració del Pla Estratègic del Born 
(emmarcat en els Plans de Competitivitat). 

 Definició conjunta de l’àrea del APEU del Born. 
 Presentació als grups polítics del projecte pilot del Born. 

 Presentació del projecte al Congres GIGAPP de Madrid. 

 

     
                COMISSIONS TECNIQUES DEL PROJECTE BID-APEUs 
 

 

PRINCIPALS RESULTATS DE L’ACCIÓ 

 18 Reunions amb: la Junta del Born, amb la Comissió Técnica i la Comissió Política i 

altres 

 Definició de l’Àrea BID-Born 

 Anàlisis del Valor Cadastral de les activitats econòmiques definies a l’àrea BID 

 Definició, i disseny  del Pla Estratègic 

 Presentació del Pla Estratègic i les línies d’acció als membres de la Junta de Born 

Comerç i a comerciants interessats 

 Presentació del Projecte a Grups Municipals 

 Presentació del projecte al Congres GIGAPP de Madrid 
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         AREA DEFINIDA PER EL BID DEL BORN                                           PRESENTACIO DEL PROJECTE AL GRUP MUNICIPAL  C´s 

 

 
    VISITA DE LA REGIDORA MONTSERRAT BALLARIN AL BORN.  PRESENTACIÓ DEL PROJECTE  AL CONGRES GIGAPP 
 

 
    PRESENTACIO DE LES FASES DEL PROJECTE                    PRESENTACIÓ PLA ESTRATEGIC A LA JUNTA DE BORN COMERÇ 
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PLA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE LES ENTITATS 

MEMBRES. 

ACCIÓ C- ELABORACIÓ CATÀLEG DE SERVEIS PER ELS SOCIS DE LES ORGANITZACIONS 

MEMBRES: 

Barcelona Oberta ha signat convenis amb diferents organitzacions i empreses amb l’objectiu 

de oferir a les associacions membres i als seus associats, un catàleg de serveis amb avantatges 

i descomptes.  

Pensant en el comerç de futur, avui!

Catàleg de Serveis

 

Aquet catàleg tot i l’hem estat treballant el 2017 serà una realitat el 2018. El catàleg oferirà 

serveis i descomptes com: 

CONVENI AMB FACTOR ENERGIA: 

Factor energia i Barcelona Oberta, han signat un acord per fer arribar als principals eixos 

comercials de Barcelona Oberta, els serveis que Factor energia ofereix, a fi d’aconseguir un ús 

més eficient de l’energia i aplicar diverses mesures per gaudir d’un estalvi energètic i de forma 

sostenible. Les condicions per a les Associacions i els comerços associats són molt bones.  

 

 

 

FACTOR ENERGIA  
Estalvi de més del 20% en la factura mensual.  
Subministrament totalment renovable amb certificat d’anergia verda 100%.  
Estudis personalitzats.  
Optimització de potència.  
Tarifes elèctriques personalitzades. 
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CONVENI AMB SABA APARCAMENTS. S.A 

Barcelona Oberta i Saba van signar un conveni en el què, entre d’altres accions, es contempla 

la possibilitat d’establir una línia de promocions específiques per a cada zona comercial de 

Barcelona Oberta. La companyia DoubleTime, comercialitzadora de Saba, es va reunir amb 

algunes de les Associacions membres per establir tarifes especials.  

 
 
 
 
 
 
 
CONVENI AMB LA XARXA LABORAL DEL RAVAL. 
 
Barcelona Oberta i la Fundació Tot Raval en nom de la Xarxa Laboral del Raval, van signar un 
conveni de col·laboració per tal de facilitar a les empreses sòcies dels eixos membres de 
Barcelona Oberta, la possibilitat de accedir a persones formades per les entitats del Raval a la 
vegada que es genera una possibilitat d’accés al treball de persones amb risc d’exclusió. 
 
Un dels principals objectius de la Xarxa Laboral del Raval és mediar entre el teixit empresarial i 
les persones amb dificultats d’inserció , garantint una incorporació de qualitat al món laboral. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACORD AMB PRIMALEBEN: ASSESSORAMENT JURÍDIC A LA DISTRIBUCIÓ 
 
Primaleben són  grup d’advocats amb llarga experiència en el sector de la distribució i 
immobiliari. Poden oferir a les empreses d’aquest àmbit un servei d’assessorament jurídic de 
qualitat i molt especialitzat, col·laborant en les àrees principals del seu negoci. Barcelona 
Oberta ha signat un acord amb ells amb avantatges econòmiques pels socis. 
 
 

SABA APARCAMENTS  
Descomptes de més del 40% en vals de (4h i 6h).  
Descomptes de més del 50% en vals de (8h, 10h i 12h).  
Vals d’1 hora nocturna a 1euro (estalvi del 67%). 

 

XARXA LABORAL DEL RAVAL 
Difusió i gestió d’ofertes de feina a través la Xarxa Laboral.  
Preselecció de candidats basant-se en els requisits que demana l’empresa.  
Acompanyament a les persones contractades en el seu procés d’adaptació laboral. 

 

PRIMALEBEN  
Experts assessors jurídics del sector del comerç i la distribució:  
Serveis d’assessoria jurídica especialitzada per a empreses de distribució 
comercial.  
20% de descompte sobre els honoraris habituals. 
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ACORD AMB KOMUNICALO 
 
Barcelona Oberta i Komunícalo han signat un acord per tal d’oferir a les empreses eines de 
millora. 
A Komunícalo, ajuden a les empreses a vendre més, identificant noves oportunitats de negoci i 
proposant eines de Marketing i Comunicació i solucions per incrementar les vendes i per 
millorar els resultats de l’ empresa. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

    

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB REEMPRESA (CECOT) 

Barcelona Oberta i CECOT han signat un acord de col·laboració per fer arribar el servei de 
Reempresa a les empreses de Barcelona Oberta. 

 

Amb aquest acord de col·laboració, tant Barcelona Oberta, com la patronal Cecot, 
consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en 
contacte cedents i reemprenedors, és un mecanisme adequat per fomentar el 
creixement econòmic i el manteniment i creació de llocs de treball i disposa 
d’instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la 
concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

KOMUNÍCALO  
Solucions i eines de Marketing i Comunicació per a incrementar les vendes dels 
comerços.  
Assessoria estratègica de Marketing i Marketing Web (disseny i programació web, 
SEO i publicitat online).  
Primera reunió amb recomanacions i iniciatives de millora i actuació a desenvolupar 
per millorar els resultats de la seva empresa és gratuïta.  
Creació gratuïta de la primera campanya de Google. Adwords i 75 euros en publicitat 
en desenvolupar un web. 

 

REEMPRESA, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de 
Catalunya  

Elaboració de l’oferta de cessió  
Orientació en la determinació del valor del negoci.  
Assessorament sobre els preparatius per a la venda de l’empresa.  
Estudi de l’empresa  
Recerca de compradors potencials.  
Assessorament en la negociació amb l’entorn afectat.  
Assessorament en la redacció de la documentació oficial entre el cedent i el 
reemprenedor.  
Transferència del know-how de cedent a reemprenedor. 
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       SIGNATURA AMB LA XARXA LABORAL DEL RAVAL                                          

 

 
    SIGNATURA AMB CECOT-REEMPRESA 
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PLA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE LES ENTITATS 

MEMBRES. 

ACCIÓ D- SUPORT A LA DIGITALITZACIÓ: 

Barcelona Oberta és membre de la comissió per la Implantació de la Transformació Digital als 

eixos comercial de Barcelona, creada per l’Ajuntament de Barcelona. 

Tot i que es un tema complex, durant tot l’any, la direcció de Barcelona Oberta, s’ha reunit 

amb diferents plataformes i empreses (Open Bravo, TC Group Solutions, Micro Blau, etc.) que 

oferien  els seus serveis als comerços. Els serveis van, des de la creació de pàgines Web, a 

projectes de fidelització, presència en la xarxa, projectes de e-commerce,  consultoria 

estratègica, entre d’altres, per tal d’oferir als socis dels eixos una resposta a les seves 

necessitats de digitalització. 

Destaquem: 

GIOOP: Una empresa innovadora dedicada a desenvolupar una App que està revolucionat el 

comerç local i de proximitat i permet ajudar a fidelitzar al client i aconseguir-ne de nous. 

