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Els esdeveniments proposen sumar innovació i talent per impulsar la reactivació econòmica i laboral

Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació aporten claus
per als negocis i l'ocupació a la post pandèmia
És moment d'accelerar la reactivació econòmica i el mercat laboral per deixar enrere les dificultats
de la pandèmia. Per contribuir-hi, arriben Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació amb la innovació i el
talent com a fórmula per impulsar l'emprenedoria, l'activitat de les empreses i l'ocupació. Els dos
esdeveniments, promoguts per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i altres
entitats públiques i privades, organitzen més de 360 propostes amb l'objectiu d'oferir recursos i
solucions adreçades a pimes, startups, autònoms i persones amb projectes de negoci o en recerca
de noves oportunitats professionals.
Del 9 a l'11 de novembre, Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació han programat al Palau núm.8 del recinte de
Montjuïc 160 xerrades i conferències, 200 tallers i activitats, a més d'espais d'orientació, sessions
d'assessorament i atenció personalitzada, i dinàmiques de networking. Les àrees i continguts d'aquesta
doble cita firal s'han dissenyat perquè siguin molt participatius i útils a totes les persones que tinguin en
ment emprendre un negoci o vulguin descobrir, potenciar o ampliar les seves aptituds i possibilitats per
millorar el seu horitzó professional. Així mateix, es vol mostrar a les empreses com ser més innovadores i
resilients gràcies a la incorporació, retenció i gestió del talent.
El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, assegura que "el talent és un dels
grans actius de Barcelona i per atreure’l i retenir-lo cal innovació, que ha de servir com a palanca de
creixement econòmic, sostenible i inclusiu". Per a Collboni, "aquest binomi inseparable d'innovació i talent,
els beneficis del qual es divulgaran al Bizbarcelona i al Saló de l'Ocupació, sumat a la col·laboració publicoprivada, seran fonamentals per reactivar més ràpidament l'activitat empresarial, generar ocupació i
transformar l'economia de la ciutat".
Emprendre, créixer, innovar
D'aquesta manera, Bizbarcelona, l'esdeveniment de referència per a l'emprenedoria, les startups i pimes de
la ciutat, comptarà aquest any amb 300 ponents que compartiran experiències, consells i tècniques sobre
els quatre eixos del saló: Emprendre, Creixement, Start-ups & Business Innovation, i Talent.
Entre els noms destacats figuren: Clara Navarro (Ship2b); Alfons Cornella (Institute of Next); Natalia Olson
(The Disruptive Factory); Rubén Llop (Institute for Transformational Leadership); Gemma Fillol (experta en
màrqueting emocional i experiencial); Andrés Martín-Asuero (Instituto Esmindfulness); Ousman Umar
(fundador de l’ONG NASCO Feeding Minds); la periodista Samanta Villar; Paula Fernández-Ochoa
(MoreThanLaw+ i VivircorRiendo) i Arnaud De la Tour (Hello Tomorrow).
Així, es debatran qüestions com la innovació en els negocis; la inversió d'impacte; les rondes de finançament;
noves oportunitats en el món rural; l'atracció i retenció de talent; les claus per emprendre amb èxit;
l'emprenedoria femenina; la creació de negocis d'economia social; la internacionalització de les pimes; o la
transformació digital, entre molts altres temes.
Menció especial mereix la Barcelona Deep Tech Summit, organitzada per Barcelona Activa, UB, UAB,
UPC, UPF i UOC, per donar visibilitat i impulsar l'emprenedoria en ciència i tecnologia a la ciutat. Inclou
conferències impartides per investigadors de prestigi, startups i spin-offs, així com grans empreses i
corporacions per tal d'abordar les dificultats i oportunitats en l'àmbit de la investigació i innovació. Així
mateix, hi haurà una startup competition entre 8 companyies finalistes.
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Bizbarcelona inclourà, a més, quatre espais on es duran a terme tallers per aprendre solucions per a la
transformació digital; tècniques de gestió; innovació i productivitat empresarial; i estratègies per captar,
gestionar i motivar el talent a l'empresa. També es desenvoluparan activitats per propiciar que persones
emprenedores i empresàries trobin col·laboradors, proveïdors i, fins i tot, futurs treballadors. Es podran
