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Acció 1. Marca. Nou Propòsit

Propòsit

Missió

Visió

Valors

Contribuir al procés de transformació de Barcelona, cap a un model de 
ciutat més integradora, equilibrada, oberta i cosmopolita, a nivell intern i 
extern a través del comerç. Fer de Barcelona una ciutat millor.

Empoderar als associats i persuadir als que no ho són per construir 
conjuntament un model comercial transformador que potenciï la reputació 
de Barcelona, tant en l’àmbit local com internacional.

Ser el referent del comerç sostenible i de qualitat a Barcelona, en l’àmbit 
local, nacional i internacional.

Oberts, Col·laboratius, Dialogants, Experts, Professionals. 



Acció 1. Marca. Nou Propòsit
Quin ha de ser l’impacte del propòsit en els grups d’interès: Contribuir al procés de transformació de Barcelona, cap 
a un model de ciutat integradora, equilibrada, oberta i cosmopolita, tant en un sentit intern com extern, a través del 
comerç. 

Què entendran?

Per què és 
rellevant 
per ells?

Per què se’l 
faran seu?

Hem d’estar orgullosos de la 
nostra contribució al progrés de 
la ciutat de Barcelona.

Membres Administracions Societat civil
Tenim la responsabilitat d’incloure al 
comerç en les estratègies de ciutat 
com a part fonamental de l’espai 
urbà (empreses, habitatges, 
comerços).

Quan el comerç funciona, la 
ciutat funciona i és plena de 
vida.

Malgrat la situació actual, hem 
de construir un futur i recuperar 
la confiança i el prestigi del 
comerç de qualitat de 
Barcelona.

Perquè ser comerciant es porta 
a la sang i, en el fons, ens 
devem als nostres clients, 
vinguin d’on vinguin.

Oportunitat de projectar el consens i 
sumar a la seva estratègia un 
col·lectiu important per a la 
reputació i identitat de la ciutat.

Projectar-se davant la ciutadania 
com una administració que escolta i 
atén les necessitats de tots els 
col·lectius.

Un comerç viu contribueix a 
recuperar l’orgull de viure i 
treballar a Barcelona i a projectar 
una ciutat cosmopolita al món. 

Perquè tots volem generar 
oportunitats vitals i professionals 
per a la nostra gent a la ciutat de 
Barcelona i entorn.



GRANS REPTES 2022

o REPOSICIONAMENT DE L’ENTITAT 

o APEUS I ACOMPANYAMENT A MEMBRES 
o URBANISME, MOBILITAT I SEGURETAT

o HORARIS COMERCIALS ZGAT

o TURISME / PROMOCIÓ NEGOCIS 

o PROGRAMA PARTENARIAT BARCELONA OBERTA

o VII SUMMIT BO



PROMOCIÓ

NEGOCIS: BCN Marketplace, APEUS, 
Bonus Consum, ajuts i subvencions, 
digitalització.

CIUTAT: Campanyes promocionals, 
Il·luminació de Nadal 

URBANISME I 
MOBILITAT
Consensuar 
polítiques de 

mobilitat de BCN 
favorables als eixos

SEGURETAT
Defensar el comerç. 
Multi reincidència i 

judicis ràpids

ZGAT
Defensar uns horaris 
comercials en línia 
amb les principals 

ciutats del shopping 
turístic

SERVEIS

Acompanyament als Eixos Comercials
en el desenvolupament de les APEUS,
plans de competitivitat, projectes i
peticions a l’administració, entre altres.

LOBBY
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PLA D’ACCIONS 2022

o SERVEIS 

o PROJECTES

o LOBBY



1: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ASSOCIATIU

• Objectiu: donar suport i acompanyar als eixos que vulguin ser una APEU. 
• Antecedents: el 2021 es va elaborar una guia i material per iniciar el camí cap a 

ser una APEU. El 2022, i amb suport de l’Ajuntament i la Generalitat 
continuarem la feina de suport i acompanyament a tots els membres que 
vulguin ser una APEU. 

• Acció 2022: 
•   Contactes amb altres experiències d’Europa
•   Seguiment i col·laboració amb els eixos per iniciar el procés de 
constitució d’una APEU
• Pre-diagnòstics
• Cens
• Suport als Plans estratègics, Pla d’actuacions de les APEUs.