TORO DEVOLUPEMENT: Amb els que vam arribar a dissenyar un Wallet Barcelona Oberta 

una Plataforma mobile-wallet que connecta Retailers i Comunitats: Experiència global de 

compres i serveis al mòbil. Finalment no vam arribar a cap acord, ja que la plataforma no 

donava prou garanties i no havia estat avaluada i provada en altres llocs . 
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ALTRES ACCIONS DEL PLA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA MILLORA EN LA 

GESTIÓ DE LES ENTITATS MEMBRES. 

TRASPÀS D’INFORMACIONS IMPORTANTS PER A LES ASSOCIACIONS MEMBRES 

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 pròpies associacions. 

Algunes de les informacions traspassades: 

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

També hem estat alerta a respondre totes les dubtes que ens fan arribar els gerents, sobre 

qualsevol tema i intentem respondre amb celeritat. 

REUNIONS AMB GERENTS: TROBADES OBERTES PER A COMPARTIR 

Durant tot l’any s’han realitzat 7 reunions de treball amb els equips directius  de les 

organitzacions membres, per tal d’analitzar plegats la realitat comercial de la ciutat, compartir 

bones pràctiques i experiències exitoses. 

Aquestes trobades han servit per apropar més als equips tècnics i trobar plegats solucions 

comunitàries a problemes individuals d’entitat. Ha estat molt enriquidor i hem aconseguit molt 

bona sintonia treballant plegats. 

Dates reunions: 17 de gener-15 de març- 25 d’abril- 13 de juny- 17 de juliol- 9 de novembre- 

14 de desembre. 
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PLATAFORMA AFECTATS PER EL TOP MANTA 

La Plataforma d’Afectats per el Top Manta es crea el 15 de Juny del 2016 
 
Està formada per 36 organitzacions de la ciutat i del país:  
 
Associació de Veïns de la Barceloneta, Club Natació Atlètic Barceloneta, Cambra de Comerç de 

Barcelona, Born Comerç, Centre Comercial Maremàgnum, L’Aquàrium de Barcelona, Museu Historia de 

Catalunya, Comissió Festa Major de la Barceloneta, ANGED, P.C Mediterrània, CEDAC, Barcelona Oberta, 

PIMEC Comerç, Fundació Barcelona Comerç, Comertia, Gremi de Restauració de Barcelona, Amics de la 

Rambla, ACIB, ABC, Consell de Gremis, CEDAC, 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 de Catalunya, ANDEMA, 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. 

 

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) son 

alguns dels motius de lluita  de la Plataforma. 

  
REUNIONS DE LA COMISSIO AFECTATS PER EL TOP MANTA 
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ACCIONS:  

REUNIONS: El 2017 la Comissió s’ha reunit en 16 ocasions, amb el Síndic de Greuges, amb el 

subdelegat del Govern, amb el Tinent d’alcalde Sr. Pisarello, amb la regidora de Comerç i 

Mercats, 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 

representats del Mossos d’Esquadra, policia portuària, etc. En totes, i tot la bona voluntat, no 

hi ha hagut cap resposta satisfactòria i no es percep una solució del problema. 

   

COMUNICACIÓ: Hem participat en la definició de la nova 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. 

      

RODA DE PREMSA 19 de juliol : Es va convocar una Roda de Premsa el 19 de juliol en la 

que vam denunciar la situació actual de la problemàtica a la ciutat de Barcelona i vam 

exigir a l'Ajuntament i administracions implicades una actuació immediata que permeti 
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donar solució al problema. La Taula presidida pel nou president de la Plataforma, Sr. 

Fermin Villar, i formada pels presidents i representants de totes les organitzacions 

signants van declarar que no estan disposats a seguir esperant, ni deixar passar un any 

més, davant l'amenaça de la "normalització" de la venda ambulant il·legal als espais 

públics de la ciutat. 

 
RODA DE PREMSA- TAULA DE REPRESENTANTS DE LA PLATAFORMA AFECTATS PER EL TOP MANTA 

 
DEMANDES A L’AJUNTAMENT A LA RODA DE PREMSA: 
 

 Endegar d’immediat un pla de xoc acurat i decidit, per aturar l’efecte contagi de la 
pràctica de la venda il·legal a nous col·lectius. 
 

  Recuperar les recomanacions de l’informe generat pel Síndic de Greuges, al 2016. 
 

 Continuar investigant sobre l’organització i coordinació dels grups mafiosos 
principals responsables i beneficiaris de la venda Il·legal al carrer.  

 



  
  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 
 

 

 

47 
 
 

 

 Condemna clara i concloent de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i resta 
d’autoritats competents contra la venda il·legal del Top Manta. 

 
 No criminalitzar la Plataforma avui present. No demonitzar comerços, associacions, 

gremis o qualsevol altre tipus d’associació de comerciants per exposar i lluitar pel que 
considerem injust, incoherent i irresponsable: la venda il·legal. 
 

RESULTAT : Van assistir 23 mitjans de comunicació i va tenir un gran impacte mediàtic. 
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LLISTAT DE REUNIONS DE LA PLATAFORMA: 

 17 de gener: Reunió amb Síndic de Greuges 

 I de febrer: Reunió subdelegat del Govern, Sr Ablaneda 

 7 de març: Reunió Comissió Top Manta 

 15 de març: Reunió amb Pissarelo i Ballarin 

 26 abril: reunió Comissió Top Manta amb Regidoria de comerç 

 15 maig. Reunió Comissió Top Manta i Tatiana Guerrero 

 19 de maig: Comissió Top Manta 

 12 de Juny: Reunió Comunicacio amb Ajuntament 

 20 de Juny: Reunió Comissió 

 27 de juny: Reunió Comissió  

 12 de juliol: Reunió Tècnics Top Manta 

 19 de Julio: Roda Premsa.  

 15 de setembre: reunió Comissió 

 26 de setembre: Reunió Política 

 30 de novembre: Reunió Recasens i cossos de seguretat 

 12 desembre: reunió Comerç Generalitat. Seguiment campanya comunicació Top 

Manta 
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CREACCIO DE RETAILCAT 

El 2016, es va veure la necessitat de crear una organització que representés el comerç català 
amb una visió de futur. El president de Barcelona Oberta va iniciar una sèrie de converses amb 
altres organitzacions del sector, amb les administracions etc.,  i a mitjan del 2016 es configura 
un primer grup de treball i la nova entitat es posa en marxa de la mà de quatre entitats 
referents en el sector, Barcelona Oberta, Cecot Comerç, Comertia i la Fundació Barcelona 
Comerç, i fa una crida per donar entrada a nous socis.  A partir de la configuració del grup de 
treball s’inicia la definició del que seria RetailCat. 

 
OBJECTIUS 

 Agrupar les associacions de comerç per representar i defensar els interessos de les 
empreses del sector. 

 Esdevenir un agent d’interlocució amb l’administració per garantir polítiques públiques 
que promoguin el desenvolupament del comerç sostenible. 

 Crear una identitat de Comerç Català que, sense entrar en col·lisió amb les marques 
internacionals, aporti un plus de diferenciació al nostre comerç. 

 Impulsar la innovació i la qualitat a través de la formació i l’assessorament 
especialitzat. 
 

 

ACCIONS 

 Definició de la organització: Missió, Visio, Valors, Objectius. 
 Disseny del logo. 
 Redacció del estatuts. 
 Cerca de l’equip directiu. 
 Preparació de la documentació per la inscripció de la organització al departament de 

treball. 
 Preparació de la presentació a la Premsa. 
 Presentació oficial de RetailCat. 
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QUE ÉS RETAILCAT? 

 RETAILcat es presenta amb la voluntat d'esdevenir la representació més innovadora 
del comerç català, incorporant a la seva visió com a senyes d'identitat pròpia: 

 La divulgació i prestigi de l'ofici del retailer, mitjançant la professionalització 
del sector, l'aplicació de bones pràctiques i la consecució d'un sector model i 
referent.  

 La promoció del talent en forma d'innovació, formació, tendències,... 
 L'establiment de RETAILcat com a lobby del sector del retail català. 

 RetailCat és una entitat que neix amb vocació de ser l’organització empresarial 
representativa del sector a Catalunya, i donar resposta a la nova realitat d'un sector 
dinàmic, competitiu i en constant transformació. 
 

PRESENTACIÓ A PREMSA: EL 23 de febrer, es presenta oficialment RetailCat, amb 
l’assistència de representants del sector, representats dels grups municipals, la directora 
de comerç de la Generalitat, Sra. Muntsa Vilalta, i premsa especialitzada.  
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                      PRESENTACIO DE RETAILCAT AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT. 