conèixer els mètodes lean, canvas, design thinking o growth haking per innovar, aprendre a presentar-se a
un elevator pitch; o incorporar un mentor per afrontar crisis, a més de saber els guanyadors de la AticcoLab
Pitch Competition.
D'altra banda, l'assessorament personalitzat en diversos àmbits de la gestió empresarial es farà en els
estands de les entitats promotores de l’esdeveniment per, així, tenir un contacte més directe; i es tornaran
a lliurar els Reconeixements "Barcelona mai s'atura" amb distincions per a les propostes més innovadores.
Els visitants també hi trobaran un àrea amb una trentena d’estands amb informació d’eines, programes,
productes i serveis: Des d’institucions públiques i associacions professionals, a centres de coworking,
serveis de màrqueting digital, opcions de finançament, registre de patents, eines de gestió o franquícies.
Per a un millor horitzó professional
Per la seva banda, el Saló de l'Ocupació vol fer visible el potencial de qualsevol tipus de talent (jove, femení,
digital, sènior, esportiu, científic, inclusiu, internacional...) i oferir orientació professional i eines per a la
recerca de feina, així com donar a conèixer oficis, professionals i itineraris formatius, a més d’identificar
oportunitats laborals en sectors claus i la possibilitat de contactar amb empreses i entitats que busquen
incorporar personal a les seves organitzacions, com la plataforma Empresa-Ocupació que gestiona
Barcelona Activa, entre altres propostes.
Oferirà fins a 150 activitats pensades per a persones que busquen feina o que volen reorientar la seva
trajectòria professional. Hi ha programades més d'un centenar de taules rodones, tallers, xerrades, informació
o assessorament individualitzat en diversos espais: (re)Orienta't (traçar el rumb laboral), Defensa (drets i
deures laborals), (re)Descobreix (sortides professionals), Prepara't (per trobar feina) o Comparteix
(experiències entre professionals de l’ocupació i l’orientació professional) i Emprendre (inspiració per
engegar un negoci). Així, es podrà aprendre a afrontar una entrevista de treball o a fer un vídeocurriculum,
participar en un procés de selecció, obtenir orientació laboral, rebre informació dels serveis públics
d’ocupació, assistir a demostracions d'oficis, conèixer els recursos ocupacionals d’entitats de la ciutat o els
programes d’inserció de col·lectius vulnerables.
A més, hi haurà sessions monogràfiques sobre sectors estratègics a la ciutat (economia blava, digital,
videojocs, turisme o cures) que presentaran les seves oportunitats professionals, al mateix temps que es
promourà el debat i networking entre les empreses sectorials i les persones que visitin el saló. Entre elles,
destaquen les IT Talks, vàries conferències on es donaran a conèixer les necessitats que tenen les
empreses de videojocs; els principals reptes de la ciberseguretat; la digitalització del mercat laboral; o la
intel·ligència artificial.
Igualment, la fira "Sí i Millor" que organitza la FECETC (Federació de Centres Especials de Treball de
Catalunya) facilitarà entrevistes entre persones amb discapacitat i empreses interessades en contractarles, a més de xerrades sobre la inserció laboral d'aquest col·lectiu o el cas d'èxit de la Casa Batlló que
dona feina a persones neurodivergents.
L'accés per visitar Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació és gratuït, previ registre online. Tots dos
esdeveniments, organitzats per Fira de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona
Activa, com a promotor principal, tenen una important implicació de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, Pimec, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.
La celebració de Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació posarà punt i final a la BCN Talent, una iniciativa que
tindrà lloc del 2 a l'11 de novembre en diversos emplaçaments de la ciutat i àrea metropolitana que inclou
una vintena d'activitats gratuïtes organitzades per entitats i col·lectius empresarials per reflexionar, generar
comunitat i prendre consciència del potencial transformador del talent.
Barcelona, novembre de 2021
Albert Sas Gimeno - Maria Dolors Herranz
Tel. 93 233 23 78 - 93 233 25 41
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L’esdeveniment anuncia els primers ponents que conformaran un programa amb més de 120 sessions