• Data: Gener a desembre 2022.
PLA 
D’ACCIONS: 
SERVEIS



2: INFORMACIÓ ALS SOCIS

• Objectius: 
• Oferir informació al dia sobre temes d'interès: normatives, reglaments 

mesures Covid, subvencions i ajuts.
• Suport en les seves reivindicacions i projectes.

• Acció: 
• Gestió i dinamització dels òrgans de Govern.

• Junta Gerències
• Junta Presidents
• Comitè Executiu
• Assemblea General Barcelona Oberta.

• Informació via Grup Whatsapp / Correu electrònic. 
• Reunions informatives i de treball.
• Acompanyament en els projectes dels Plans de Competitivitat.  

• Data: Gener a desembre 2022.

PLA 
D’ACCIONS: 
SERVEIS



2: INFORMACIÓ ALS SOCIS: PLANS DE COMPETITIVITAT 

• Acció:
• Suport en l’elaboració i gestió de les sol·licituds de subvenció dels 

Plans de Competitivitat de la Cambra de Comerç de Barcelona 
• Coordinació, acompanyament i seguiment, juntament amb els 

tècnics de la Cambra, de les accions presentades pels membres de 
Barcelona Oberta.

• Definició de les accions de dinamització de cada organització.
• Acompanyament en el procés de recollida dels materials, etc.
• Acompanyament en el procés d’avaluació de resultats i impactes 

obtinguts.

• Data: Maig a novembre 2022.

PLA 
D’ACCIONS: 
SERVEIS



3: ACOMPANYAMENT ALS SOCIS

• Objectius: 
• Enfortir i professionalitzar el teixit associatiu de les entitats membres de 

Barcelona Oberta.

• Acció: 
• Creació d’equips tècnics de suport als Eixos Membres de 

Barcelona Oberta. Ex. Enquestes d’opinió dels eixos, difusió 
d’activitats, etc. 
● Enquesta a l’Eix Sagrada Família - Recollida d’opinió sobre la 

imposició del Mercat de Pagés al barri.

• Acompanyament en la gestió i dinamització dels eixos que ho 
necessitin. Ex. Ajuda a la captació, dinamització, finances, definició 
de plans d’acció i estratègics, etc. 

• Data: Gener a desembre 2022.
PLA 
D’ACCIONS: 
SERVEIS



PROJECTE 1: ZONES D’EXCEL·LÈNCIA COMERCIAL
• Objectiu general: 

• A partir de la identificació dels aspectes que determinen a una zona com entorn 
d’excel·lència comercial, el projecte busca aprofitar el potencial d’aquesta 
singularitat i diferenciació per a la projecció i promoció com a territori, així com per a 
la generació de sinergies que deriven en la creació de projectes en benefici de les 
empreses i operadors d’aquestes zones. 

• Objectius específics:
• Establir uns indicadors que ens permetin definir una zona d'excel·lència comercial 

pels seus atributs.
• Identificar 10 experiències pilot de ciutats espanyoles que puguin representar i 

exemplificar aquests indicadors.
• Unir esforços entre ciutats per crear i coordinar projectes conjunts, generar sinergies 

i atraure clients i turistes de qualitat.
• Compartir informació, intercanviar know-how
• Lobby
• Disposar d’una eina continuada en el temps que ens permeti disposar del marc de 

treball per materialitzar noves oportunitats.

• Data: Gener a desembre 2022.
• Difusió: Presentació a premsa. 

PLA 
D’ACCIONS: 
PROMOCIÓ 
NEGOCI /  
TURISME DE 
COMPRES



PROJECTE 2: COL·LABORACIÓ AMB TURISME DE BARCELONA

• Objectiu: Promocionar internacionalment Barcelona com a ciutat de
compres.

• Acció 2022:
• Participació a les accions de promoció de Turisme de Barcelona.
• Acció de comunicació i promoció dels eixos de Barcelona

Oberta amb Turisme de Barcelona a través de les diferents
campanyes del consorci.

• Participació als òrgans de Govern de Turisme de Barcelona.

• Data: Gener a desembre 2022.

PLA 
D’ACCIONS: 
PROMOCIÓ 
NEGOCI /  
TURISME DE 
COMPRES



PROJECTE 3: BUS TURÍSTIC AMB PARADA A SANT ANTONI

• Objectiu: Ampliar la zona de turisme de compres de Barcelona.