 

RESULTATS: 15 reunions al 2016 i 25 reunions de treball al 2017 (Junta i Executiva).  
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ASSISTENCIA ALS ACTES DEL MEMBRES 

 

Els grans protagonistes de Barcelona Oberta són els seus membres i socis col·laboradors. 16 

eixos amb una gran presència a la ciutat i amb infinitat d’accions de dinamització i actes de 

ciutat.  

Destaquem alguns dels actes dels membres de Barcelona Oberta als que hem assistit: 

   
SOPAR AMICS DEL PASSEIG DE GRACIA                                             CONCERT MARIA CANALS A PL. REIAL 

 

 
                 VISITA DEL TINENT D’ALCALDE JAUME COLLBONI A BARNACENTRE I RAMBLES 



  
  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 
 

 

 

54 
 
 

 

            
             PRESENTACIO DELS PREMIS INSIGNIA DEL GRB                      25 ANIVERSARI LLIURAMENT ROSES DE PLATA BARNACENTRE 

 

               
                 PRESENTACIO ESTUDI REFORMA VIA LAIETANA                       PRESENTACIO ESTUDI APARTUR 

 

 REPRESENTANTS DE MUJI A L’AJUNTAMENT             PRESENTACIÓ DEL PRIDE PER ACEGAL 
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          PREMI NACIONAL DE COMERÇ A ARTEMI NOLLA                   INAUGURACIÓ DEL NOU GLORIES 

 

 
PREMIS BORN COMERÇ 
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ACTE D’ENCESSA DE LLUMS DE NADAL A LES RAMBLES                           RAMBLISTES D’HONOR 

 

 

 
EL SECTOR AMB EL GREMI DE RESTAURACIO. 
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LLISTAT D’ACTES DELS MEMBRES I SOCIS COL·LABORADORS  ALS QUE HEM ASSISTIT: 

 

 4 gener: visita del regidor Jaume Collboni a Barnacentre i Rambles 

 21 de febrer: presentació Premis Insígnia del Gremi de Restauració de Barcelona 

 20 de març: Sopar Barnacentre 

 7 d’abril: Assistència al Concert Maria Canals de Pl. Reial 

 20 abril: acte a la Pl. Reial 

 17 de maig: Acte ACEGAL: Dia internacional contra la LGTBIFOBIA. 

 22 de maig: assistència a la presentació del projecte de reforma de Via Laietana 

 31 de maig: assistència al lliurament de la Clau de Barcelona a LLuis Sans 

 7 de juny: Assistència al Sopar Anual de la Assoc Passeig de Garcia. XIII Edició dels 

premis A Passeig de Gracia 

 29 de Juny: Presentació Informe GHB sobre l’impacti del turisme i els allotjaments 

turístics  

 4 de Juliol: Presentació Estudi Apartur: Impacte del lloguer de habitatges d’us turístic 

en el mercat de lloguer residencial. 

 6 de Julio: presentació del PRIDE.  

 10 de juliol: Debat sobre terrasses GRB.  

 10 de Julio: Lliurament de Premis Nacionals de Comercia a Artemi Nolla 

 20 de setembre: assistència a presentació Projecte Work Glories 

 21 de setembre; assistència a la conferència de Josep Martinez Vila : La mobilitat: 

palanca de transformació econòmica i empresarial 

 11 octubre: Homenatge als comerciants i treballadors de les rambles 

 18 octubre: Assistència al lliurament de premis Ramblistes d'Honor 

 19 octubre: Muji en Ajuntament 

 8 de novembre: Barnacentre Escoles. Dibuixem La Mercé 

 9 de novembre: Premis Born Comerç 

 14 de novembre: Visita al Raval artesà amb Muntsa Vilalta i FEM RAVAL 

 23 de novembre: Encesa de Llums a la Rambles 

 30 de novembre: Presentació del video REalitza’T de pl. Reial 

 25 de novembre: acte contra la violència masclista la Born 

 3º novembre: Shopping Nigth. Passeig de Gracia 

 3 de desembre Acte Welcome comerç per a tothom De Fundació StepbyStep i 

BarnaCentre 

 13 de desembre: Acte amb el GRB per celebrar l’acord de les Terrasses 
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FINANCIACIO 

PLA DE CAPTACIÓ DE RECURSOS DE BARCELONA OBERTA  

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 2017 ens hem reunit amb 11 empreses, associacions, organitzacions. 

ACCIONS: 

 Disseny del Pla de Patrocini 2017 de Barcelona Oberta 
 Execució del Pla de Patrocini. 
 Reunions amb possibles Patrocinadors, socis o partners. Entre d’altres: 

 Cushman & Wakefield 

 Media Mark 

 Associació de Comerciants de la Plaça Reial 

 FEM RAVAL 

 AGBAR 

 Eix Comercial Glories 

 Associació de Comerciants l’Illa Diagonal 

 Associació de Comerciants Diagonal Barcelona 

 Clúster Nàutic 

 Airbnb 

 CLIA 

 

RESULTATS DE LES ACCIONS: 

 Convenis de patrocini amb AGBAR, UNIBAIL RODAMCO. 
 Conveni amb la Generalitat de catalunya 
 5 Nous Socis: FEM RAVAL, Eix Comercial Glories, Associació de Comerciants l’Illa 

Diagonal, Associació de Comerciants Diagonal Barcelona, Associació de Amics i  

Comerciants de la Pl. Reial. 
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DIAGONAL BARCELONA                                                                       FEM RAVAL 

    
CONVENI DE PATROCINI AMB AGBAR                                              CONVENI AMB LA GENERALITAT     
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COMUNICACIÓ 

ACTUALITZACIÓ DE LA MARCA BARCELONA OBERTA. 

OBJECTIU:  

 Identificar els atributs competitius i dissenyar un nou sistema d’identitat visual per 

l’associació.  

 Pautar la comunicació corporativa i dissenyar les aplicacions bàsiques d’inici.  

 Posicionar l’associació en nous escenaris apropant-la a un públic més ampli. 

 

RESULTAT: 

Finalment i desprès de tres propostes diferents de tres equips de disseny, la Junta de 

Barcelona Oberta va decidir contractar a TakeOut pel disseny de la nova marca. La nova marca 

de Barcelona Oberta juga amb les lletres BO que defineixen molt bé la entitat. 

Els resultats han estat: 

 

 

 
P 
PRESENTACIO A LA JUNTA DE LA NOVA MARCA BO 
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PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

OBJECTIU GENERAL: Ser un referent a la ciutat. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PLA DE COMUNICACIÓ: 
 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. 

 Identificació d’influencers o líders d'opinió.  

 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. 

Tal com s’havia previst, per aconseguir els objectius de comunicació i segons el Pla de 
Comunicació de BO 2017 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: l’atemptat del 17 d’Agost, la 

Turismofobia, la situació política a Catalunya i la afectació econòmica. 

 Atenció i resposta al mitjans en altres moments importants pel comerç: Rebaixes, 

Nadal, Black Friday etc.. 

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

publicity a mitjans general, publicity a mitjans locals. 
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RESULTATS 

BARCELONA OBERTA 
   DADES MEDIS 2017 
   

 
Audiencia Valoració € Impactes 

Gener 58.433.709 892.924 83 

Febrer 36.024.413 742.069 75 

Març 19.005.019 267.146 100 

Abril 8.741.268 437.516 25 

Maig 15.419.421 180.560 50 

Juny 27.537.719 1.248.737 50 

Juliol 12.585.268 187.409 50 

Agost 54.938.642 947.061 150 

Setembre 13.839.027 181.607 50 

Octubre 37.643.499 619.600 100 

Novembre 98.275.753 1.759.897 188 

Desembre 25.713.407 689.068 61 

    Total Premsa y Digital 408.157.144 8.153.594 981 

Total Radio     16 

Total TV     42 

Impactes TOTALS     1039 

  2016 2017 
2017 vs 

2016 

Audiencia (persones) 318.829.485 408.157.144 28% 

Valoració (€) 5.161.548 8.153.594 58% 

Impactes (nº publicacions) 649 1039 60% 

    

RESULTATS DE LA PRESÈNCIA DE BARCELONA OBERTA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ: 

 
Impactes Total: 1039 aparicions- impactes a la premsa escrita (resultats sumant tots els impactes, que 
inclouen les diferents edicions dels diaris) 

Audiència acumulada: 408.157.144 lectors (inclouen les diferents edicions dels diaris) 

Valoració econòmica: 8.153.594€ 

RESULTATS DE LA PRESÈNCIA A TELEVISIONS I RÀDIOS:  

Total aparicions a televisions i ràdios: 58 
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PLA DE COMUNICACIÓ: DINAMITZACIÓ DEL WEB I DE LES  XARXES SOCIALS DE 

BARCELONA OBERTA. 

