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Una doble cita firal enfocada a adaptar negocis, el treball i el talent a l’escenari sorgit amb la pandèmia 

Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació promouen la 
reactivació econòmica i laboral  

Amb el principal objectiu d'ajudar a reactivar l'emprenedoria, el teixit 
empresarial i les oportunitats laborals, Bizbarcelona i el Saló de 
l'Ocupació se celebraran conjuntament del 21 al 23 de setembre al recinte 
de Montjuïc amb les màximes mesures de seguretat i prevenció. Aquesta 
doble cita, liderada i promoguda per l'Ajuntament de Barcelona a través 
de Barcelona Activa i altres institucions i entitats dedicades a la 
promoció econòmica del territori, comptarà amb més de 260 activitats 
programades - entre conferències, tallers, sessions d'assessorament i 
espais de networking -, algunes de les quals es podran seguir de forma 
online. 

Els dos esdeveniments conflueixen amb eines, idees, recursos, assessorament 
i propostes formatives d'utilitat per a persones emprenedores, treballadors 
autònoms, pimes, start-ups i tothom qui cerqui feina o reorientar la seva carrera 
professional. Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació marquen la represa 
presencial de l'activitat firal a la capital catalana. 

Segons el primer tinent d'alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda 
de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, "estem determinats a fer servir 
totes les eines i recursos al nostre abast per reduir l'impacte d'aquesta crisi i 
contribuir a la reactivació de l'economia de la ciutat. Estem convençuts que 
aquests esdeveniments oferiran suport i oportunitats a pimes, professionals, 
autònoms, i també a persones en procés de recerca de feina o que vulguin 
conèixer de primera mà empreses que es dediquen a fer processos de selecció 
i contractació". 

Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació tindran el seu propi programa d'activitats, 
alhora que establiran espais comuns, que augmentaran els continguts de valor 
per al visitant. Paral·lelament, es combinarà el format presencial al Palau 
núm.8 de recinte de Montjuïc amb la retransmissió de conferències en 
streaming i sessions d'assessorament a través d'una plataforma virtual per 
ampliar l'abast i l'audiència dels esdeveniments. 

Revitalitzar i adaptar els negocis  
Bizbarcelona, l'esdeveniment de referència per a emprenedors i pimes, 
estructura aquest any les seves conferències, punts d'assessorament 
personalitzat i activitats de networking al voltant de sis àrees temàtiques: 
Emprendre; Creixement; Nous reptes, noves realitats; Startups & Business 
Innovation; Talent Arena; i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
Inclourà, a més, una zona amb uns 30 estands d'entitats, institucions i 
empreses amb eines, recursos i solucions per als negocis, la gestió 
empresarial, el màrqueting i les vendes. També comptarà amb l'àrea 
Bizfranquícies, amb firmes i consultores que presenten els seus conceptes de 
negoci i cartera de marques per franquiciar. 

Les gairebé 120 conferències previstes a Bizbarcelona tractaran qüestions 
essencials a tenir en compte pels emprenedors amb idees o projectes de negoci 
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en marxa i per pimes i startups en fase de consolidació i creixement. Tot això emmarcat en la nova realitat 
sorgida amb la pandèmia que exigeix una transformació i adaptació dels negocis a les tendències 
tecnològiques, socials i empresarials que marcaran l'economia postcovid. En aquest context de canvi, es 
compartiran experiències d'èxit dutes a terme per emprenedors i empresaris i es presentaran, a més, els 
ODS com una oportunitat per reactivar l'economia de forma responsable, sostenible i amb impacte social 
positiu. 
 
Entre els gairebé 150 ponents confirmats figuren noms com el president de la Cambra de Barcelona, Joan 
Canadell; el president de PIMEC, Josep González; la directora de transformació digital de DAMM, Laura 
Gil; la presidenta i CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona, Anna Gener; la inversora, consultora i 
cofundadora de B-wom, Helena Torras; el CEO de Seat:Code, Carlos Buenosvinos; el director de 
Research & Technology Transfer de la Universitat de Girona, Pere Condom; l'executiva i periodista 
especialitzada en startups de Llorente i Cuenca, Mar Galtés; el president d'AMETIC, Pedro Mier; el 
professor d’ESADE, Joan Riera; el president de la Global Future Work Foundation, Simon Dolan; la 
consultora en vendes, Mònica Mendoza; l’humorista i expert en Xcentric Talent, Daniel Delacámara; i la 
presidenta del Circuit de Barcelona-Catalunya, Maria Teixidor.  
 