• Acció 2022:
• Petició formal de parada del bus turístic a Sant Antoni.
• Reunió amb Regidor de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.
• Disseny de nova ruta amb parada a Sant Antoni.
• Senyalètica de les icones més importants del barri en diferents

idiomes.PLA 
D’ACCIONS: 
PROMOCIÓ 
NEGOCI /  
TURISME DE 
COMPRES



PROJECTE: URBANISME, MOBILITAT I SOSTENIBILITAT

• Objectiu: 
• Facilitar la mobilitat al centre de la ciutat.
• Obtenir una visió conjunta amb experts del sector sobre mobilitat 

innovadora i sostenible, respectuosa amb l’acció climàtica.
• Vetllar perquè els projectes urbanístics no afectin a la mobilitat al centre.
• Obtenir dades reals sobre les afectacions els plans urbanístics a la 

mobilitat i a l’economia. 

• Accions: 
• Reunions Regidores de Mobilitat i urbanisme.
• Recollida demandes eixos.
• Comunicació i traspàs d’informacions.
• Participació als grups de treball sobre mobilitat.
• Seguiment projecte Super Illes.
• Seguiment projectes urbanisme (Via Laietana, Rambles, Tramvia, 

Super Illes, etc.). 
• Encarregar estudis sobre l’impacte de les actuacions urbanístiques.

• Data: Gener a desembre 2022.

PLA 
D’ACCIONS: 
URBANISME I 
MOBILITAT



PROJECTE: SEGURETAT I CANVIS AL CODI PENAL
• Antecedents: La seguretat és un dels aspectes que més afecten als comerços 

i serveis. Des de fa més d’un any estem reunint-nos amb diferents 
administracions, Generalitat (interior i Justícia), Ajuntament (GU), Cossos de 
seguretat i amb altres organitzacions del sector per tal de demanar 
conjuntament un reforç dels cossos de seguretat i un canvi al codi penal per el 
tema dels multi reincidents.

• Accions: 
• Reunions amb els polítics per traslladar-los la necessitat dels canvis que 

proposem pels multi reincidents
• Petició de proposar modificacions legislatives enfocades a l'efectiva 

aplicació de l'article 234.2 del Codi Penal, modificat per la 1/2015 de 30 
de març, amb la finalitat de combatre de forma reeixida la criminalitat 
habitual, organitzada, per a cometre delictes contra el patrimoni.

• Petició de recuperar el segon jutjat. 
• Reunions periòdiques amb els diferents cossos de seguretat.

• Data: Gener a desembre 2022.

PLA 
D’ACCIONS: 
SEGURETAT



PROJECTE: AMPLIACIÓ D’HORARIS COMERCIALS A LES ZONES DE 
GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA (ZGAT)

Barcelona Oberta neix amb el propòsit inicial de fer que la ciutat de
Barcelona, ateses les seves particularitats socials i les característiques
del seu àmbit econòmic, on el turisme té un pes substancial
extremadament rellevant, sigui designada “Destinació d’Interès
Turístic”. Aquest fet permetria a la ciutat determinar unes zones
turístiques concretes, sense que hagin d’afectar a altres àrees de
Barcelona, on permetre l’obertura en diumenges i festius.

L’entitat entén i defensa que l’aplicació d’aquesta mesura a certes zones de
la ciutat, pot ser restringida a èpoques concretes de l’any, que comprenguin
les temporades de major activitat turística (primavera i tardor) i, durant la
celebració d’aquells esdeveniments de gran rellevància per a la ciutat, que
comporten una massiva arribada de visitants.

PLA 
D’ACCIONS: 
ZGAT



LOBBY I RELACIONS INSTITUCIONALS

1: PRESÈNCIA INSTITUCIONAL ALS CONSELLS I GRUPS DE TREBALL

• Ajuntament de Barcelona:
• Consell de Comerç
• Consell de Turisme i Ciutat. 
• Taula de Nadal
• Grup de Treball del Pla de Mobilitat

• Generalitat de Catalunya
• Consell assessor de Comerç de la Generalitat de Catalunya
• Pla de comerç 2022

• Turisme de Barcelona
• Comissió executiva de Turisme de Barcelona 

PLA 
D’ACCIONS: 
LOBBY I 
RELACIONS 
INSTITUCIONALS



LOBBY I RELACIONS INSTITUCIONALS

2: ASSISTÈNCIA, PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ ACTIVA 

• Esdeveniments de ciutat (Premis Comerç i altres).
• Jurat als Premis Comerç de Barcelona
• Jurat als Premis Nacionals de Comerç i  Premis Nacionals als Establiments 

Comercials Centenaris de la Generalitat. 
• Reunions Institucionals i Participació als actes i projectes d’altres 

organitzacions
• Participació a la Setmana del Comerç. Generalitat de Catalunya. 
• Campanyes de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, Nadal i altres.