MEMÒRIA 2.0 I WEB BARCELONA OBERTA 2017 

ACCIONS: 

 

 Millora del web corporatiu de Barcelona Oberta amb l'objectiu de donar a conèixer 

BO, les seves Associacions membres i la seva activitat. 

 Activitat a les xarxes socials amb l'objectiu de generar notorietat i ser una referència 

en l'opinió pública. Barcelona Oberta ha estat activa a Facebook i Twitter. 

 

    

RESULTAT: 870 publicacions el 2017, tant de la ciutat com de projectes dels membres 

de Barcelona Oberta. 
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 RESULTATS 
 Actualment ens segueixen 2887 usuaris 
 Un augment de 690 usuaris 
 Un total de 1667 tuits anuals. 
 6,6 tuits diaris de mitja. 
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WWW. BARCELONAOBERTA.CAT 

 

 

RESULTATS: 

 188 notícies pujades a clipping. 

 39 notícies redactades (3 idiomes) 
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REPRESENTATIVITAT DE BARCELONA OBERTA 

REPRESENTATIVITAT DE BARCELONA OBERTA  A LA CIUTAT 

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

esdevenir una veu reconeguda per l’Ajuntament de Barcelona en la presa de decisions 

relatives als aspectes que concerneixen a les activitats comercials i turístiques de la ciutat. 

Després de 4 anys podem afirmar que Barcelona Oberta  és un referent i està present a tots els 

espais de debat de l’Ajuntament de Barcelona que tenen a veure amb l’activitat econòmica i /o 

turística de la ciutat. 

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

Comerç i Ciutat i del Consell de Turisme i Ciutat i aquets 2017 ha estat participant 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, etc.   

RESULTAT:   

 Barcelona Oberta esta present a 11 espais de debat i treball de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 24 reunions dels diferents Consells, grups de treball i comissions 

 Barcelona Oberta es membre de: 

 Consell de Ciutat 
 Consell de Turisme i Ciutat 

 Grup de treball de Espai Públic. 
 Grup de Treball de Fiscalitat 
 Grup de Treball Mercat Laboral.  

 Consell de Comerç i Ciutat 
 Comissió de Digitalització 

 Grup Tècnic Projecte BID’s 
 Grup Polític del projecte BID’s 
 Pla de Mobilitat 

 Grup de treball sobre la Mobilitat turística. 
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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, Sra. Ada Colau, i estan presents tots els grups municipals i 

representants de les entitats i organitzacions escollides. 

Barcelona Oberta en  forma part des de el 2015, quan fou escollida per votació entre les 

entitats del fitxer general com un dels representants en aquest Consell de Ciutat. 

RESULTAT: Aquest 2017 hem assistit a 4 plenaris en els  quals s’han treballat temes com: Les 

normes de Participació Ciutadana, el Reglament del Consell, Dictamen d’ Ordenances fiscals i 

pressupost 2017, el Projecte del Codi de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, entre 

d’altres. 
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CONSELL DE COMERC 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 per el Tinent Alcalde i per el/la regidor/a de Comerç, i assisteixen representants 

dels grups municipals i el representats de les organitzacions de Comerç de Barcelona. 

 

RESULTATS: Aquets 2017 hi ha hagut 2 Plenaris i vàries Comissions com les dels BID’s. 

Digitalització etc. i s’ha treballat la Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç a Barcelona, 

Accions de suport al comerç enfront de la venda il·legal, Mesures per l’IBI del Comerç 2018, 

Pla de Treball del Consell, Implementació de les Super Illes, el Projecte Pilot dels Bid’s etc.. 

Han estat espais molt participatius i a vegades conflictius com el Plenari de març en el que es 
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va canviar l’Ordre del dia per parlar del Top Manta i la creació de la Cooperativa de Manters 

dotada amb 800.000€ i que va generar el rebuig de tot el Consell. 

    

ACCIONS:  En el marc del Consell de Comerç i Ciutat s’han realitzats algunes accions. Les més 

rellevants: 

Assistència a la presentació al Plenari Municipal de la Mesura de Govern pel Comerç: La 

Mesura de Govern, Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç a Barcelona es va aprovar al 

Plenari Municipal de Juliol i el sector vam assistir com a convidats. 

      

Visita al Mobile World Capital - 4YFN Connecting Startups:  (4YFN) és la plataforma 

empresarial d'inici de Mobile World Capital Barcelona que permet a startups, inversors i 

corporacions connectar-se i llançar noves empreses juntes. 
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El regidor Sr. Jaume Collboni i la regidora Sra. Montserrat Ballarín van convidar al sector 

comercial a una visita guiada per conèixer els espais de les startups més interesants pel món 

del comerç.  

     

 

Presentació del catàleg de serveis i programes pel comerç: Per primera vegada, la Direcció de 

Comerç, conjuntament amb Barcelona Activa, ha adaptat i dissenyat un conjunt de serveis i 

programes específicament adreçats al petit comerç per tal de contribuir a la millora de la 

competitivitat del sector i dels professionals que hi treballen. L’objectiu principal és promoure i 

preservar el comerç de proximitat de la ciutat. 

           

 

Jornades al IESE “El futur dels eixos comercials: del comerç local al desenvolupament 

econòmic urbà integral”: A les jornades, organitzades per la Direcció de Comerç de 
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l'Ajuntament de Barcelona i IESE, es va discutir sobre els reptes als que s’enfronta l’economia 

urbana –entesa de forma àmplia en quant a actors implicats- i, en particular, sobre la 

implantació de models de governança que permetin l'autogestió de les zones comercials de la 

ciutat per fer-les més competitives, accessibles i atractives. 

Workshops de la Jornada:  El primer dels workshops va estar  enfocat a treballar sobre la 

transició d’eixos comercials a BIDs (Business Improvement Districts) i a analitzar els beneficis 

per als diferents actors econòmics i socials de la ciutat de formar-ne part. El segon workshop 

es va centrar en aspectes més operatius com ara quin ha de ser el model de gestió i 

participació dels BIDs o com implicar les grans marques internacionals en el disseny i creació 

d’aquests BIDs. A la última jornada es va parlar en obert del futur del comerç i els models 

d’autogestió de les àrees de promoció econòmica urbana i va participar com a ponent el 

president de Barcelona Oberta, Sr. Gabriel Jené Llabrés.  

      

 

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 l’alcaldessa 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 cada un dels grups 

municipals 
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ACCIONS I RESULTATS:  S’han fet 4 Plenaris del Consell i 10 reunions dels grups de treball de: 

Espai Públic, Fiscalitat i Mercat de treball. 

S’ha treballat: El Pla Estratègic de Turisme 2020, el Pla de Mobilitat Turística, i els temes 

específics de cada Grup de Treball.  

Barcelona Oberta va  fer la presentació del informe: Impacte Socioeconòmic del Turisme de 

Compres a la ciutat de Barcelona. 

Al plenari del 27 de Juny del 2017 el president de Barcelona Oberta en nom del sector 

empresarial va llegir un manifest en el que expressàvem  la manca de representativitat del 

sector empresarial turístic al Consell  i el sentiment de criminalització i culpa cap al sector 

econòmic i empresarial de la ciutat que ha estat una constant per part d’alguns dels col·lectius, 

tant dins com a fora del CTICB. 
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MANIFEST: 

Els sectors turístic, comercial i restaurador de Barcelona s’uneixen per a pronunciar un manifest al Consell de 

Turisme i Ciutat de Barcelona per a defensar el sector turístic de la ciutat 

En nom de: El  Gremi d’Hotels de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Associació d’Apartaments Turístics 

de Barcelona, la Fundació Barcelona Promoció, l’ACAVE, l’Associació Catalana de Professionals del Turisme, la 

Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, PIMEC Comerç i el Gremi de Restauració de Barcelona, Volem 

expressar les següents consideracions:  

1. Després d’un any del funcionament del Consell de Turisme i Ciutat (CTICB):  

Hi ha una manca de representativitat en el Consell en relació al pes específic que significa el mon econòmic en el 

turisme de la ciutat.  

El sector econòmic i empresarial es troba en clara minoria quan actualment esdevé el motor del desenvolupament 

turístic, la generació de riquesa, la generació de llocs de treball i, en conseqüència, la generació de benestar social 

amb la redistribució dels recursos que genera la pròpia activitat a la ciutat.  