Bizbarcelona reunirà 300 experts en
emprenedoria, empresa, innovació i talent
El programa de conferències de Bizbarcelona va prenent forma definitiva. Uns 300 ponents i experts
en emprenedoria, creixement empresarial, formació de talent i innovació es trobaran del 9 a l'11 de
novembre al recinte firal de Montjuïc. Entre els primer confirmats a l’esdeveniment destaquen Clara
Navarro (Ship2b); Alfons Cornella (Institute of Next); Natalia Olson (The Disruptive Factory); Rubén
Llop (Institute for Transformational Leadership); Gemma Fillol (experta en màrqueting emocional i
experiencial); Andrés Martín-Asuero (Institut Esmindfulness); Osuman Umar (fundador d'ONG
NASCO Feeding Minds), la periodista Samanta Villar; i Kike Corral (ThePowerMBA).
Bizbarcelona, organitzat per Fira de Barcelona i promogut per l'Ajuntament de Barcelona - a través de
Barcelona Activa- la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de
Barcelona, Pimec i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, comptarà en l’edició d’enguany amb 120 sessions,
entre presentacions, conferències i taules rodones al voltant de quatre eixos temàtics: Emprendre;
Creixement; Startups & Business Innovation i Talent.
D’aquesta manera, l'edició d'enguany, que se celebra de nou al costat del Saló de l'Ocupació, vol mostrar
com utilitzar la innovació i el talent per a la reactivació dels negocis, oferint al públic consells, inspiració,
tendències i coneixements útils per explorar noves oportunitats per reinventar-se, posar en marxa projectes
d'emprenedoria o impulsar una empresa ja consolidada.
Experts per a formar i inspirar
A l'eix dedicat a emprendre es podran conèixer històries d'èxit de persones que han fet propostes de valor
innovadores en el seu sector, així com la visió d'experts en diferents àmbits de l'emprenedoria per motivar
o impulsar la gestació de projectes. Serà el cas de la consultora, Gemma Fillol, experta en lideratge
comunicacional; Kike Corral, un dels fundadors de l'escola de negocis en línia, ThePowerMBA; el consultor
i professor d'ESADE, Joan Riera; l'emprenedor social, Osuman Umar; o la periodista Samanta Villar.
A l'apartat dedicat al creixement d'empreses participaran experts en finançament, màrqueting i vendes,
logística o digitalització, que parlaran sobre estratègies i eines per fer créixer empreses ja en marxa.
Destaquen les intervencions de Mónica Mendoza, consultora en vendes i motivació; Rubén Llop president
del Patronat de la Fundació IfTL; Emilie Jacquetton, experta en innovació per a la transformació digital i
cultural de les empreses; o Jordi Urbea, CEO d'Ogilvy Barcelona.
Per la seva banda, les conferències de l'àrea Startups & Business Innovation serviran per conèixer com
incorporar la innovació en totes les àrees d'una empresa o en un nou projecte. Entre els conferenciants
destacats figuren noms com Clara Navarro, directora general de la Fundació Ship2B; Natalia Olson, exassessora d’innovació de Barak Obama; Alfons Cornella, fundador d’Institute of Next; Helena Torras, sòciadirectora de PaoCapital; Xavier Marcet, CEO Lead to Change; José Antonio Gago, directiu de Eurecat;
Miquel Costa, president de Keiretsu Forum i Anna Majó, directora de projectes d'innovació empresarial i
responsable d'economia blava de l'Ajuntament de Barcelona.
Finalment, l'eix TalentxBCN, compartit amb el Saló de l'Ocupació, servirà per descobrir noves vies
d'aprofitament del potencial del talent en diferents vessants (femení, jove, sènior, inclusiu, digital...) i els
reptes que suposa la seva gestió a nivell empresarial. Entre els ponents sobresurten Txell Costa, autora de
"Working Happy" i "Liderar en femení"; Andrés Martín-Asuero, fundador de l'Institut Esmindfulness; o Marc
Buxaderas, conferenciant amb el monòleg "Posa un discapacitat en la teva vida".
Algunes d'aquestes ponències es podran seguir on-line a través de la plataforma de streaming BizPlayer,
previ registre on-line.
Fira de Barcelona
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Assessorament, networking i zona expositiva
A més de conferències, al Bizbarcelona serà possible obtenir assessorament personalitzat de tècnics i
experts als estands de les entitats promotores per tal de resoldre dubtes sobre qüestions relacionades amb
emprenedoria i gestió empresarial. També es desenvoluparan mig centenar de tallers i activitats de
networking per descobrir idees i noves habilitats, conèixer altres maneres de fer les coses o ampliar la
xarxa de contactes professionals. I a la zona expositiva, institucions, entitats i empreses oferiran als
assistents informació sobre eines, recursos, programes, productes i serveis al seu abast per ajudar a
emprendre o reactivar un negoci.
Bizbarcelona se celebrarà juntament amb el Saló de l'Ocupació que oferirà a les persones que busquen
feina o que volen reorientar la seva trajectòria professional taules rodones, tallers, conferències o
assessorament individualitzat en diversos espais.
Tots dos salons aplicaran el protocol anticovid de Fira de Barcelona elaborat en col·laboració amb experts
en gestió de riscos i l'assessorament de l'Hospital Clínic per garantir la màxima prevenció i seguretat dels
assistents.
Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació culminaran la BcnTalent, una iniciativa impulsada pels dos salons i
Barcelona Activa que preveu la celebració del 2 al 10 de novembre de més de 20 activitats en diferents
llocs de la ciutat i l'àrea metropolitana. L'objectiu és visualitzar l'ecosistema que dona suport a
l'emprenedoria, les pimes i l'ocupació per a la reactivació, adaptació i transformació dels negocis,
potenciant el talent de la ciutat.

