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Des de Barcelona Activa fomentem i
enfortim les iniciatives emprenedores,
organitzacions i empreses de l'àmbit
de l'Economia Social i Solidària (ESS)
de la ciutat (cooperativisme, tercer
sector, associacions, economies
col·laboratives del procomú, economies
comunitàries, etc). És per això que
oferim acompanyament i formació
especialitzada tant als nostres
equipaments com a diversos barris de
Barcelona.

Servei d’assessorament per
a projectes d'emprenedoria,
empreses i organitzacions
d’ESS
Esteu començant un projecte amb impacte
social i/o voleu organitzar-vos de forma
horitzontal? Sou una entitat o empresa
d'Economia Social i Solidària? Us oferim
assessorament expert i individualitzat!
On?
Si teniu un projecte d'emprenedoria:
Centre d'Iniciativa Emprenedora Glòries
Llacuna 162-164, Barcelona
Si ja sou una empresa o organització:
Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE)
Roc Boronat 117, Barcelona

A més oferim el Servei d'Assessorament
itinerant a 13 barris de la ciutat.
Més informació i cites a

barcelonactiva.cat/ess

Tallers d’emprenedoria social
i col·lectiva
Esteu tirant endavant un projecte amb impacte
social i ambiental positiu? Voleu organitzar-vos
de manera participativa? Aquests tallers, que
inclouen sessions de formació i hores
d'acompayament personalitzat, us ajudaran a
posar fil a l’agulla!

Pla d'Empresa per a entitats
d'Economia Social i Solidària

Taller per determinar l'estratègia més
adequada per poder sustentar la viabilitat dels
projectes i la seva posterior constitució, i que
es complementa amb una sessió
d'assessorament d'entre 2 i 4 hores.
04/06 i 11/06 de 15:00-19:00 h
06/06 i 13/06 de 15:00-19:00 h
15/06 — Assessorament individual (horari pactat)
Porta22. Carrer de la Llacuna 162-164, Barcelona

Fes el teu Pla de Comunicació amb
perspectiva de gènere i inclusiu

Taller per aprendre a plantejar, desenvolupar i
portar a terme amb èxit un pla estratègic de
comunicació basat en la comunicació
col·laborativa, social, feminista i inclusiva.
Aquest taller està complementat per hores
d'assessorament personalitzat.
22/06 de 10:00-14:00 h i 29/06, 06/07, 13/07 i 20/07
de 10:00-13:00 h
Porta22. Carrer de la Llacuna 162-164, Barcelona

El cooperativisme de plataforma

Taller per tenir un coneixement bàsic sobre què
és el cooperativisme de plataforma i com
impulsar projectes d’economia col·laborativa
amb impacte social positiu, producció entre
iguals i una governança participativa. Aquest
taller està complementat per hores
d'assessorament personalitzat.
6/06 de 10:00-14:00 h i 13/06, 20/06, 27/06 i 6/07
de 10:00-13:00 h
Incubadora Almogàvers
Carrer d’Almogàvers 165, Barcelona

Càpsules formatives per
a una cultura organitzativa
més humana
Amb aquestes càpsules us oferim eines per
posar les persones al centre de la vostra
organització, millorar la gestió del talent i el
clima laboral, tot assolint més solidesa i
sostenibilitat empresarial.

Habilitats per a la gestió d'equips

Com fomentar l'alt rendiment en el
desenvolupament col·lectiu amb competències
emocionals.
5/06 i 7/06 de 15:30-19:30 h

Implementa mesures de conciliació a
la teva organització
Eines pràctiques per fomentar la conciliació i
millorar el treball en equip de la plantilla.
06/06 i 08/06 de 09:30-13:30 h

Aplicacions pràctiques per a una
comunicació no sexista

Reflexió sobre com comuniquem i eines per
treballar el llenguatge no sexista.
15/06 de 09:30-12:30 h

Mesures i plans d'igualtat a les
organitzacions

Aplicacions pràctiques per fomentar la igualtat
a les organitzacions.
14/06 i 21/06 de 15:30-19:30 h

Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE)
Carrer Roc Boronat 117, Barcelona

CapbusadESS, la Setmana de
l’Economia Social i Solidària
Durant el mes de juliol us esperem a la
Setmana de l’Economia Social i Solidària
amb espais d’intercanvi de pràctiques,
coneixement d’experiències inspiradores i
formació de caràcter innovador en l’àmbit de
l’ocupació, l’emprenedoria social i col·lectiva
i la promoció d’organitzacions d’ESS!

barcelonactiva.cat/ess
barcelona.cat/economiasocialsolidaria
barcelonactiva
barcelonactiva
AltresEconomies

#ESS

company/barcelona-activa
innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

Més informació a

barcelonactiva.cat/ess
NOU

NOU

Obrim la Comunitat d’Incubació!
La Comunitat d’Incubació vol acompanyar a
aquelles iniciatives socioeconòmiques que
busquen iniciar o desenvolupar el seus
projectes innovadors acompanyades d’altres
projectes. A la comunitat s'intercanviaran
recursos, serveis i coneixements, i es participarà
d’activitats formatives i d’intercanvi, tot
compartint espai i infraestructures.
Més informació a

barcelonactiva.cat/comunitatincubacio

PROPERAMENT
A partir del mes de setembre iniciem els
programes a mida que inclouen acompanyament
i formació per impulsar i enfortir projectes i
organitzacions d’Economia Social i Solidària.

Camí de la Solidesa: Programa d'acompanyament i enfortiment d'organitzacions i empreses
d'Economia Social i Solidària gestionades i
liderades majoritàriament per dones.

Construïm en femení les Altres
Economies: Programa de promoció de

l'emprenedoria cooperativa, social i solidària
impulsada per dones.

La Comunificadora: Programa d'impuls per a
projectes d'economia col·laborativa.

L'espai de la gent que comença!
Veniu a conèixer el nou espai d’oportunitats que es fa
cada cap de setmana al Poblenou i serveix d’aparador
per a projectes i iniciatives emprenedores.
Si formeu part d'una iniciativa emprenedora
o teniu un projecte i voleu participar de la
Pionera, ho podeu fer a través del web
lapionera.barcelona