2. Aquesta consideració ens fa qüestionar l’eficàcia i els resultats del CTICB: La nostra voluntat és continuar 

reivindicant que el Consell sigui un espai on debatre plegats com millorem l’activitat turística. 

3. Després d’aquest primer any fem un balanç molt decebedor:  

- Fent una autocrítica, tenim una baixa participació del empresaris en els processos de decisió, tan en els grups de 

treball com en les intervencions del propi Consell.  

Aquesta baixa participació és fruit del desinterès que suscita tota la mecànica de funcionament i, en especial, la 

disparitat ideològica difícilment contrastable amb sectors veïnals amb plantejaments clarament anti-turístics i, al 

nostre entendre, allunyats de propostes on la pràctica empresarial hi tingui cabuda. 

Com a conseqüència del nostre desinterès, s’està arribant a plantejaments extremadament radicalitzats que amb la 

nostra presència al consell sembla que consentim, tot i que no compartim ni hi participem.  

- Alguns dels participants del Consell ignoren els aspectes positius que té el turisme: aporta economia i treball de 

manera transversal a molts sectors econòmics. A més, representa el 14% del PIB.  

- El sentiment de criminalització i culpa cap al sector econòmic i empresarial de la ciutat ha estat evident per part 

d’alguns dels col·lectius, tant dins com a fora del CTICB.  

Això ens duu a l’extrem de recordar fets com: 

• L’agressió a diferents establiments hoteleres de fa unes setmanes. 

• Els rètols criminalitzant l’activitat turística i comercial  apareguts en alguns opis de la ciutat fa 

una setmana i altes apareguts al Parc Güell, quasi delictius 
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• La proliferació del Top Manta i de llauners com a venda il·legal indiscriminada a la ciutat i 

controlada en molts casos per màfies. I d’altes tipus d’il·legalitats com per exemple el descontrol 

dels pisos turístics il·legals. 

• La persecució permanent al sector de la restauració amb el tema de les terrasses i ara també els 

de les piques (l’ordenança de terrasses obliga a tenir dos piques per a rentar-se les mans, una per 

homes i una per dones. Entra en vigor al gener i els que no la tinguin no podran habilitar la zona 

de la terrassa).  

• Els centenars de contenciosos com a conseqüència del PEUAT. 

Totes elles, preocupacions totalment alienes a aquest Consell i que en cap moment han estat condemnades de 

manera categòrica per tot el plenari. 

4. Volem fer constar la nostra preocupació per una sèrie de qüestions que creiem vitals pels futur de la nostra 

ciutat:  

• El pla d’implantació de les superilles, en especial a l’Eixample, com un element molt regressiu per 

a l’activitat econòmica i en especial turística. Fins ara no s’està tenint en compte cap 

consideració respecte a l’impacte en sectors claus de la ciutat i amb la mobilitat tan necessària 

per a garantir l’activitat econòmica. 

• La revisió de l’ordenança de civisme, també amb l’excusa del turisme, que considerem del tot 

innecessària atès que l’actual va comptar en el seu moment amb el consens del consistori i ha 

demostrat la seva eficàcia durant tot aquest temps. 

• La solució ràpida i definitiva del problema de les terrasses en el sector de la restauració. Un 

sector molt intensiu pel que fa a llocs de treball, on la majoria son persones treballadores 

autònomes amb règims d’autogestió per tal de mantenir el seu lloc de treball.  

• La necessitat d’una ràpida recuperació de les obres de Glories, atès que aquest espai ha de 

configurar una nova realitat de la centralitat ciutadana i també turística de la ciutat.  

• La necessitat de promocionar el turisme de compres, de fires,  congressos, mèdic, cultural, 

esportiu, etc. en tots els  indrets de la ciutat a fi de repartir els beneficis d’aquest sector en zones  

ara no ateses.  

• Garantir la governança publico-privada, en especial a Turisme de Barcelona, com a elements 

claus i estratègics de l’èxit que la ciutat ha assolit en el rànquing de les principals ciutats 

mundials.  

Agraïm a l’Ajuntament la no sempre fàcil labor de conjugar interessos a vegades tant dispars. 

La nostra voluntat es poder engegar a partir d’ara una etapa de major participació i de cooperació, clau per al 

manteniment de la nostra representativitat al Consell i amb l’objectiu que tots els col·lectius ens hi sentim 

representats a fi d’aconseguir que el desplegament del Pla Estratègic de Turisme sigui beneficiós per a tots i, en 

especial, per a la ciutat. 
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LECTURA DEL MANIFEST AL CONSELL DE TURISME I CIUTAT 

  
PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATEGIC DE TURISME                         GRUP DE TREBALL 

  
GRUPS DE TREBALL 

DATES REUNIONS: Consell de Comerç i Ciutat (23 de març, 18 de maig).  Consell de Turisme i 

Ciutat: 28 de març,  6 de abril, 27 de Juny , 4 de octubre). Grups de treball: 10 de gener, 6 abril, 

1 de Juny, 6 de juny, 21 de juny, 24 de juliol, 9 octubre, 23 octubre, 14 novembre, 21 

novembre, 30 novembre 
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TAULA MIRAMAR 

 

La Taula Miramar es va crear a l’inici de la creació del Consell de Turisme i Ciutat per tenir un 

espai on el sector empresarial podia debatre les propostes del Consell. Formen part de la Taula 

tots els representants del sector empresarial del Consell de Turisme i Ciutat: 

 
 SECTOR TURÍSTIC EMPRESARIAL   

1 CAMBRA DE COMERÇ DE BCN SR. XAVIER CARBONELL 

2 GREMI D'HOTELS DE BCN SR. MANEL CASALS 

3 ASSOCIACIÓ D'APARTAMENTS TUR.DE BCN SR. ENRIQUE ALCANTARA 

4 FUNDACIÓ BCN PROMOCIÓ SR. JOAN GASPART - VICE 

5 ACAVE SR. MARTÍ SERRATE 

6 ASSOC.CAT.PROFESSIONALS DEL TURISME SR. ROBERT TORREGROSA 

 
 SECTOR COMERÇ   

7 FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ SR. SALVA VENDRELL 

8 BARCELONA OBERTA SR. GABRIEL JENÉ 

9 PIMEC COMERÇ SR. JOAN IGUAL 

 
 SECTOR RESTAURACIÓ   

10 GREMI DE RESTAURACIÓ DE BCN SR. PERE CHIAS 
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EQUIP TECNIC TAULA MIRAMAR 

Degut a uns incidents en els grups de treball del Consell de Turisme i Ciutat, concretament el 

de Espai Públic,  es va veure la necessitat de constituir la Taula de tècnics de la Taula Miramar, 

l’objectiu era garantir la màxima assistència als grups de treball per tal que els acords finals 

d’aquets grups fossin més equilibrats. La Taula s’ha reunit una vegada, però va servir per 

conscienciar als tècnics de la importància de assistir a aquets grups. 

 

PLA DE MOBILITAT- PACTE PER LA MOBILITAT 
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El Pacte per la Mobilitat es signa  l’any 1998  i és un espai de consulta i diàleg format 

inicialment per una trentena d’entitats i organitzacions ciutadanes, a més del propi 

Ajuntament. Amb l’arribada del govern Colau la composició del Pacte s’ha anat ampliant i 

actualment en formen part aproximadament un centenar d’associacions, empreses, 

organismes i entitats públiques vinculades amb la mobilitat i amb una presencia molt alta de 

entitats favorables a la reducció de vehicles a motor, a la implantació de carrils Bici, al tramvia 

per la Diagonal, etc . En aquestes reunions el sector del comerç esta en clara minoria i es per 

això que des de Barcelona Oberta vam veure la necessitat de participar. Els objectius del Pacte 

s’han anat definint per aquesta majoria d’entitats favorables als canvis dràstics de la mobilitat 

de la ciutat. 

La Taula del Pacte per la Mobilitat esta presidida per l’Alcaldessa Sra. Ada Colau, la regidora de 

mobilitat Sra. Mercedes Vidal i la regidora d’urbanisme Sra. Janet Sanz.  

RESULTATS:  

Hem assistit a 4 reunions (1 de juny, 24 de juliol, 9 d’octubre, 23 d’octubre) però amb incidència 0 degut 

al desequilibri en la composició de la taula.   