Barcelona, novembre de 2021
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Se celebrarà juntament amb Bizbarcelona amb l’objectiu de contribuir a la reactivació econòmica

El Saló de l’Ocupació ofereix més de 150 activitats
per impulsar el talent i l’orientació laboral
Tallers per preparar una entrevista de feina, simulacions d’un procés de selecció de personal,
demostracions d’oficis, orientació laboral o xerrades sobre inserció de col·lectius vulnerables.
Aquestes i fins a 150, són algunes de les activitats que ofereix el Saló de l’Ocupació que se
celebrarà juntament amb Bizbarcelona amb l’objectiu de promoure la innovació i el talent com a
motors de la recuperació.
Les 150 activitats previstes s’organitzaran a través de set temàtiques que constituiran les àrees del saló:
(Re)Orienta’t, amb propostes d’orientació professional; (Re)Descobreix, el punt de trobada de les sortides
laborals; Prepara’t, l’espai per entrenar-se en el procés de cerca de feina; Defensa, que comptarà amb
l’assessorament sobre els drets i els deures laborals; Emprendre, un espai d’inspiració per a emprenedors;
TalentxBcn, compartit amb Bizbarcelona per tal de descobrir, gestionar i potenciar el talent; i Comparteix, la
zona de relació entre professionals de l’ocupació.
Per tal de preparar i conèixer les eines disponibles per buscar feina hi hauran tallers grupals on se simularà
una entrevista laboral a través de jocs de rol; una activitat que permetrà creuar les competències i
capacitats dels visitants amb les necessitats que actualment té el mercat; o un taller sobre
autoconeixement, assessoraments de videocurriculum, així com un altre basat en el mètode japonès ikigai
en el qual els participants identificaran quatre claus de la seva identitat per tal d’encaminar-se cap a la seva
vocació.
També hi haurà diverses propostes per tal d’apropar oficis i professions, en diversos sectors, com ara
Techdigital, indústria o logística, i tallers d’iniciació a la composició floral en el qual s’ensenyarà a fer un
ram de mà; demostracions de perruqueria i maquillatge; xerrades sobre el món de les finances ètiques i
solidàries o sobre pràctiques sostenibles.
D’altra banda, el saló també posarà èmfasi en la inserció laboral de persones vulnerables i serà escenari
de la presentació d’un estudi sobre la situació de les dones al mercat de treball on es donaran a conèixer
diversos projectes per afavorir-ne la inserció. També es compartiran experiències d’incorporació al mercat
laboral de persones amb diversitat funcional o iniciatives que promouen la inserció laboral del col·lectiu
trans.
A més, el cicle ‘Sectors amb Oportunitats Professionals’ explicarà quines són les tendències que generen
ocupació en 10 sectors diferents, com l’economia blava, l’economia digital, el turisme, els videojocs o el
treball de cures. De la mà de veus expertes, agents i empreses de cadascun dels sectors es podran
conèixer quins són els perfils professionals més demandats i les dinàmiques de captació de nou talent.
Igualment, la fira “Sí i Millor” que organitza la FECETC (Federació de Centres Especials de Treball de
Catalunya) repeteix presència al Saló de l’Ocupació, en concret a l’àrea de Talent, i oferirà contacte directe
amb empreses interessades en incorporar persones amb neurodiversitat, entrevistes entre companyies i
conferències per facilitar la inserció laboral d’aquest col·lectiu.
Barcelona, novembre de 2021
Fira de Barcelona
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Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació, junts per impulsar l’emprenedoria,
les empreses i les oportunitats laborals.

INNOVACIÓ I TALENT, LA FÓRMULA
PER A LA REACTIVACIÓ
És moment d’accelerar la reactivació econòmica i les oportunitats laborals per
deixar enrere aquest període tan complex. Disposats a contribuir-hi, Bizbarcelona
i el Saló de l’Ocupació tornen amb una fórmula magistral que combina la
innovació i el talent. Els dos esdeveniments concentraran durant tres dies
referents inspiradors, noves idees, recursos i solucions que ajudaran a impulsar
l’emprenedoria, l’activitat empresarial i l’ocupació.

Del 9 a l’11 de novembre, Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació
han programat més de 120 conferències, un centenar de
tallers i altres activitats de networking, a més d’espais
d’orientació i informació personalitzada.
Les àrees i continguts d’aquesta doble cita firal s’han
dissenyat perquè siguin molt participatius i resultin d’utilitat a
totes les persones que tinguin en ment emprendre un negoci
propi o vulguin descobrir, potenciar o ampliar les seves
aptituds per millorar el seu horitzó professional. Així mateix,
es vol mostrar a les empreses com ser innovadores i que el
talent és el seu millor aliat per seguir creixent.

Negocis, des de 4 eixos
Aquest any, Bizbarcelona, l’esdeveniment de referència per
a l’emprenedoria, les startups i pimes de la ciutat, s’enfocarà
les seves conferències al voltant de quatre eixos: Emprendre,
Creixement, Start-ups & Business innovation, i Talent. Hi
participaran uns 300 ponents que compartiran experiències,
consells, eines i tècniques que els visitants podran aplicar en els
seus projectes.