Com a novetat, en el marc de Bizbarcelona, es durà a terme un acte de reconeixement a les millors 
iniciatives emprenedores i solucions aportades per pimes en els últims mesos que hagin ajudat a fer front a 
l'emergència sanitària. 
 
Talent, oportunitats i inclusió laborals 
Per la seva banda, i donada l'actual conjuntura, el tradicional Saló de l'Ocupació Juvenil esdevé enguany 
un Saló de l’Ocupació per a tothom, obert a qualsevol persona a la recerca de feina, fórmules 
d'autoocupació o un canvi professional. Així, el Saló de l'Ocupació oferirà la possibilitat d'informar-se, 
assessorar-se i conèixer els perfils de treball més demandats en diferents sectors. Entre les més de 125 
activitats que proposa s'inclouen xerrades, conferències, tallers per afrontar amb èxit la tasca de trobar 
feina, espais d'assessorament individualitzat, a més de serveis personalitzats d'orientació laboral i de 
defensa dels drets dels treballadors. També hi haurà una àrea per a conèixer entitats i opcions laborals en 
el tercer sector i un àmbit específic per a professionals del món de l'ocupació on compartir idees, 
estratègies i bones pràctiques en recursos humans, transformació de la feina i inserció laboral. 
 
L'espai que funcionarà com a nexe d'unió entre Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació serà la Talent Arena. 
Aquesta àrea compartida busca donar resposta als reptes que suposen l'atracció i retenció de talent a les 
empreses, així com mostrar i oferir noves oportunitats laborals a professionals de diferents sectors. A la 
Talent Arena es duran a terme conferències on s'analitzaran les tendències en la gestió del talent a la 
vegada que una trentena d'empreses explicaran les seves necessitats de contractació i perfils sol·licitats. 
Com a complement, hi haurà activitats de networking per a generar oportunitats laborals. 

Així mateix, la Fira d'ocupació di-Capacitat i Talent "Sí i Millor" que organitza FECETC (Federació de 
Centres Especials de Treball de Catalunya) amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona s'integra aquest 
any al Saló de l'Ocupació. "Sí i Millor" aportarà conferències i entrevistes adreçades a facilitar la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat i a ajudar les empreses de més de 50 treballadors a complir amb 
l'obligació legal de reservar un 2% dels llocs de treball a aquest col·lectiu. 

L'accés per visitar tant Bizbarcelona com el Saló de l'Ocupació és gratuït, prèvia acreditació a través de la 
web. Tots dos esdeveniments compten amb la col·laboració d'institucions i entitats públiques i privades que 
promouen l'activitat econòmica i empresarial, l'emprenedoria i l'ocupació. A més de l'Ajuntament de 
Barcelona, a través de Barcelona Activa, tenen una important implicació la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, PIMEC, la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Protocol Covid Less 
Per celebrar aquests esdeveniments amb les màximes garanties de seguretat per als assistents, Fira de 
Barcelona implementarà un exhaustiu protocol de prevenció, elaborat en col·laboració amb experts en 
gestió de riscos i l'assessorament de l'Hospital Clínic, l'aplicació del qual serà auditada per la consultora 
KPMG. Espais i sales de conferències àmplies que garanteixin el distanciament físic, intel·ligència artificial 
per controlar els fluxos de visitants i els aforaments, traçabilitat dels contactes dels assistents, control de 
temperatura en els accessos i sistemes de ventilació i renovació d'aire reforçats són algunes de les 
mesures que s'implementaran durant la celebració de Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació. 
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Se celebrarà conjuntament amb el Saló de l’Ocupació amb l’objectiu de reactivar l’economia de la ciutat 

Bizbarcelona aplega 150 ponents per motivar   
empreses i emprenedors a encarar el post-covid 

Com seran les pimes després de la pandèmia? Quines tendències 
estan transformant el negocis? Són els ODS un avantatge competitiu? 
Com esdevenir empresaris resilients i gestionar el talent per adaptar-se 
al post-Covid? Aquestes i moltes altres qüestions relacionades amb la 
creació i la consolidació d’empreses en l’actual conjuntura es debatran 
al Bizbarcelona que enguany coincideix amb el Saló de l’Ocupació. Hi 
participen 150 ponents que aportaran inspiració i motivació perquè 
persones emprenedores, pymes, startups i autònoms encarin amb 
garanties d’èxit la tan necessària reactivació dels seus negocis per 
generar de nou creixement econòmic i oportunitats laborals.  