Projectes engegats des de el Pacte: Superilles, Carrils bici, Nova xarxa de Bus, Connexió del 

tramvia, i el Nou Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024, entre d’altres 
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Connexió del Tramvia 

En relació a la connexió del Tramvia s’han presentat 4 estudis per part de l’Ajuntament amb 4 

propostes de traçats diferents, i paral·lelament s’han presentat dos informes més, un del RACC 

i un altre de la UB-PDeCat que desaconsellen la connexió per la Diagonal amb tramvia, i 

proposen alternatives com Bus elèctric, rutes alternatives etc.  

Barcelona Oberta aposta per la connexió per la Gran Via i així ho hem fet arribar a 

l’Ajuntament. 

 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DEL TRAMVIA PER LA DIAGONAL. JANET SANZ I PERE MACIAS 

            
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE LA UB- PDECAT 
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JURAT ALS PREMIS COMERÇ BARCELONA 

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

ACCIONS: 

 Revisió dels candidats 

 Visita als establiments escollits 

 Elecció dels premiats 

 Assistència a l’Acte d’entrega dels Premis 

Al premi d’Associacions no es va presentar ningú i el president de Barcelona Oberta va 

proposar que aquet premi s’atorgués als comerciants i a  les Associacions que havien patit 

l’Atemptat del 17 d’Agost i que van acollir en els seus establiments  a la gent que fugia de 

l’atemptat. El Premi Albert Gonzalez es va atorgar al Sr.  Javier Cottet per la seva trajectòria 

empresarial i associativa. 
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CAMPANYA DE NADAL 

Barcelona Oberta forma part de la comissió de disseny de la Campanya de Nadal. Tot i que des 

de Barcelona Oberta reclamem constantment actes de Nadal que serveixen de promoció de la 

ciutat, com un acte d’encesa a nivell internacional, que les accions de la Pl. Catalunya siguin 

atractives i generin tràfic per els comerços de l’entorn, augmentar els trams de la il·luminació 

de Nadal i que estiguin a l’alçada d’altres ciutats europees i  del país, entre d’altres accions de 

promoció del Nadal a Barcelona, hem de dir que es impossible convèncer a l’Ajuntament. 

Ideològicament no entenen la necessitat de fer més promoció i es fa difícil que canviïn 

d’actitud. 

ACCIONS: 

 L’autèntic paper del Nadal: amb 15 cassetes repartides bàsicament amb els territoris 

del barris més perifèrics. Barcelona Oberta va aconseguir dos  (Gaixample i Gaudi 

Shopping). 

 Campanya “ El Comerç sona bé” que es suposava era per dinamitzar el centre ciutat. 

La campanya no responia a les demandes de Barcelona Oberta i així ho vam traslladar 

als responsables de l’Ajuntament. 
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 Una campanya a RAC1 “Hola Nadal” 

 

 
 

 Acte de encesa de les llums de Nadal a Les Rambles 

L’ajuntament havia previs fer l’acte d’encesa de les llums de Nadal a Sant Martí i va ser 

el president de Barcelona Oberta qui va proposar canviar-ho i fer-ho a Les Rambles, en 

homenatge a les víctimes de l’atemptat d’agost. 
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REPRESENTATIVITAT DE BARCELONA OBERTA AL PAIS. 

CONSELL ASSESSOR DE COMERÇ I TAULA ECONOMICA I DE TURISME DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Barcelona Oberta es membre del Consell Assessor de Comerç de la Generalitat de Catalunya. 

El Juliol del 2017, Barcelona Oberta va ser invitada a participar de la taula econòmica i de 

turisme creada per el Conseller Sr. Santi Vila amb la presencia del Molt Honorable President de 

la Generalitat Sr. Carles Puigdemont, per fer un seguiment de l’activitat turística a Catalunya i 

específicament a Barcelona i per parlar de la turismofobia, entre d’altres temes importants. 

Aquesta reunió de seguiment es va celebrar el 19 de juliol i  van assistir representants del món 

econòmic de l’empresa i del turisme.  El Molt Honorable President de la Generalitat Sr. Carles 

Puigdemont va expressar la seva preocupació sobre les actituds de l’administració local, la 

pressió dels mitjans de comunicació envers el turisme, va voler donar un missatge de suport al 

sector i es va acordar fer un Pacte Nacional  per fer pedagogia sobre les bondats del turisme.  
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JURAT ALS PREMIS NACIONALS A LA INICIATIVA COMERCIAL. 

Barcelona Oberta ha estat Jurat als Premis Nacionals a la Iniciativa comercial. Un dels 

guardonats va ser el membre de Barcelona Oberta el Sr. Artemi Nolla, per tota la seva 

trajectòria empresarial a proposta de Barcelona Oberta i amb el suport de tot el sector present 

al Jurat. 

ACCIONS: 

 Elecció dels candidats 

 Assistència a l’Acte de entrega dels Premis 

 

LLEI DE COMERÇ SERVEIS I FIRES 

Al 2017 la Direccio General de Comerç presenta la proposta de Llei  de Comerç, Serveis i 

Fires i demana al sector fer les esmenes oportunes. 

ACCIONS: 

 Reunió amb la Directora General de Comerç Sra. Muntsa Vilalta per estudiar el text. 

 El 25 d’abril del 2017 Barcelona Oberta va presentar al·legacions a la Llei de Comerç, 

Serveis i Fires de la Generalitat en els següents articles: 

 Horaris comercials: liberalització horaris establiments no alimentaris menors de 

150m2 (Article 37. Exclusions de l’horari comercial general) 

 Períodes de rebaixes: propugnar acords voluntaris (Article 21.Venda en rebaixes) 

 Preservació de la diversitat de formats, implantacions, formes jurídiques i 

empresarials que caracteritzen el model comercial català 
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 Cooperació publico-privada als eixos i a les zones comercials: àrees de gestió de 

centres comercials urbans. BID’s (Article 54. Àrees de gestió econòmica urbana) 

 Competències de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de Comerç 

 
PRESENTACIO DE LES ALEGACIONS DE BARCELONA OBERTA  A LA COMISSIO DEL PARLAMENT 

 

              El 27 de juliol assistència al Parlament a la aprovació de la Llei 
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1ªSETMANA DEL COMERÇ 

 

Barcelona Oberta va participar activament a la 1ª Setmana del Comerç. 

ACCIONS: 

 Suport a la preparació de la 1ª Setmana del Comerç. 

 Cerca d’espais per les jornades tècniques. 

 Assistència a l’acte d’inauguració 

 Assistència a les jornades tècniques. 

 Presentació estudi “Impacte Socioeconòmic del Turisme de compres a la ciutat de 

Barcelona. 
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ALTRES ACCIONS DE BARCELONA OBERTA 

ACCIONS CONTRA LA TURISMOFOBIA 

L’estiu del 2017 van aparèixer cartells, pintades, tríptics en contra del turisme. L'acció 

s'emmarcava  en un "gran cicle de mobilitzacions als Països Catalans contra el turisme 

massiu",  es va produir un atac a un autobús turístic per quatre encaputxats reivindicat per 

l'organització de joves de l'esquerra  Arran  i atacs a diversos hotels de la ciutat. 

   

La resposta per part del sector va ser unanime, es van enviar cartes a l’Alcaldessa i es van 

denunciar les agresions devant els mitjans de comunicació. Barcelona Oberta va tenir un paper 

molt destacat i va apareixer en diversos mitjans. 

 

http://www.ara.cat/societat/atac-bus-turistic-barcelona_0_1841216047.html
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ATEMPTAT TERRORISTA DEL 17 D’AGOST 

El passat 17 d’agost Barcelona va patir un atemptat terrorista a Les Rambles. L’Estat i  

l’Ajuntament van convocar al sector empresarial per tal d’avaluar conjuntament els danys i 

l’afectació econòmica de l’atemptat.  Barcelona Oberta ha participat activament en totes les 

reunions aportant dades. 

REUNIONS:  

 22 de agosto: Reunió del sector amb l’Alcaldessa.  

 24 agosto reunió amb la vicepresidenta del Govern Sra. Soraya Sainz de Santamaria i el 

Delegat del Govern Sr. Enric Millo.  

 26 de agosto Manifestació .Barcelona “No tinc por” 

 29 de agosto: reunió del sector econòmic amb el tinent d’alcalde Sr.  Jaume Collboni 

 1 setembre: reunió con associacions properes a l’atemptat.   

 8 de setembre, reunió primer informe de incidències 

 8 de setembre:  Asistencia a la entrega de medalles als cossos de seguretat. 