PLA 
D’ACCIONS: 
LOBBY I 
RELACIONS 
INSTITUCIONALS



LOBBY I RELACIONS INSTITUCIONALS

3: LOBBY 
• Sobre temes d’actualitat en defensa dels grans temes de ciutat.
• BO intenta vincular i incorporar la societat civil en els grans temes de ciutat.
• Actua en defensa de les necessitats dels eixos comercials adherits.
• Es posiciona en defensa d’aquells temes estratègics que afecten als àmbits de 

turisme i compres de la ciutat.

• Alguns temes on ha participat i/o participa activament: 
• Hermitage de Barcelona, tot i que no ha pogut ser.
• Urbanisme i afectació a la Mobilitat de les intervencions urbanístiques
• ZGAT 
• Aeroport de Barcelona 
• Via Laietana 
• Ampliació recorregut Bus turístic per la ciutat
• Seguretat i Multi reincidència
• Pla d’Usos de l’Eixample

PLA 
D’ACCIONS: 
LOBBY I 
RELACIONS 
INSTITUCIONALS



PROJECTE 1: BCN MARKET

• Objectiu: Oferir als comerciants dels eixos de BO un nou canal de venda 
on line.

• Projecte iniciat al 2021. 

• Acció 2022: 
• Definir full de ruta
• Fer Pla de Viabilitat 
• Fer Pla de Comunicació
• Constitució de la Comissió de seguiment
• Difusió entre els eixos
• Suport directe als comerciants
• Seguiment del projecte

• Data: Gener a desembre 2022.

PLA 
D’ACCIONS: 
PROMOCIÓ 
NEGOCI



PROJECTE 2: TARGETA MONEDER

• Objectiu: Oferir als comerciants dels eixos de BO un nou canal de venda 
a través de la col·laboració amb altres entitats.

• Antecedents: el 2020 vam encetar un projecte amb Aigües de Barcelona 
que va consistir en repartiment de targetes moneder entre els seus 1300 
treballadors per gastar-la a establiments dels eixos de Barcelona Oberta. 
El 2022 ens proposem que altres organitzacions, serveis o grans 
empreses facin el mateix.

• Acció 2022: 
• Contacte amb empreses, serveis (SEAT,

Telefónica, Endesa,..)
• Proposta crear una targeta moneder pels seus 

treballadors.
• Elaborar llistat d’establiments que participarien.
• Contactes amb CaixaBank per fer les targetes.

• Data: Gener a desembre 2022.

PLA 
D’ACCIONS: 
PROMOCIÓ 
NEGOCI



ESTRATÈGIA DE 
COMUNICACIÓ 2022



Millorar la qualitat serveis i afavorir 
el coneixement i la realitat dels 

eixos membre de BO

Contribuir a fer de Barcelona una 
ciutat més integradora a través del 

comerç, i contribuir a situar-la 
entre les principals ciutats de 
destinació turística del món  

METES OBJECTIUS DE COMUNICACIÓ TÀCTIQUES

Consolidar i fidelitzar els membres actuals: 
assolir una assistència del 70% dels gerents 

a les reunions presencials i virtuals

Comunicació constant dels serveis actuals i 
àrees estratègiques als membres

Aula Formació Barcelona Oberta
Suport i acompanyament APEUS
Newsletter interna + Serveis
Oferir informació sobre actualitat de manera ràpida, 
pròxima i àgil: ajuts, proveïdors d’interès, etc.
Reunions útils pels membres.
Plans de competitivitat Cambra de Comerç
Memòria Barcelona Oberta 

Transmetre posicionament BO a través dels 
diferents canals i eines de comunicació

Difondre posicionament clar vers temàtiques 
d’actualitat: mobilitat, ZGAT, seguretat, etc.

Augmentar el prestigi i la influència de 
l’entitat.