Bizbarcelona inclourà, a més, quatre espais on es duran a terme
tallers per aprendre solucions per a la transformació digital,
tècniques de gestió, innovació i productivitat empresarial, i
estratègies per captar, gestionar i motivar el talent a l’empresa.
També es desenvoluparan activitats per propiciar que persones
emprenedores i empresàries trobin col·laboradors, proveïdors i fins
i tot, futurs treballadors. Destaca, així mateix, la Deep Tech Summit.

Entre els noms destacats figuren: Clara Navarro (Ship2b); Alfons
Cornella (Institute of Next); Natalia Olson (The Disruptive Factory);
Rubén Llop (Institute for Transformational Leadership); Gemma
Fillol (experta en marketing emocional i experiencial); Andrés
Martín-Asuero (Instituto Esmindfulness); Ousman Umar (fundador
de l’ONG NASCO Feeding Minds), la periodista Samanta Villar; y
Paula Fernández-Ochoa (MoreThanLaw+ i VivircorRiendo).

D’altra banda, l’assessorament personalitzat en diversos àmbits
de la gestió empresarial es farà directament en els estands de
les entitats expositores per, així, tenir un contacte més directe;
i es tornaran a celebrar els reconeixements “Barcelona Mai
S’Atura” amb distincions per a les propostes més innovadores
en tres categories: Innovació en producte, servei, màrqueting o
vendes; Innovació amb impacte social; i Talent que transforma
l’organització.
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PER UN MILLOR HORITZÓ PROFESSIONAL
Mentrestant, al Saló de l’Ocupació oferirà a les persones que
busquen feina o que volen reorientar la seva trajectòria professional
taules rodones, tallers, xerrades, informació o assessorament
individualitzat en diversos espais: (re)Orienta’t, (re)Descobreix el teu
futur, Defensa, Emprendre, Prepara’t o Comparteix.

Igualment, la fira “Sí i Millor” que organitza la FECETC (Federació
de Centres Especials de Treball de Catalunya) repeteix presència
facilitant entrevistes entre persones amb discapacitat i empreses
interessades en contractar-les, a més de xerrades sobre la inserció
laboral d’aquest col·lectiu.

El saló vol visibilitzar el potencial de tot tipus de talent (jove,
femení, digital, sènior, científic, inclusiu ...) i donar a conèixer
fórmules d’autoocupació, formació en noves competències, oficis,
oportunitats laborals, els perfils professionals més demandats i les
opcions del tercer sector, a més de la possibilitat de contactar amb
empreses i entitats que busquen incorporar personal a les seves
organitzacions, entre altres propostes.

L’accés per visitar Bizbarcelona i al Saló de l’Ocupació és gratuït,
previ registre online. Tots dos esdeveniments, organitzats per
Fira de Barcelona, 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, com a promotor principal
tenen una important implicació la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona, Pimec, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
la Cambra de Comerç de Barcelona.

Així mateix, inclourà sessions monogràfiques sobre sectors
estratègics a la ciutat que generen ocupació de qualitat per
presentar les seves oportunitats professionals i es promourà el
debat i networking entre les empreses sectorials i les persones que
visitin la fira.

econòmiques, culturals, i ho estem
fent amb força, doncs som la ciutat
que ara mateix lidera la caiguda de
l’atur al conjunt d’Espanya.

JAUME COLLBONI
Primer tinent d’Economia, Treball,
Competitivitat i Hisenda de
l’Ajuntament de Barcelona.
President de Bizbarcelona

Dos salons per reactivar
l’empresa i la feina amb la
ciutadania com a protagonista
24.000 persones. És la xifra de
persones que, en tant sols un any,
han passat de trobar-se en situació
de desocupació a tenir feina a
Barcelona. Estem aconseguint
sortir d’una pandèmia que ha
impactat molt en les nostres vides
i les nostres relacions socials,

Especial_ElPeriodico_CAT_2021_1.indd 3

Però no perdem de vista que, arran
de la crisi sanitària, l’economia
es va veure molt tocada a nivell
mundial, amb una forta repercussió
en tota mena d’històries personals:
l’autònoma que de la nit al dia
es va quedar sense encàrrecs, el
restaurant que es va quedar sense
clients o el jove graduat al que
no van renovar el seu contracte
laboral.
Ara a Barcelona organitzem dos
salons, el Saló de l’Ocupació i el
BizBarcelona, on els ciutadans i
ciutadanes seran els impulsors
i els protagonistes de nous
canvis a les seves vides. Des de
l’Ajuntament i des de Barcelona
Activa, posarem tots els
ingredients perquè cada persona