 14 setembre: Reunió Cossos de seguretat i el tinent d’alcalde  Sr. Jaume Collboni 

 14 de setembre: Reunió sector econòmic amb el tinent d’alcalde  Sr. Jaume Collboni 

 

 
REUNIÓ AMB L’ALCALDESSA, JAUME COLLBONI I PISARELLO 
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RODA DE PREMSA SECTOR EMPRESARIAL I AJUNTAMENT         MANIFESTACIÓ 

 
ARTICLE DEL PRESIDENT DE AMICS DE LA RAMBLA AR. FERMÍN VILLAR 
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ACORD ENTRE EL SECTOR I L’AJUNTAMENT DE FER UN                 REUNIÓ AMB LA VICEPRESIDENTA DEL GOVERN 

SEGUIMENT DE L’AFECTACIÓ ECONOMICA 

 
REUNIÓ AMB TOTES LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS AFECTATS     ACTE D’ENTREGA DE LES MEDALLES ALS COSSOS DE     

SEGURETAT 

 



  
  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 
 

 

 

98 
 
 

 

SITUACIÓ POLITICA AL PAIS 

L’últim trimestre del 2017 ha estat d’una complexitat enorme. La situació política a Catalunya i 

sumat al que ja veníem arrossegant, Turismofobia, vagues a l’aeroport, i l’atemptat terrorista, 

ha suposat un efecte semblant al que es va patir a l’inici de la crisis. Ha afectat sobre tot al 

centre de la ciutat que ha estat l’espai ocupat per les protestes, les manifestacions, les 

aturades de país, etc,. Tot plegat i sumat a les carreges policials del 1-O, ha generat un estat 

d’ànim poc adequat pel consum que necessita tranquil·litat i per tant l’afectació econòmica ha 

estat important si més no, al mes d’octubre i novembre, millorant una mica a partir del Black 

Friday i la campanya de Nadal. 

La Junta de Barcelona Oberta a debatut internament aquest efectes i ha assistit a reunions 

amb totes les administracions per demanar tranquil·litat, diàleg i compromís. Amb el mateix 

esperit, Barcelona Oberta es va adherir a la Comissió Independent per la mediació, el diàleg i la 

conciliació del Col·legi advocats de Barcelona liderada per la seva degana Sra. Maria Eugènia 

Gay. 

 
REUNIÓ DE LA JUNTA DE BARCELONA OBERTA PER DEBATRE SOBRE LA SITUACIÓ POLITICA 
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REUNIONS: 

 6 octubre: reunió del sector econòmic  amb el regidor Sr. Jaume Collboni 

 11 octubre: Reunió Junta.  

 16 octubre: reunió sector amb el Conseller d’empresa Sr.  Santi Vila 

 17 de octubre: reunió sector econòmica i  Alcaldessa.  

 23 octubre: Adhesió a la Comissió independent per la mediació el diàleg i la conciliació 

del Col·legi advocats de Barcelona  

 25 octubre: Reunió del sector amb Delegat del Govern Sr. Enric Millo. F 

 2 novembre: Reunió del sector amb el regidor de turisme Sr. Agustí Colom per definir 

accions de promoció.  

 11 de desembre: Reunió amb la Vicepresidenta del Govern, Sra. Soraya Sainz de 

Santamaria, el delegat del Govern, Sr. Enric Millo, el candidat del PP al Parlament Sr. 

Albiol i el cap del grup municipal del PP Sr. Arberto Fernandez Diaz. 

  
REUNIO 17 OCTUBRE AMB L’ALCALDESSA I ELS REGIDORS COLLBONI, PISARELLO, BALLARIN I COLOM 

 

  
REUNIONS 25 OCTUBRE I 11 DE DESEMBRE AMB REPRESENTANTS DEL GOVERN ESPANYOL 
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REUNIÓ AMB EL CONSELLER D’EMPRESA, SR. SANT VILA              PRESENTACIÓ PUBLICA DE LA COMISSIO PER LA MEDIACIÓ 

 

      
REUNIONS AMB ELS REGIDORS AGUSTI COLOM I JAUME COLLBONI PER DEFINIR ACCIONS DE PROMOCIÓ 

 

     
BARCELONA OBERTA LAS MITJANS DE COMUNICACIÓ. 
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REUNIONS INSTITUCIONALS 

Durant el 2017, 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 motius i/o 

projectes que hem anat explicat al llarg d’aquesta memòria. Es important per Barcelona 

Oberta transmetre als polítics els nostres neguits, opinions, aportacions, i propostes de millora. 

És per això que en espais més propers i de confiança cada any rebem a diferents representants 

del govern de la ciutat o del país. Del 2017 destaquem:  

 18 abril: Dinar de la Junta BO amb el tinent d’alcalde Sr.  Jaume Collboni. 

 13 de setembre: Dinar de la Junta BO amb el Conseller d’Empresa Sr. Sant Vila 

 1 de desembre: Reunió de la Junta BO amb el primer secretari del PSC Sr. Miquel Iceta 

 18 de desembre: Reunió de la Junta BO amb la Directora General de Comerç de la 

Generalitat Sra. Muntsa Vilalta 

 
BARCELONA OBERTA AMB MIQUEL ICETA                                      BARCELONA OBERTA AMB MUNTSA VILALTA 

  
BARCELONA OBERTA AMB SANTI VILA                                              BARCELONA OBERTA AMB JAUME COLLBONI 
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ACTES INSTITUCIONALS 

Un dels objectius generals de Barcelona Oberta és ser un referent i estar present als espais de 

decisió de la ciutat. Des de el seu naixement al 2014, Barcelona Oberta ha estat fen 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. Una de 

les tasques importants per assolir aquest objectius, és assistir als seus actes. El 2017 hem 

assistit a més de 30 actes institucionals entre conferencies, presentacions, dinars etc.  Algunes 

imatges dels actes als que hem assistit: 

 
                                DINARS CAMBRA AMB JORDI BAIGET                                                                  ENTREGA MEMORIA BARCELONA OBERTA A AGUSTI COLOM 

 
    REUNIO INTERMEDIA AMB ENRIC MILLO            SIGNATURA COMPROMIS PER UNA BARCELONA+SOSTENIBLE 

       
        BARCELONA DOS ANYS DE CANVI? AMB Alfred Bosch      FORUM EUROPA AMB JOAQUIM FORN DINARS CAMBRA AMB SANTI VILA 
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PRESENTACIO ESTRATEGIA 2015. PISARELLO                          PRESENTACIÓ OBSERVATORI DEL TURISME A BARCELONA. AGUSTI COLOM 

 
PRESENTACIÓ SUPORT A L’EMA                                                 CONFERENCIA JORDI HEREU 

 
REUNIÓ VIA EMPRESA    ANY NOU XINÉS 

 
  INAUGURACIÓ NOU CETT                                                        PRESENTACIÓ  SIGNATURA BARCELONA+SOSTENIBLE             PRESENTACIÓ BARCELONA OBERTA AL MÓN 
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LLISTAT ACTES INSTITUCIONALS 
 Gener: Dinar intermèdia amb la Presidenta del Parlament Sra.  Carme Forcadell 

 Gener: Assistència a la celebració de l’Any nou Xines 

 Gener: Presentació Pla Estratègic de Turisme 2020 

 12 gener: Visita a la Exposició de Botigues Singulars 

 2 de febrer: Inauguració Instal·lacions del CETT 

 7 de Febrer. Signatura Acord Ciutadà per una Barcelona +Sostenible 

 21 de febrer: Presentació de Barcelona Ciutat Oberta per el Tinent d’alcalde Sr.  Jaume Collboni 

 14 de març: Presentació Estudi: La rendibilitat Social de la connexió del tramvia per la Diagonal. Grup 

demòcrata.  

 20 de març: Inauguració Setmana del Comerç 

 24 de març: conferencia del regidor Sr.  Agustí Colom a ESADE. Aplicació del PET 

 27 de Març: Assistència a La nit més IN de Fundació SIFU. 

 3 abril: Dinar Intermèdia amb el Delegat del Govern Sr. Enric Millo 

 10 abril: Presentació catàleg de Serveis i Programes de Barcelona Activa amb la regidora Sra. Montserrat 

Ballarín 

 24 de abril. Asistencia a la conferencia del Conseller d’Empresa Sr. Jordi Baiget: Turisme: del conflicte a la 

governança   

 27 de abril: Dinars Cambra: amb el Conseller de Cultura Sr. Santi Vila 

 10 de maig: Assistència a la presentació del estudio de La Taula del Tercer Sector: Bones practiques de 

cooperació entre entitats socials i empreses del sector turístic. 

