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Barcelona Activa atén un 9% més de persones, en 
ocupació i formació, i un 32% més d’empreses durant 
el primer semestre de l’any 

 

» S’ha ampliat la formació per a millorar competències professionals i s’han creat nous 

programes d’ocupabilitat per reduir l’atur a la ciutat i eliminar fonts de desigualtat en el 

nou context de pandèmia 

 
 
L’agència de promoció econòmica municipal Barcelona Activa ha atès, durant el primer 

semestre de l’any 2021, 36.915 persones i 5.017 empreses, que han utilitzat els serveis de 

formació, ocupació i empreses. És un 9% més de persones i un 32% més d’empreses respecte 

al mateix període de 2020.  

 

El 59% de les persones ateses han estat dones, un percentatge similar (58%) al primer 

semestre de 2020. Per grups d’edat, el més nombrós són les persones que tenen de 30 a 45 

anys, tot i que l’increment de persones ateses s’ha produït a totes les franges d’edat. 

 

 
 

El primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, i president de 

Barcelona Activa, Jaume Collboni, ha declarat que: “Barcelona és una ciutat amb visió i amb un 

projecte de futur que passa per un canvi de model econòmic, accelerat ara per la pandèmia. 

Per aquest motiu, des de Barcelona Activa també hem accelerat la nostra activitat per seguir 

ajudant les persones treballadores i les empreses a millorar les seves competències i a encarar 

els nous reptes amb més garanties, de manera que el context actual de crisi esdevingui una 

oportunitat”.  
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En el context de la crisi econòmica derivada de la pandèmia, hi ha hagut un augment de 

persones que s’han apropat, físicament o virtualment, als serveis de l’Oficina d’Atenció a les 

Empreses per fer consultes sobre empreses ja constituïdes o per constituir. Aquest increment 

s’ha fet més evident en alguns sectors. Per exemple, més de 1.200 comerços han demanat 

algun assessorament, quan l’any 2020, al mateix període, les peticions no van arribar a les 

1.000.  

 

Altres sectors com els transports, la logística i la distribució s’acosten a les 400 peticions, quan 

no van arribar a un centenar el darrer any. La resta de sectors: TIC, producció creativa i 

cultural, hostaleria, turisme i oci, indústria o serveis urbanístics, també han augmentat el 

nombre d’assessoraments amb Barcelona Activa.  

 

A tots els districtes de la ciutat hi ha un increment del nombre de persones ateses per 

Barcelona Activa, sent majoritàries les peticions rebudes des de Sant Martí i l’Eixample.  

 
 

 

Barcelona Activa també ha fet balanç de les persones i les empreses ateses a través de les 

mesures i execució dels fons extraordinaris CECORE, el Centre de Coordinació de Resposta 

Econòmica, que es va posar en marxa des de l’inici de la pandèmia per donar més serveis a la 

ciutadania i les empreses en el nou context socioeconòmic. Segons les dades del darrer any 

(maig 2020-juny 2021), s’han implantat nous serveis i se n’han reforçat d’altres, i el nombre 

d’empreses ateses han estat 3.109 (60% autònoms) i 28.721 persones (64% dones). 
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Nous programes de formació per a l’ocupabilitat i competències professionals 

 

Entre els nous programes creats en el darrer any, cal destacar els plans de reorientació laboral, 

els anomenats “reskilling” o “upskilling” que doten de més habilitats, idiomàtiques o de nous 

coneixements sectorials i professionals. A més, s’han engegat altres iniciatives com “Fem 

Feina, Fem Futur”, un programa que ofereix orientació laboral i formació amb una modalitat per 

a la ciutadania en general, i una altra d’específica per a joves; i nous marketplaces per a 

empreses i sectors. Entre els nous programes destaquen els projectes integrals amb 

contractació específica i sectorial, que inclouen formació. A més, s’han reforçat serveis com els 

punts de defensa de drets laborals, molt demandats en aquest context d’incertesa laboral.  

 

Barcelona Activa ha dissenyat també programes específics per a les empreses com els 

Rethinking, que acompanyen a comerços, microempreses i persones treballadores autònomes, 

o entitats d’Economia Social i Solidària, a repensar els seus negocis, tenint en compte el nou 

context socioeconòmic. Cal destacar també els assessoraments en ajuts i finançament, com els 

B·Crèdits, duts a terme amb Avalis i l’Institut Català de Finances, que han aprovat microcrèdits 

per 9 milions d’euros repartits entre autònoms i empreses per fer front a la situació actual i 

mantenir oberts els negocis de la millor manera possible.  

 

L’agència de promoció econòmica ha anunciat que, gràcies a programes com el “Crea Feina 

Plus”, s’han realitzat més de 500 contractes nous a persones en atur per part d’empreses que 

han incrementat la plantilla, incentivades pels ajuts a la contractació (de fins a 6.000 euros per 

cada nou contracte, prioritzant els contractes a dones, joves i majors de 45 anys). D’altres ajuts 

atorgats són els plans de digitalització, majoritàriament a autònoms, o el suport jurídic de 

lloguers perquè les empreses puguin seguir en les seves seus o locals, i trobin noves fórmules 

per continuar la seva activitat. 

 

Aquest augment d’atencions ha estat possible gràcies a la rapidesa en oferir els serveis de 

manera virtual, amb més suports online i l’atenció telefònica gratuïta a través del telèfon 900 

533 175, i els múltiples canals per facilitar el contacte, com la nova web www.barcelonactiva.cat  

 

Resposta a les necessitats formatives i ocupacionals  

 

L’ocupació de qualitat a Barcelona és un dels pilars pels quals treballa Barcelona Activa. Per 

això, l’agència de promoció econòmica local ha realitzat un pla de xoc d’ocupació al qual hi 

destina 12 milions d’euros, on posa èmfasi en donar més ajuts a joves ja que, segons els 

indicadors, tenen més dificultat a l’hora de trobar feina. També es reforcen programes que 

s’ofereixen per potenciar l’ocupabilitat de persones més grans de 45 anys o dones. 

 

Barcelona Activa treballa per seguir dotant de la major estabilitat a determinats programes 

d’ocupació i canalitzar el major nombre possible de recursos econòmics a la ciutadania. 

L’agència dona resposta a les necessitats formatives i ocupacionals amb l’objectiu de tenir la 

millor preparació en processos de cerca de feina, vetllant per la qualitat del treball i reduint 

qualsevol font de desigualtat. 


