
SERVEIS I ACTIVITATS
SETEMBRE/DESEMBRE 2018

Barcelona Activa
amb l’Economia
Social i Solidària

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. Descobriu les diferents 
possibilitats que Barcelona Activa 
us ofereix per fomentar i enfortir 
l’Economia Social i Solidària a la ciutat! 

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:
O�cina d'Atenció a les Empreses (OAE)
Roc Boronat 117, Barcelona

Recursos i eines especí�ques per 
associacions amb activitat econòmica.

Més informació i cites a 
barcelonactiva.cat/ess

NOU



Activitats formatives per a projectes i 
organitzacions d’Economia Social i 
Solidària (ESS): octubre-desembre

Allò que no es comunica no existeix! 
Activitats formatives per millorar la comunicació dels 
projectes i les organitzacions de manera coherent amb 
els valors de l’ESS. Durada d’entre 3 i 16 hores.
Formació impartida per Colectic.

Gestió amb valors i també amb e�ciència! 
Activitats formatives sobre �scalitat i �nançament per a 
projectes i organitzacions d’ESS per gestionar-les de ma-
nera coherent i e�cient. Durada d’entre 3 i 9 hores. 
Formació impartida per Facto. 

Cap a una cultura organitzativa més humana! 
Activitats formatives on s’ofereixen eines pràctiques per 
posar les persones al centre de la vostra organització o 
projecte. Durada d’entre 4 i 12 hores. 
Formació impartida per Barabara.

Descobreix l’Economia Social i Solidària! 
Activitats formatives per conèixer de manera 
introductòria l’estat, les tendències i els conceptes clau 
de l’ESS a la ciutat. Durada d’entre 3 i 12 hores. 
Formació impartida per Barabara.

• Dissenya el teu pla de 
comunicació amb 

    perspectiva de gènere
• Comunicar per transformar

• Estratègies de màrqueting 
    digital i xarxes socials
• Mitjans de comunicació 
    i ESS

• Fórmules jurídiques
• Fiscalitat per a associacions
• Gestió econòmica 
    d’associacions
• Licitacions públiques

• Subvencions
• Finances ètiques
• Captació de fons
• Gestió �nancera per a 
    organitzacions

• Eines per a la gestió d'equips 
• Eines per al disseny, redacció 
    i gestió de projectes
• Eines i recursos per 
    promoure la conciliació 
• Eines per a la prevenció de 
    l'assetjament a l’entorn laboral

• Mesures i plans d'igualtat a 
    les organitzacions
• Quin impacte té la feina que 
    fem?
• Gestió col·lectiva i lideratge 
    democràtic en projectes 
    liderats per dones

• Què és l'ESS? 
• Oportunitats i competències 
    per treballar en l'ESS
• Economia comunitària i 
    territori

• Claus per emprendre en l'ESS 
    i noves tendències
• Com fer un pla d’empresa per 
    a projectes d’ESS

Programes especialitzats per a 
projectes i organitzacions d’Economia 
Social i Solidària (ESS)

Camí de la Solidesa (3A EDICIÓ)
Programa d'acompanyament i enfortiment per organit-
zacions d'ESS gestionades i liderades majoritàriament 
per dones.

Sessions informatives: 17 de setembre (16:00h-18:00h) i 
18 de setembre (12:00h-14:00h) a Porta 22 (Llacuna 162). 
Dates: octubre 2018 a març 2019. Dimarts de 10:00h a 
14:00h i cada dos dimarts de 15:00h a 17:00h. 
Apunta't a barcelonactiva.cat/camidelasolidesa

La Comuni�cadora
Programa d'impuls per a projectes d'economia 
col·laborativa del procomú que inclou formació, 
assessorament amb borsa d’experts/es, tutories i 
espais de col·laboració entre projectes.

Sessions informatives: 26 de setembre (17:00h-20:00h) 
i 4 d’octubre (10:00h-13:00h) al Centre per a la Iniciativa 
Emprenedora Glòries de Barcelona Activa (Llacuna 162-164) 
i a l’O�cina d’Atenció a les Empreses (Roc Boronat 117). 
Dates: octubre 2018 a abril 2019. Dijous de 10:00h a 13:00h 
i dimarts de 17:00h a 20:00h.
Apunta't a barcelonactiva.cat/lacomuni�cadora

Cooperatives de Joves: aprèn a crear i 
gestionar una cooperativa de treball!
Programa adreçat a joves de 18 a 35 anys per aprendre a 
dissenyar, crear i gestionar una cooperativa de treball amb 
activitat productiva amb impacte positiu pel territori. 

Sessions informatives: 13 de setembre (18:30h-20:30h) al 
Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries de Barcelona 
Activa (Llacuna 162-164) · 18 de setembre (18:30h-20:30h) 
a l’Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia 190) · 19 de setembre 
(18:30h-20:30h) a la Lleialtat Santsenca (Olzinelles 31). 
Dates: octubre a desembre 2018

Construïm en femení: programa de promoció de 
l'emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsada 
per dones. Inici gener 2019. 

Més info a barcelonactiva.cat/construimenfemeni

PROPERAMENT

Més info a barcelonactiva.cat/ess



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

#ESS

Veniu a conèixer l’espai d’oportunitats que funciona de manera 
mensual al Poblenou i serveix d’aparador per a projectes i 
iniciatives emprenedores. 

Properes cites
21-23 de setembre: Especial Mercè amb la col·laboració de 
la Fira de Cerveses Artesanes del Poblenou, Demanoenmano 
i el BAM musical de La Mercè.
6-7 d'octubre: Especial de Moda i Calçat Sostenible amb la 
col·laboració de SETEM Catalunya.
10-11 i 24-25 de novembre.

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

L'espai de la gent 
que comença!

Obrim la Comunitat d’Incubació!
La Comunitat d'Incubació, ubicada al nou 
centre per a la innovació socioeconòmica 
(Can Jaumandreu, Perú 52) neix per acompanyar 
a aquelles iniciatives socioeconòmiques que 
busquen iniciar o desenvolupar els seus 
projectes innovadors juntament amb altres 
iniciatives amb qui intercanviar recursos, serveis 
i coneixements. S'oferiran activitats formatives, 
acompanyament, espais de treball i reunions, 
infraestructures, etc. Tot plegat, amb una clara 
aposta per l'Economia Social i Solidària i els 
valors i les pràctiques que l'integren. 

Sessions informatives: 19 de setembre (18:00h- 
19:00h) a l’Espai de Desenvolupament Econòmic 
de Ciutat Vella (Plaça Salvador Seguí 16-17) · 
26 de setembre (18:00h-19:00h) a l'Ateneu l'Harmonia 
(Sant Adrià 20) · 19 d'octubre (10:00h-11:00h) al 
Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries de 
Barcelona Activa (Llacuna 162-164). 
Consulta altres dates a barcelonactiva.cat/ess

Espai de referència per a la Innovació 
Socioeconòmica! 
Aquest nou espai municipal ubicat a Can 
Jaumandreu (Perú 52) forma part de la xarxa 
d'equipaments de Barcelona Activa, esdevindrà 
el centre de referència per a la Innovació 
Socioeconòmica i la porta d’entrada als 
diferents serveis i recursos per a la promoció i 
l’enfortiment de l’ESS. 

Inauguració: novembre de 2018

Novetats