Del 21 al 23 de setembre, Bizbarcelona proposa al Palau 8 de Montjuïc un 
intens programa amb un total de 117 conferències que es duran a terme a 
cinc àmbits temàtiques: “Emprendre”, “Creixement”, “Nous Reptes, noves 
realitats”, “Start-ups & Business Innovation Arena” i “Talent Arena”. Aquest 
darrer espai serà compartit amb el Saló de l’Ocupació. Paral·lelament els dos 
esdeveniments aportaran claus per integrar els ODS al món empresarial, un 
tema que serà present en moltes de les sessions.  

Ateses les actuals circumstàncies i l’obligada reducció d’aforaments, una 
selecció d’aquestes ponències es retransmetrà per streaming a través de la 
plataforma virtual “Reactivem Barcelona Live” per tal d’ampliar-ne l’abast i 
arribar a un major nombre de persones. Aquesta plataforma també permet 
interactuar amb els ponents, participar en activitats d’assessorament o 
connectar amb altres visitants. 

Rellançament econòmic  
Amb l’objectiu de donar a conèixer eines, recursos i finançament a l’abast, 
descobrir les tendències que arriben per quedar-se, així com inspirar i 
motivar la reactivació econòmica, Bizbarcelona ha convidat diversos perfils 
d’experts per escoltar les seves propostes i recomanacions. Des de la 
vessant més institucional, a l’acadèmica, passant per professionals i tècnics 
de molt diversos sectors (consultoria, psicologia, inversió, economia social), 
a més de persones emprenedores i empresàries exemple de bones 
pràctiques.  

En aquest sentit, aportaran la seva visió sobre la coronacrisi i la necessària 
adaptació de les empreses al nou escenari el president PIMEC, Josep 
González; el president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, o el primer 
tinent d'alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l'Ajuntament 
de Barcelona, Jaume Collboni. També de de l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) explicaran com fer 
front a la nova situació econòmica mitjançant la gestió de la innovació. Com 
a exemples pràctics, el professor de l’ESIC, Luca Dell'Oro, donarà lliçons de 
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resiliència per a mànagers i Ramon Viver del Restaurant ClassRoom explicarà com reflotar un establiment 
de restauració. 

Emprendre  
Les persones amb idees de negoci o projectes empresarials en fases inicials trobaran un bloc de 
conferències específic per ajudar-los a portar-los a terme. Així, un ponent habitual del Bizbarcelona, el 
consultor i professor d’ESADE, Joan Riera, identificarà els 10 principis i tendències que han de fer servir  
per afrontar els nous reptes, alhora que ensenyarà a emprenedors el camí que va de la idea al negoci. 
 
El detectiu Enrique Arranz desvetllarà els 10 secrets de l’èxit empresarial que ha descobert gràcies a la 
seva professió o la consultora Mónica Mendoza, ensenyarà a aplicar la intel·ligència emocional per vendre 
en temps de crisi i també defensarà la introducció dels ODS a les empreses com avantatge competitiu. 
 
També es posarà en valor el lideratge femení per emprendre, les oportunitats i reptes per l’Economia 
Social i Solidària en la situació actual; o saber aprendre dels errors, entre molts altres temes. 

Reforçar les pimes per créixer 
L’actual conjuntura obliga a les pimes a adaptar-se. En el bloc de conferències dedicades al creixement 
empresarial es parlarà de noves estratègies de màrqueting i nous valors; de trobar socis a mercats 
internacionals; de la transició cap a la sostenibilitat; de l’oportunitat de comprar empreses en funcionament 
i com finançar aquesta adquisició; de tecnologia, ciència i innovació via start-ups; de fiscalitat per a 
autònoms o de les diferències entre digitalització i transformació digital. 

El director general de Ogilvy Barcelona, Jordi Urbea; el president de CECOT, Antoni Abad; el director de 
Research & Technology Transfer de la Universitat de Girona; Pere Condom; o el president d’AMETIC, 
Pedro Mier són alguns dels ponents destacats en aquest apartat. 