Donar suport a la notorietat dels eixos BO i 
a les seves necessitats

Notes de premsa sobre temes clau
Difusió, notorietat i visibilitat a XXSS
Gestió d’oportunitats a mitjans 
Podcasts de digitalització*
Acords i col·laboracions clau (Ex. RACC).
Estudis i Informes sobre àrees estratègiques.
Presentació Roda de premsa / NP
Cerca d’aliances: Pla de patrocini.
Zones d’Excel·lència Comercial
Organització d’Esmorzars amb LV
Nova pàgina web de Barcelona Oberta
Summit Barcelona ObertaTeixir relacions amb entitats referents en les 

àrees estratègiques de BO
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PLA D’ACCIONS DE 
COMUNICACIÓ 



COMUNICACIÓ INTERNA

TÈCNICA 1: Memòria Barcelona Oberta
• Objectiu: Recopilar l’activitat anual de l’associació per donar-la a conèixer als 

públics clau. 
• Públic: associats, administració pública, col·laboradors, societat civil
• Producció: Gener a febrer 2022. 
• Data final: març 2022.
• Difusió: Enviament. 

TÈCNICA 2: Aula Barcelona Oberta
• Objectiu: Oferir formació als socis.
• Públic: Gerents Eixos adherits a BO.
• Temàtiques: útils per fer front al futur de la gerència comercial. 
• Sessions: es realitzaran X sessions.
• Calendari: 
• Difusió convocatòria: Via mail, whatsapp. 

PLA 
D’ACCIONS: 
COMUNICACIÓ
INTERNA



PLA 
D’ACCIONS: 
COMUNICACIÓ
INTERNA

COMUNICACIÓ INTERNA

TÈCNICA 3: Newsletter Barcelona Oberta 

• Objectiu: Incrementar sentiment de pertinença associats. Afavorir 
coneixement entre les eixos.

• Públic: Gerents i Presidents Eixos adherits a BO.

• Temàtiques: Actualitat, Serveis, Ajuts i Subvencions, Entrevista 
President, Destacats. 

• Periodicitat: mensual. 

• Difusió convocatòria: Correu electrònic. 



COMUNICACIÓ EXTERNA

TÈCNICA 1: Podcasts de Digitalització 
• Objectiu: oferir eines de sensibilització per a la transformació digital dels 

comerços ubicats al eixos comercials de les zones turístiques de la ciutat de 
Barcelona amb l’objectiu d’oferir informació concreta, amena, didàctica i 
accessible de forma fàcil des de qualsevol lloc.

• Acció: producció de 4 podcasts d’una duració estimada d’entre 8 i 10 minuts 
en els que hi participen experts en la temàtica i empresaris, com a cas 
pràctic, conduïts per una periodista que aniria introduint els temes a tractar.

• Títol: “El comerç també és digital”.

• Producció: desembre 2021 a gener 2022. 
○ Producció 2ª edició: abril i maig 2022.

• Difusió: Febrer i març 2022. 

PLA 
D’ACCIONS: 
COMUNICACIÓ
EXTERNA



TÈCNICA 1: DIFUSIÓ PODCASTS “EL COMERÇ ÉS DIGITAL”

Objectiu: Fer difusió de les càpsules de digitalització de BO i vincular els eixos de BO amb prosperitat, tendència, 
professionalitat, modernitat, etc.
Data kick off: Dimecres 23 de febrer. 

Comunicar-ho a Grup 
Gerents i Junta abans de 
fer-ho públic

Preparar difusió
Pujar continguts

Clipping d’impactes a 
mitjans

Nota de premsa i gestió 
d’oportunitats a MCS

Mailing a BBDD entitat 
informant del projecte i 
afegint enllaços 

Difusió podcasts 
setmanals

Analítica visites web
Visualitzacions Youtube
Seguidors a Spotify 

Altres

Posts dels 4 podcasts (repetició 2-
3 x post)

Post explicació projecte 
+ @entrevistats + 
enllaços per escoltar

RESULTATSFASE PRÈVIA

1r post expectació (abans) 
amb l’explicació projecte

FASE LLANÇAMENT



COMUNICACIÓ EXTERNA
TÈCNICA 2: ESTUDI IMPORTÀNCIA DE L’ECONOMIA DEL VISITANT DE LA 
RMB PER RE-ECONOMITZAR EL CENTRE DE BARCELONA
El projecte té dos objectius definits:

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

2. Definir les recomanacions per re-economitzar el centre de Barcelona a partir 
de recuperar/atraure aquest visitant de la RMB. El segment turístic ja va ser 
objecte d’anàlisi al 2017, i la seva recuperació dependrà de les dinàmiques 
internacionals.