prengui lideratge, ja sigui per
emprendre o bé per trobar un nou
lloc de treball. Comptarem amb
ponents d’alt nivell, persones
expertes en negocis, finançament i
formació, i espais de networking.
Ara fa un any que vam unir els dos
salons amb l’objectiu de generar
sinèrgies entre el món empresarial
i la captació de talent a la ciutat.
Cada vegada més, vist des de
fora, el món veu en Barcelona
un lloc ideal per a emprendre i
des de l’àmbit municipal volem
generar oportunitats, impulsant
i acompanyant tot allò que ho fa
possible. Confiem que l’aposta per
aquests dos salons presencials
tindrà efectes positius en el curt
i mig termini, per seguir fent que
baixi l’atur, generant ocupació de
qualitat i incentivant més i més la
creació de noves empreses.
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BIZBARCELONA I EL SALÓ DE L’OCUPACIÓ
INNOVACIÓ +
TALENT

SALA CREIXEMENT
Eines i solucions perquè
impulsis el teu negoci.

BIZ DIGITAL THINKING
WORKSHOPS

SALA START-UPS &
BUSINESS INNOVATION

Dona forma al futur del teu
negoci amb eines i solucions
efectives per afrontar la transformació digital.

T’ajudem a incorporar la
innovació a totes les àrees de la
teva empresa o del teu projecte.

SALA PRINCEP
PUNT
D’ASSESSORAMENT

WC
S8

PUNT
D’INFORMACIÓ

S7

SALA
STARTUP &
BUSINESS
INNOVATION

SALA
CREIXEMENT
S9

D400

D404

C301 C303

C305

S5

S6

BIZ BIGITAL THINKING

C315

C307

C317

S
T

SALA
PONENTS/
BIZCOMMUNITY

SALA EMPRENDRE
Experts de referència i casos reals
per mostrar-te noves perspectives
per al teu projecte.

B201 B205

B207 B209

C308
B211

S2
B217

B213

S1
S11

BIZSOLUTIONS - WORKSHOPS
Coneix solucions al teu abast per
impulsar el potencial emprenedor i
incrementar la productivitat.

B219

A105

BIZSOLUTIONS

BIZINNOVATION

C300

S10

C302
C304

SALA EMPRENDE

A107

B221

S12
SPEAKER
CORNER &
ZONA
DESCANS

BIZ INNOVATION - WORKSHOPS
Aprèn a incorporar la innovació
al teu negoci a un altre nivell i
a desenvolupar projectes amb
impacte.

EXPOSITORS BIZBARCELONA
A105

B225

B226

A107

B209

B211

B219

B227

C304

C301

C302

C317

C315

B217

C303

B199

C308

D400

B221

D404

B201

C307

C300

B200

B213

B207

D402

A111

C305
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OCUPACIÓ +
TALENT
PREPARA’T
Coneix tècniques que et
facilitaran la cerca de feina.

DEFENSA
Coneix els teus drets i
deures laborals com a
persona treballadora.

SALA TALENT
Aprofita el
potencial del
talent

TALENT DIGITAL BY
BARCELONA ACTIVA

COMPARTEIX
(Per a professionals
del Sector)
Reflexiona,
comparteix i
aprèn amb altres
professionals de
l’àmbit de l’ocupació.

Descobreix el talent digital
que es forma al Cibernàrium
i l’IT Academy.

(RE) ORIENTAT

TAT
RIEN
O
)
E
(R

DEFENSA

(RE) ORIENTA’T
Assessorament
per enfocar el teu
futur professional.

WC

SALA
TALENT

B225 B227

B226 B228
A

A115

PREPARA’T +
COMPARTEIX

TALENT DIGITAL
BY BARCELONA ACTIVA

S5

Sí,
I MILLOR

(RE) DESCOBREIX

S3

TALENT
OPPORTUNITIES
PROFESSIONAL
CONTACTS

221

IMPULSEM EL TALENT

TALENT
X
CONNECTAR
Workshops

Sortida
TALENT
OPPORTUNITIES
&PROFESSIONAL
CONTACTS
Oportunitats de negoci
i laborals, de la mà
de la Intercol·legial de
Col·legis Professionals
de Catalunya i del
Consell de Gremis.

(RE) DESCOBREIX EL TEU FUTUR
Desenvolupa el futur laboral que
vols.

TALENT
X
SECTORS

SALA TALENTXSECTORS
Coneix noves oportunitats laborals
en els Sectors clau de la ciutat.

TALENT X CONNECTAR
WORKSHOPS
Activitats i workshops
per potenciar el
talent a l’empresa i
noves oportunitats als
marketplaces.