Startups: Innovació i disrupció 
Pel que fa a l’univers de les startups, del qual Barcelona és un dels principals hubs d’Europa, Bizbarcelona 
proposa ponències a mida per aquest tipus de companyies tecnològiques. Es donaran pautes de com 
trobar finançament en les fases inicials (PreSeed i Seed) o en les de creixement (Early Stage i Growth); 
com accelerar startups amb impacte i es debatrà molt sobre l’oportunitat de col·laboració entre startups i 
corporacions. 

En aquest bloc destaca la participació de l presidenta i CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona, Anna 
Gener; la inversora de Paocapital, Helena Torras; la presidenta del Circuit de Catalunya, Maria Teixidó; el 
cofundador de ByHours y Mutter Ventures, Christian Rodríguez; la directora de Transformació Digital de 
Damm; Laura Gil; la periodista i executiva de Llorente i Cuenta; Mar Galtés; la directora de Wayra, Marta 
Antúnez; el cofundador i CEO de Attico, Gabriel Espín o el CEO de SEAT:Code, Carlos Buenosvinos, entre 
molts altres. 

Cap el talent del futur 
I en aquest nou context, l’atracció, gestió i retenció del talent resulta cabdal per generar estratègies de 
creixement empresarial. És per això, que Bizbarcelona juntament amb el Saló de l’Ocupació han creat la 
Talent Arena on debatre sobre perfils professionals, lideratge, col·laboració en el treball, o inclusió laboral. 
Cal remarcar les intervencions del president de la Global Future Work Foundation, Simon Dolan i del 
consultor en transformació cultural, Jaume Gurt, que parlaran sobre com ha de ser aquest nou talent que 
necessiten ara les empreses, així com de l’humorista i expert en Xcentric Talent, Dani Delacámara, qui 
aportarà algunes claus sobre els canvis a la persona per esdevenir un millor líder.  

Finalment, cal recordar que els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) centraran una vintena de 
conferències del saló posant en valor que aquest moment de reactivació també és una oportunitat per a 
l’economia d’impacte social, la sostenibilitat i les propostes transformadores.  

Barcelona, setembre de 2020 
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Se celebrarà conjuntament amb BizBarcelona per promoure la reactivació econòmica de la ciutat 

El Saló de l’Ocupació aglutina més de 125 activitats 
per ajudar a desenvolupar el talent dels visitants 

Consells per fer un videocurrículum; entrenament per afrontar 
amb garanties una entrevista de feina; demostracions d’oficis; 
una conferència sobre les feines del futur o un debat sobre 
l’impacte de la mobilitat internacional en l’ocupació. El Saló de 
l’Ocupació es prepara per a la seva tercera edició amb un 
complet programa d’activitats, entre xerrades, tallers, taules 
rodones i demostracions amb l’objectiu d’ajudar les persones 
que busquen feina o volen reorientar la seva carrera 
professional.  

El certamen, organitzat per Fira de Barcelona i promogut per 
l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, se celebrarà 
conjuntament amb Biz Barcelona, del 21 al 23 de setembre al Palau 
8 del recinte de Montjuic. Enguany s’adreça a tots els perfils i edats, i 
el jovent també trobarà el seu espai, amb la col·laboració del 
Departament de Joventut del consistori. 

Les més de 125 activitats que proposa el Saló de l’Ocupació es faran 
en sis àrees temàtiques: Coneix, pels qui busquen orientació per 
accedir al món laboral; Apropa’t, amb propostes de més de 25 
entitats, com ara la Creu Roja, l’Associació Inserta Empleo de la 
Fundació ONCE, la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya o la Diputació de Barcelona; Descobreix, l’espai que 
aglutina les cases d’oficis, gremis, o el Cibernàrium i on es podran fer 
tastos de feines; Defensa, amb assessorament sobre els drets i 
deures laborals; Prepara’t, una àrea en la qual els visitants podran 
entrenar-se per al procés de cerca de feina; Comparteix, el lloc on 
els professionals del món de l’ocupació podran fer networking, 
compartir experiències i bones pràctiques; i Talent Arena, compartit amb 
Bizbarcelona i punt de trobada d’empreses i talent, amb corners 
d’assessorament de 10 sectors professionals, i un Speaker’s Corner 
on intervindran empreses com el Tibidabo, el Port de Barcelona, o la 
Mobile World Capital, entre d’altres. 