Acció: Presentació estudi. 
Data: Març a juny

PLA 
D’ACCIONS: 
COMUNICACIÓ
EXTERNA



COMUNICACIÓ EXTERNA
TÈCNICA 3: ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DE LES RESTRICCIONS DE 
TRÀNSIT EN LA MOBILITAT I L’ECONOMIA URBANA: EL CAS DE 
L’EIXAMPLE DE BARCELONA.

• Objectiu: Avaluar els impactes que podrien tenir sobre la mobilitat i 
l’economia, la imposició de restriccions de trànsit a l’Eixample de 
Barcelona.

• Acció: 
• Contractació d’un equip d’investigació
• Definició de continguts
• Elaboració de l’estudi

• Producció: novembre 2021 a març del 2022

PLA 
D’ACCIONS: 
COMUNICACIÓ
EXTERNA



COMUNICACIÓ EXTERNA
TÈCNICA 4: DEBAT MOBILITAT RACC
• Objectiu: Col·laborar en la difusió d’un comerç de ciutat de prestigi i qualitat. 
• Tema: Mobilitat urbana, comerç i restauració
• Data: dilluns, 31 de gener 2022. Horari: 9:30h a 10:30h. 
• Assistents: 
• Josep Mateu, president del RACC
• Gabriel Jené, president de Barcelona Oberta
• Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona

PROGRAMA: 
• 9.30h Esmorzar-tertúlia
Durant la trobada es formularan una sèrie de preguntes a Gabriel Jené i Roger 
Pallarols que es transcriuran i editaran per publicar en format entrevista a la 
revista RACC.
• 10:30h Sessió fotogràfica per publicar a la revista i a les xarxes socials 

del RACC. 
• Difusió: Revista RACC març 2022.

PLA 
D’ACCIONS: 
COMUNICACIÓ
EXTERNA



COMUNICACIÓ EXTERNA

TÈCNICA 5: COL·LABORACIÓ AMB THE NEW BARCELONA POST 

• Objectiu: 
• Col·laborar en la difusió d’un comerç de ciutat de prestigi i qualitat. 
• Donar a conèixer els eixos comercials adherits. 
• Contribuir a una millora de la ciutat a través del paper i visió del comerç. 

• Acció: col·laborar amb el mitjà amb la proposta de temes d’interès per 
ambdues parts.   

• Temàtiques: Eixos comercials, Podcasts de digitalització, comerços, històries 
empresarials,... 

• Difusió: Gener a desembre 2022. 
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COMUNICACIÓ EXTERNA

TÈCNICA 6: ESMORZARS BO AMB LA VANGUARDIA
• Objectiu: 

• Portar a debat aquells temes d’actualitat de les àrees estratègiques de 
Barcelona Oberta. 

• Donar veu a les diferents parts implicades en cada àrea d’interès. 
• Difondre la visió comercial en les decisions que afecten a la ciutat.  
• Qüestionar la validesa i les decisions preses per part del Consistori, sense fer 

partícips als agents econòmics de la ciutat. 
• Acció: celebració d’uns esmorzars organitzats per Barcelona Oberta amb la 

col·laboració d’Enric Sierra de La Vanguardia. 
• Temàtiques: Mobilitat, Seguretat, Horaris Comercials, Tramvia, Promoció Ciutat, 

Apeus, etc. 
• Lloc: Hotel Cotton Club. Barcelona.
• Horari: 8:30h a 10:30h. 
• Periodicitat: Cada mes o mes i mig segons calendari. 
• Assistents: persones vinculades amb la temàtica + selecció de mitjans. 
• Aforament: màxim 20 persones. 
• 1r Esmorzar: 21 d’abril – Seguretat.
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TÈCNICA 7: REDISSENY IMATGE CORPORATIVA: WEB I XXSS

• Objectiu: Millorar la imatge de l’entitat en sintonia amb el nou propòsit i els 
nous valors de l’entitat. 