És el punt de trobada entre el Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació per descobrir quin talent
necessiten les empreses i els sectors ara i en el futur i per aprendre a gestionar-lo millor.
El talent és un actiu estratègic per al teixit productiu i la reactivació de Barcelona. Per això
proposem conferències i activitats per impulsar-lo.
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AL BIZBARCELONA HI TROBARÀS
PONENTS DESTACATS
Més de 120 conferències i 210 ponents per inspirar-te i ajudar-te a apostar per la innovació: consells, tendències i coneixements útils per
explorar noves oportunitats per reinventar-se, tirar endavant projectes d’emprenedoria o impulsar una empresa ja consolidada.

SAMANTA VILLAR

OUSMAN UMAR

ARNAUD DE LA TOUR

“Com els petits actes
provoquen grans canvis”

“Accelerant l’accés al
mercat d’startups científiques i tecnològiques”

GEMMA FILLOL

PAULA FERNÁNDEZ-OCHOA

ALFONS CORNELLA

Màrqueting Emocional i
Experiencial. Lideratge
Comunicacional.

Consultora i Speaker en entorns
d’alta competició. Sòcia de la Consultora MoreThanLaw+ i fundadora de la marca VivircorRiendo

“Com innovar sense ser
una multinacional”

Periodista i autora de llibres
com “Madre hay más que
una” o “La carga mental
femenina”
“Com connectar?”

“El poder del màrqueting
emocional i experiencial”

Emprenedor social i fundador
ONG NASCO Feeding Minds

Fes la teva millor marca!

ANDRES MARTÍN-ASUERO

CLARA NAVARRO

Fundador Instituto
Esmindfulness.
Autor de “PlenaMente”

Cofundadora i directora general
Fundación Ship2B

“El poder de ser present per
a potenciar el talent”

“Com col·laborar i generar
sinergies i generar impacte”

CEO a Hello Tomorrow

Fundador d’Infonomia i
de l’Institute of Next

RUBÉN LLOP
President del Patronato
de la Fundación IfTL
Institute for Transformational
Leadership
“Transformació i lideratge
amb impacte”

WORKSHOPS DESTACATS
Participa en els workshops i activitats de networking del BIZBARCELONA impartits per experts de diferents àmbits. Descobriràs idees i noves
habilitats que et serviran per crear o fer créixer el teu projecte, per conèixer altres maneres de fer les coses i per ampliar la teva xarxa de
contactes professionals. Consulta el programa i registra’t gratuïtament per participar-hi.

Taller pràctic: com aplicar la gamificació
per rendir més en el teu dia a dia
L’Economia Social i Solidària com
a alternativa emprenedora

Com comprar una empresa sense tenir diners
Forum Àgil Sostenible

EcoRegió

Aprèn a aconseguir clients amb les ‘social ads’

Treballem els reptes de la teva empresa
en transformació digital

Design thinking per a persones emprenedores

Startupiza la teva pime amb Growth Haking

Gestionar organitzacions amb talent Agile

ASSESSORAMENTS
Posem a la teva disposició l’assessorament de professionals
i experts de diferentsàmbits i sectors.
Comunicació i màrqueting digital, creació d’empresa, digitalització,
E-commerce, logística i distribució, Economia Social i Solidària,

gestió del talent, gestió i estratègia empresarial, finançament,
innovació, internacionalització, orientació jurídica, reactivació
empresarial, vendes i molt més!
Demana cita al web i t’assessorarem!

6
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PROGRAMA BIZBARCELONA _ 9 NOVEMBRE
STARTUP
& BUSINESS
INNOVATION

EMPRENDRE

CREIXEMENT

TALENT

Activity
Sponsors

9:30 h
10 h

OBERTURA PORTES

El teu futur pot començar aquí i
avui. Coneix les 10 tendències i els
10 principis per afrontar els teus
nous reptes amb èxit

ACTION ORIENTED

11 h

Sport & Tech Talks

BARCELONA ACTIVA

10:00h

Entorns que desenvolupen el teu
talent: Més Talent = Més Ocupació

Impuls de l’ecosistema deep tech
de Barcelona

MÓN EMPRESARIAL

Barcelona Deep Tech Node

XCentric Gaming Experience:
atrau talent a través dels valors

VALKIRIA

DEEP TECH SUMMIT
Deep tech, how to catch the next
wave of innovation

Silver i Zs: Tenen els mateixos
reptes a l’hora d’emprendre?

DEEP TECH SUMMIT

BARCELONA ACTIVA

Selecciona talent per a la teva
empresa com les startups de
Silicon Valley

VALKIRIA
12 h

Reinventant l’empresa, un bon
camí cap a l’èxit

CATALUNYA EMPRÈN

 mprenedors i emprenedores
E
“deep tech”: enfocament i
experiència.