La reactivació de l’ocupació i l’impuls de l’economia de Barcelona 
seran els principals eixos d’una edició presencial que també 
comptarà amb activitats retransmeses per streaming a través de la 
plataforma virtual “Reactivem Barcelona Live”, ateses les actuals 
circumstancies i l’obligada reducció d’aforaments.  

Entrenament per buscar feina 
L’objectiu principal del saló és posar a disposició de les persones 
que estan buscant feina o volen donar un gir a la seva carrera 
professional les eines, les propostes i el coneixement necessari per 
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fer-ho possible. Així, a l’àrea Prepara’t s’han organitzat tallers i formacions per afrontar una entrevista 
laboral, un escape room per superar un procés de selecció de personal; s’han habilitat zones amb les eines 
necessàries per poder fer un videocurrículum i una àrea d’assessorament individualitzat.  

Pel que fa a les conferències, en destaca una sobre ocupacions i tendències de futur en l’àmbit de la FP, 
que impartirà la Fundació Barcelona Formació Professional, així com una sobre els oficis del futur, de la mà 
de PIMEC, que incidirà especialment en els sectors industrials i les oportunitats que s’obren amb la 
digitalització, o una altra, organitzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que posarà el focus en la 
mobilitat internacional amb el testimoni de joves que han fet pràctiques en empreses de la Unió Europea. 

En relació a l’impacte de la Covid-19, hi haurà una taula rodona sobre l’impacte de la pandèmia en els 
joves barcelonins, amb l’Observatori Prisma i l’Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, 
així com la conferència, “Lideratge femení en temps de la COVID-19”, que se centrarà en com la 
comunicació, l'autoconeixement i l'empoderament femení poden ser eines per guanyar visibilitat, en línia 
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i la 
ponència “Claus de l'èxit en la gestió i el lideratge de talent en l'època post-COVID”, que abordarà com la 
pandèmia ha posat de manifest que el talent és el principal avantatge competitiu de les empreses.  

Pel que fa a la vessant més pràctica, s’organitzaran tallers i demostracions d’oficis (de cambrer, guarda 
forestal o barber, entre d’altres) i també xerrades informatives sobre tecnologies, com ara la domòtica o la 
impressió 3D. 

Oportunitats laborals 
Talent Arena, l’espai compartit entre el Saló de l’Ocupació i BizBarcelona i una de les novetats de l’edició 
d’enguany, vol convertir-se en el punt de trobada d'empreses i talent per donar resposta a reptes com 
l’atracció i la retenció de talent, així com mostrar i oferir noves oportunitats laborals.  

En aquest espai empreses que tenen obert un procés de selecció de personal oferiran xerrades informatives 
per donar detalls dels perfils que estan cercant. Igualment, una trentena de companyies d’una desena de 
sectors (lleure, economia verda, oferta pública o logística, entre d’altres) realitzaran conferències on 
presentaran les seves necessitats de contractació i quins són els perfils que més demanden. També hi 
haurà xerrades sobre intel·ligència artificial, com digitalitzar el lloc de treball o lideratge femení i activitats 
de networking per generar oportunitats laborals. 

Una altra de les novetats és la integració de la fira “Sí i Millor”, que organitza la FECETC (Federació de 
Centres Especials de Treball de Catalunya) amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. L’esdeveniment 
oferirà contacte directe amb les empreses interessades en incorporar persones amb discapacitat, entrevistes 
entre companyies i candidats inscrits prèviament i conferències dirigides a facilitar la inserció laboral d’aquest 
col·lectiu.  
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Les distincions “Barcelona mai s’atura” es lliuraran el proper dia 21 de setembre 

Bizbarcelona reconeix 12 iniciatives que han ajudat 
a mantenir l’activitat en temps de Covid-19 

Bizbarcelona, el saló de referència per a emprenedors, startups i pimes, llança el reconeixements 
“Barcelona, mai s’atura” per visualitzar la tasca feta per ciutadans, organitzacions, persones 
emprenedores, autònoms, pimes i empreses que han contribuït a mantenir l’activitat econòmica, 
social o cultural de la ciutat durant el període d’excepcionalitat a causa de la Covid-19. S’han 
avaluat 95 propostes, entre les quals s’escolliran les 12 iniciatives més destacades quant a 
innovació, adaptació a la nova conjuntura o impacte social.  