Base del Manifest
Contribuir al procés de transformació de Barcelona, per fer d’ella una ciutat 
més integradora, equilibrada, oberta i cosmopolita des del comerç per a tots 
els ciutadans i visitants.

• Accions:
1. Disseny gràfic de la web i XXSS.
2. Implementació a tots el canals de comunicació de BO.

• Data: Març a juliol 2022. 
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TÈCNICA 8: PROGRAMA PARTENARIAT BARCELONA OBERTA

• Objectiu: Garantir la sostenibilitat de l’entitat amb nous patrocinadors i/o 
partners estratègics.

• Accions:
1. Adaptació del nou discurs de l’entitat a tots els canals de BO.
2. Disseny de ‘short list’ per al Programa de Partenariat BO*
3. Preparació programes i presentacions a mida per partners 

potencials.
4. Propostes programa per VII Summit 2022 

• Data: Març a desembre 2022. 
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TÈCNICA 8: PROGRAMA PARTENARIAT BARCELONA OBERTA

En què consisteix? Cercar empreses referents amb les que col·laborar en algun 
dels 4 grans eixos de l’entitat. Es plantegen 4 grans eixos d’actuació en projectes 
de Partenariat: 

1. Ciutat
2. Innovació / Tendències
3. Formació
4. Sensibilització 

Motius de les empreses per col·laborar:
- Obtenir visibilitat entre l’ecosistema comercial més Premium de BCN.
- Col·laboració en projectes creuats de dinamització comercial en els eixos.
- Suport a campanyes de sensibilització i activació dels principals eixos.
- Desenvolupar programes conjunts d’innovació i transformació digital.
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TÈCNICA 8: PROGRAMA PARTENARIAT BARCELONA OBERTA
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TÈCNICA 8: PROGRAMA PARTENARIAT BARCELONA OBERTA

Short list de sectors i empreses a contactar en aquest 2022 i presentar un 
programa a mida amb la col·laboració d’Interprofit.

- TRANSPORTS I MOBILITAT: CASA SEAT 
- SUBMINISTRES: TELEFÓNICA
- ENERGIA: HOLALUZ
- REAL ESTATE: IMMOBILIARIA
- COMPANYIES RETAIL (MANGO, TIENDEO): EXCEL·LÈNCIA COMERCIAL 

ESPANYA.
- FORMACIÓ: LA ROCA VILLAGE 
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CANALS DE 

COMUNICACIÓ 
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INTERNS PER A QUÈ? 

Per fer arribar informació sobre temes importants i atemporals.

Informar sobre temes que requereixin immediatesa, present, consultes, recordatoris, 
convocatòria reunió, etc.

Per temes puntuals que requereixin individualitat.

Per donar a conèixer activitat de l’entitat i afavorir coneixement entre associats.

Reunió virtual. Per explicar temes i/o projectes de l’entitat que requereixin d’un 
temps màxim d’1 hora.

Reunions presencials. Per compartir informació i/o abordar una temàtica concreta 
amb més temps.



EXTERNS

Hemeroteca de vídeos de l’entitat

Donar a conèixer l’actualitat de l’entitat

Podcasts de l’entitat

Difusió de l’activitat, impactes a MCS i 
posicionament de BO

PER A QUÈ? 

Mailing a BBDD de l’entitat. Per fer difusió de temes 
de domini públic. Ex. Summit, Podcasts, Nadala. 

Promoció i difusió de l’activitat dels eixos de BO Consumidors, Públic final.

A QUI? 

Notorietat i difusió de l’activitat i posicionament 
de BO, impactes a MCS.

Associats, Administració Pública, Societat civil

Societat civil, Empreses, Col·laboradors, Entitats, 
partners potencials

Associats, Administració Pública, Societat civil

Associats, Administració Pública, Societat civil

Associats, Administració Pública, Societat civil

Associats, Administració Pública, Societat civil



EXTERNS

Roda de premsa o Presentació.
Per a generar notícia i crear un estat d’opinió.

Gestió d’oportunitats amb mitjans de comunicació per a convertir-nos en la font 
d’informació del comerç transformador de centre ciutat.

Hemeroteca de notícies
Per a poder consultar sempre les notícies de l’entitat.

PER A QUÈ? 

Nota de premsa. 
Per a comunicar un fet de l’entitat (un acord, col·laboració, petició, desacord, etc.)

A QUI? 

MCS per arribar a
Administració Pública 
Societat civil