 18 de maig: Asistencia a la Jornada de ESADECreapolis: Retail Forum. Retail Revolutium 

 18 de maig:  Assistència a la conferencia del regidor de ERC sr.  Alfred Bosch. Dos anys de Canvi? 

 29 de maig: Asistencia a Dinar Intermèdia amb el Conseller d’Empresa Sr. Jordi Baiget 

 6 de Juny: Inauguració Setmana Artesania i Moda 

 14 de Juny: Assistència a l’acte: Dos anys de Mandat. PSC 

 19 de Juny: Dinar Cambra amb el Vicepresident del Govern Sr. Oriol Jonqueres 

 19 de Juny: Asistencia als Premis Cambra 

 21 de juny: Dinar Intermèdia amb el Conseller d’empresa Sr. Santi Vila 

 22 de Juny: assistència a la conferencia del tinet d’alcalde Sr.  Pisarello: Estratègia 2025: Fem Barcelona, 

Guanyem el futur en el CEC 

 26 de juny: Presentació del Observatori de Turisme a Barcelona 

 26 de juny: Presentació  de la Candidatura del EMA al Paranimf de la Universitat de Medicina 

 27 de juny: Presentació informe Plataforma Salvem la Diagonal 

 18 de setembre: Dinar Intermèdia amb el regidor del partit Demòcrata Sr. Joaquim Forn 

 21 de setembre; assistència a la conferencia del Conseller Delegat de SABA Sr.  Josep Martinez Vila : La 

mobilitat: palanca de transformació econòmica i  empresarial 

 25 octubre: Conferencia del Ex alcalde Sr. Jordi Hereu al  Círculo Eqüestre 

 12 desembre: Transformació Digital Via Empresa-Genis Roca 

  



  
  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 
 

 

 

105 
 
 

 

REUNIONS I ACTES AMB EL SECTOR 

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

son estretes, tal com es pot veure per els projectes i les accions en els que participem 

conjuntament. La comunicació i el suport és constant. Al llarg del 2017 han estat un munt de 

reunions, actes, presentacions, suport a projectes de 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 mes i millors resultats. 

  

PRESENTACIO PLA ESTRATEGIC DEL CONSELL DE GREMIS                               VISITA A LES INSTALACIONS DEL PORT AMB PORT 2000 

            
1ª JORNADA DE TREBALL PERL EL SUMMIT DE BARCELONA GLOBAL                               SOPAR DE CREU COBERTA 

  

SOPAR DE LA FUNDACIO BARCELONA COMERÇ                  SOPAR ANIVERSARI DE COMERTIA                                         PRESENTACIÓ DEL ESTUDI DE COMERTIA  
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                      PRESENTACIO Q DE QUALITAT DE LA FUNDACIO BARCELONA COMERÇ                 LA NIT DE L’EMPRESARI DE CECOT 

      
               ASSEMBLEA TURISME DE BARCELONA- BSL                                                                   PRESENTACIÓ COMERÇ I CULTURA 

 
             COCKTAIL HOLA BARCELONA DE BARCELONA GLOBAL 

     
                        PRESENTACIO ACORD TERRASSES. GRB                  ENLLAÇ BARCELONA OBERTA I FBC                            JORNADA TECNICA DE COMERTIA 
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LLISTAT REUNIONS I ACTES AMB EL SECTOR 
 16 gener: Reunió amb Pau Guardans  

 16 de gener: reunió amb la Fundació Barcelona Comerç. 

 28 abril: Reunió amb CLIA 

 10 de maig: Reunió amb Emiliano Maroto de ABC 

 11de maig: Reunió amb responsables del Museo Hermitatge 

 17 de maig: Reunió empresaris sector Turístic 

 12 de Juny: Reunió Empresaris. Taula Cotton 

 25 de juliol: Reunió amb Barcelona Global: Summit Turisme 

 28 de Juliol: Reunió amb Fundació Barcelona Comerç. 

 21 de setembre: Reunió Comissió Barcelona Global. SUMMIT Turisme 

 24 octubre: Reunió Summit Barcelona Global 

 15 novembre: Reunió amb Barcelona Global. Summit Turisme 

 28 novembre: participació al estudi de CLIA. 

 31 de Gener: Presentació Llibre Blanc de les Terrasses 

 10 de febrer: Presentació Pla Estratègic de Consell de gremis 

 15 de febrer: Gala Shopping and Shooting de Creu Coberta 

 17 de juliol: presentació Estudi Comertia: Transformació Digital en el Retail a Catalunya 

 17 de Juliol: Presentació de la Q de Qualitat de FBC 

 14 setembre: Hola Barcelona de Barcelona Global.  

 23 octubre: La nit del Empresari de CECOT 

 26 octubre: Jurat Premis Eix Sarrià 

 3 de novembre: assistència a la Assemblea de Turisme de Barcelona BSL-BSC 

 13 de Novembre: Jornada Cambra de Comerç Turisme de compres com a oportunitat de negoci 

 14 novembre: Jornada Comertia. NEXT REtail 

 22 de novembre: Asistencia a la presentació de Comerç i Cultura de Fundació Barcelona Comerç. 

 26 de novembre: assistència al 50è aniversari de Creu Coberta 

 29 de novembre: Sopar de la Fundació Barcelona Comerç 

 13 de desembre Dinar de Nadal de Barcelona Global.  
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ALTRES ACCIONS: 

ORDENANÇA DE CIVISME 

El 24 d’octubre Barcelona Oberta es va reunir amb el regidor Sr. Jaume Asens per parlar de la 

nova ordenança de Civisme (Ordenança dels usos ciutadans de l’espai públic). L’esborrany 

que ens va entregar suposava un canvi substancial de l’Ordenança del 2005 amb modificacions 

més ideològiques que necessàries.  

Barcelona Oberta, Fundació Barcelona Comerç, Gremi d’Hotels de Barcelona, Apartur, Gremi 

de Restauració de Barcelona, Comertia, Consell de Gremis i ABC Catalunya, han presentat 

conjuntament al·legacions a 20 articles.  

 
REUNIO AMB JAUME ASENS 

 

  
REUNIO DE LES ORGANITZACIONS SIGNATS PER PREPARAR LES AL·LEGACIONS- REUNIO AMB L’AJUNTAMENT  
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PLA D’USOS DE CIUTAT VELLA 

Les associacions de Ciutat Vella membres de Barcelona Oberta ((A. Amics i Comerciants de la 

Pl. Reial, A de Comerciants de Pelai Centre, A.de Comerciants del Born. Born Comerç, i 

Barnacentre)  han presentat conjuntament al·legacions al pla d’Usos de Ciutat Vella. El Nou 

Pla d’Usos és molt restrictiu i considerem que la regulació al ser general pot acabar no 

donant resposta als problemes detectats i a alguns dels objectius del Pla com son: Millorar 

l’equilibri entre les activitats comercials i les necessitats del residents, entre d’altres. D’altra 

banda vam voler expressar que ja portem molts plans d’Usos i no ha resolt la problemàtica 

del Districte. En aquet sentit creiem que les regulacions han de ser molt territorials, 

quirúrgiques i discrecionals. 

    
REUNIÓ AMB LA REGIDORA DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA I AMB EL GM PSC 

 

VISITES A BARCELONA OBERTA 

 El 2017 ens va visitar una delegació de Corea del Sud que volia conèixer com s’organitza el 

comerç a Barcelona. 
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JORNADES 

El 2017 hem participat com a ponents en 4 jornades: 

 Jornada PDeCat sobre Comerç 

 3 de Mayo: El Futur de los eixos comercials: Del Comerç local al desenvolupament 

econòmic urbà integral. IESE  

 20 de juny: Jornada Turisme i Habitatge: Present i Futur dels Joves. Organitzat per el 

CJB i la FAVB  

 21 de desembre: Jornades Digitalització del Comercio local en Barcelona con PIMEC, 

FBC, Adigital,…. 
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Aquesta Memòria del 2017 es el resultat del treball, l’esforç i la dedicació de tots els 

membres de Barcelona Oberta.  

Gràcies a tots i totes que feu possible que Barcelona Oberta sigui el que és. 

 

 

Gabriel Jené Llabrés 
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TOT EL PROGRAMA D’ACTIVITATS  DEL 2017 HA ESTAT POSSIBLE 

GRÀCIES AL SUPORT DELS: 

MEMBRES DE BARCELONA OBERTA: 
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ELS SOCIS COL·LABORADORS 
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ELS  PATROCINADORS DE BARCELONA OBERTA: 
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AMB EL SUPORT DE: 
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