Els reconeixements “Barcelona mai s’atura” es divideixen en tres categories: ‘Crear o reinventar un negoci’, 
adreçat a ciutadans, emprenedors, autònoms o pimes que han estat capaços de detectar noves 
oportunitats de negoci; ‘Iniciatives per a mantenir l'activitat empresarial’, dirigit a emprenedors, autònoms o 
pimes de sectors afectats per la Covid-19 que han pogut mantenir o ampliar la seva activitat; i 
‘Col·laboració/iniciativa compartida’, que distingirà aquelles persones emprenedores, autònomes o pimes 
que han desenvolupat noves iniciatives. 

Pel que fa a la categoria ‘Crear o reinventar el teu negoci’, entre els projectes seleccionats hi ha una 
plataforma de crowdfunding adreçada al sector cultural; un assistent basat en intel·ligència artificial que 
ajuda a fer un diagnòstic precoç del càncer de pàncrees; o un taller de costura adreçat a persones en 
situació vulnerable reconvertit en obrador de fabricació d’equips de protecció individual (EPIs). 

Mentrestant, el reconeixement a les millors ‘Iniciatives per a mantenir l’activitat empresarial”, inclou, entre 
d’altres, un servei gratuït online per donar suport emocional i físic durant el confinament; la primera 
comunitat virtual de clústers empresarials catalans i cambres de comerç per compartir informació, 
experiències i assistir a webinars; o una immobiliària que ha continuat amb la seva feina sense fer visites 
als immobles.  

I en relació a la darrera categoria, ‘Col·laboració/iniciativa compartida”, han resultat finalistes el moviment 
coronavirus makers que va fabricar mitjançant la impressió 3D milers d’equips de protecció personal basats 
en dissenys de codi obert; una experiència de realitat virtual per explicar als nens i nenes què és el Covid i 
què poden fer per erradicar-lo; una iniciativa que potencia el turisme de proximitat amb escapades sorpresa 
a llocs desconeguts; o bé una app que agilitza la distribució d’aliments provinents de Mercabarna a 
col·lectius en risc atesos per la Creu Roja, entre d’altres. 

L’acte de lliurament dels reconeixements “Barcelona mai s’atura” tindrà lloc el dia 21 de setembre, de 19h a 
20h, en una cerimònia que es celebrarà al Bizbarcelona al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.  

 

Barcelona, setembre de 2020 
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Fitxa tècnica 

Saló de l’Ocupació 2020 

Dates de celebració 
21 al 23 de setembre de 2020 
 
Format 
Híbrid (presencial i virtual) 
 
Lloc 
Palau núm.8 
Recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona 
 
En coincidència amb 
Bizbarcelona by Barcelona Activa, esdeveniment on trobar informació, assessorament i inspiració per 
emprendre o cercar fórmules d’autoocupació 
 
Horari 
De 9.30 a 19.00h 
 
Edició 
3ª 
 
Periodicitat 
Anual 
 
Caràcter 
Professional i públic 
 
Preu de l’entrada 
Gratuït, prèvia acreditació en la web 
 
Espais 

 Coneix: orientació i recursos per a la cerca de feina i recomanacions d’on trobar-los a dins de 
l’oferta del saló 

 Defensa els teus drets: xerrades i assessorament individual sobre drets i deures laborals 

 Prepara’t: tallers i activitats per afrontar la tasca de trobar feina amb garanties d’èxit  

 Descobreix: la demanda de noves professions i la formació i talent que es requereix per 
determinades feines 

 Apropa’t: espai per conèixer entitats i opcions laborals al tercer sector 

 Comparteix: àrea oberta a professionals del món del treball per compartir idees, estratègies i 
bones pràctiques en recursos humans, transformació del treball i inserció laboral 

  

 

21-23 de setembre de 2020 
www.salocupacio.com 



 Talent Arena: compartida amb Bizbarcelona amb respostes i eines per a la gestió del talent 
en empreses i negocis de persones emprenedores, així com oportunitats laborals per a 
tothom qui cerqui feina.  

 “Sí i millor”, Fira d’ocupació di-Capacidad i Talent per a la inclusió laboral de persones amb 
discapacitat 

 
 
Xifres 

- 20 conferències 
- 100 tallers  
- 60 punts de assessorament personalitzat 
- 31 empreses de 10 sectors 
- 56 entitats col·laboradores 

 
 
Organitza 
Fira de Barcelona 
 
Promou 
Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona 
 
Directora 
Laura Pararols 
 
Contacte amb premsa 
Maria Dolors Herranz – Albert Sas  
Tel. 93 233 25 41 – 23 78 
mdherranz@firabarcelona.com - asas@firabarcelona.com 
 
Acreditacions de premsa 
S’han de sol·licitar i es tramiten online a través del següent link 
https://registration.firabarcelona.com/#/es_ES/S092020/WEB/Press 
 
Plataforma seguiment online de les activitats: Reactivem Barcelona Live 

mailto:mdherranz@firabarcelona.com
mailto:asas@firabarcelona.com
https://registration.firabarcelona.com/#/es_ES/S092020/WEB/Press
https://bizbarcelonaocupacio.app.swapcard.com/
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Fira de Barcelona 
www.firabarcelona.com 

Fitxa tècnica 

Bizbarcelona by Barcelona Activa 2020 

Dates de celebració 
21 al 23 de setembre de 2020 
 
Format 
Híbrid (presencial i virtual) 
 
Lloc 
Palau núm. 8 
Recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona 
 
En coincidència amb 
Saló de l’Ocupació 
 
Horari 
De 9.30 a 19.00h 
 
Edició 
10ª 
 
Periodicitat 
Anual 
 
Caràcter 
Professional i públic 
 
Preu de l’entrada 
Gratuït, prèvia acreditació a la web 
 
Plataforma per al seguiment online de les activitats: Reactivem Barcelona Live 
 
Àrees temàtiques 

 Emprendre 

 Creixement 

 Nous reptes i noves realitats 

 Start-ups & Business Innovation 

 Talent Arena (compartida amb Saló de l’Ocupació) 

 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
Activitats 

  

 

21-23 de setembre de 2020 
www.bizbarcelona.com 

https://bizbarcelonaocupacio.app.swapcard.com/
http://www.bizbarcelona.com/


- Conferències i taules rodones  
- Assessorament i mentoring 
- Trobades de Networking  

 
Reconeixements, premis i altres actes 

- Reconeixements “Barcelona mai s’atura” 
- Presentació Informe GEM 2019 
- Presentació de la Xarxa de Turisme Responsable de Barcelona - Barcelona Activa 
- Acte de lliurament dels Premis Reempresa de la demarcació de Barcelona  
- Pitch competition del primer Programa de Acceleració d’AticcoLab  

Xifres 
- 117 conferències  
- 150 ponents 
- 40 punts de assessorament personalitzat 
- 12 activitats de networking 
- 30 expositors 
- 60 entitats de la Bizcommunity 
- 3 sales en streaming 

 
Sectors d’oferta comercial 

- Marketing i vendes 
- E-commerce 
- Entitats públiques i privades 
- Inversió, finançament i assegurances 
- Empreses TIC i telefonia 
- Assessoria Legal i Laboral 
- Empreses de Treball Temporal 
- Logística i Operacions 
- Consultoria i Formació 
- Serveis i Gestió 
- Equipaments i Centres de Negocis 
- Institucions Públiques i xarxes d’acompanyament 
- Mitjans de Comunicació 
- Bizfranquícies: Franquícies i negocis associats 

 
Organitza 
Fira de Barcelona 
 
Promouen 

 Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona 

 Generalitat de Catalunya 

 Diputació de Barcelona 

 Pimec 

 Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB 

 Cambra de Comerç de Barcelona 
 
President del comitè organitzador 
Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. Àrea d’Economia, Treball, 
Competitivitat i Hisenda 
 
Director 
Aleix Planas 
 
Contacte amb premsa 
Maria Dolors Herranz – Albert Sas  
Tel. 93 233 25 41 – 23 78 
mdherranz@firabarcelona.com - asas@firabarcelona.com 
 
Acreditacions de premsa. S’han de sol·licitar online a través del següent link 
https://registration.firabarcelona.com/#/es_ES/S092020/WEB/Press 

mailto:mdherranz@firabarcelona.com
mailto:asas@firabarcelona.com
https://registration.firabarcelona.com/#/es_ES/S092020/WEB/Press



	Amb el principal objectiu d'ajudar a reactivar l'emprenedoria, el teixit empresarial i les oportunitats laborals, Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació se celebraran conjuntament del 21 al 23 de setembre al recinte de Montjuïc amb les màximes mesures d...