DEEP TECH SUMMIT

Com atraure i retenir el talent? Un
enfocament trencador sobre què
han de fer les organitzacions per
atraure, cultivar, cuidar i mantenir
el seu talent

INSTITUTE FOR
TRANSFORMATION
LEADERSHIP
13 h

14 h

L’economia de l’experiència: vals el
que fas sentir

Premi Barcelona Deep Tech Node Start-up Competition

Fes que el teu ‘branding’ digital
enamori

GEMMA FILLOL

DEEP TECH SUMMIT

ESIC Business & Marketing
School

Perquè digitalitzar el teu negoci és
un pas cap a l’èxit: 3 testimonis que
necessites escoltar.

Els reptes digitals del Retail

VIA EMPRESA

PAYFIT
15 h

El que mai et diran en una escola de El ‘deep tech’ com a eina d’impacte
negocis: 8 consells per emprendre
i sostenibilitat
amb èxit

SECOT BCN
16 h

Empenta: el primer programa
d’emprenedoria a Catalunya

ESADE CREAPOLIS

17 h

El retorn de la inversió (ROI) a les
xarxes socials

ASSOCIACIÓ INDEPENDENT
DE JOVES EMPRESARIS DE
CATALUNYA
18 h

“Corporate venturing” com a
estratègia de creixement per a la
startup

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

DEEP TECH SUMMIT

Les corporacions i el ‘deep tech’

DEEP TECH SUMMIT

Invertint en ‘deep tech’

DEEP TECH SUMMIT

Clausura i entrega del premi
Barcelona Deep Tech Node 2021

DEEP TECH SUMMIT

Com aconseguir més oportunitats
amb la col·laboració?

OUISHARE

Les pimes i els fons Next
Generation de la Unió Europea

PIMEC, PETITA I MITJANA
EMPRESA DE CATALUNYA

Descobreix les habilitats
essencials que demanda el mercat
laboral actual

VALKIRIA

Contracta una persona
treballadora amb discapacitat a la
teva empresa

FEDERACIÓ DE CENTRES
ESPECIALS DE TREBALL DE
CATALUNYA
Nous escenaris, talents i habilitats
del sector esportiu

ASSOCIACIÓ CATALANA
CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA
DE L’ESPORT
Mentoring Masterclass: alliberem
el talent!

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Seducció de talent a la PIME

PIMEC, PETITA I MITJANA
EMPRESA DE CATALUNYA

Com convertir la sostenibilitat en
un valor a les organitzacions

La diversitat: un valor per innovar

GOHUB

SUARA COOPERATIVA

El 5GA la gestió dels PAE per
afavorir la digitalització de la
indústria

Les 7 dimensions de les
universitats emprenedores:
aprenentatge i lliçons

AMB

LA SALLE TECHNOVA
BARCELONA
7
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PROGRAMA BIZBARCELONA _ 10 NOVEMBRE
STARTUP
& BUSINESS
INNOVATION

EMPRENDRE

CREIXEMENT

TALENT

Activity
Sponsors

9:30 h
10 h

11 h

OBERTURA PORTES

SL o autònom: com començo el meu
negoci? Claus per no equivocar-se

Innovació empresarial: com innovar
sense ser Google

CINC

BARCELONA ACTIVA

‘Marketplaces’ de compravenda
d’empreses. Reempresa, el
‘marketplace’ català

Barcelona Retail Lab, un laboratori
d’innovació amb Pimes del Comerç

Com augmentar la resiliència en les
persones i en les organitzacions

BARCELONA ACTIVA

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS
COMERCIALS DE BARCELONA

Quant val una empresa? La
diferència entre el valor i el preu

Innoseus, Innovació oberta a les
grans empreses

Aplica l’estratègia d’intel·ligència
artificial al teu negoci

12:30h

BARCELONA ACTIVA

CAMBRA DE COMERÇ DE
BARCELONA

ASSOCIACIÓ CATALANA
DE DONES DIRECTIVES I
EMPRESÀRIES

Emprendre en sectors no
tecnològics

Finançament per a startups: de la
llavor a l’èxit

5 casos d’èxit de pimes catalanes a
les xarxes socials

People first: no hi ha creixement
sense equip.

COWOCAT - ASSOCIACIÓ
COWORKING DE CATALUNYA

ATICCO

IMAGINA

Emprenedoria i lideratge
femení en l’Economia Social
i Solidària: experiències
del programa ‘Camí de la
solidesa’ i ‘Construïm en femení’

Et convidem al nostre casament!
Coneix un cas d’unió entre un
inversor i un emprenedor

El model del teletreball a la pime

Fes la teva millor marca!

PIMEC, PETITA I MITJANA
EMPRESA DE CATALUNYA

INTERCOL·LEGIAL

Negocibersegur: digitalitza el teu
negoci i fes-lo cibersegur

Com puc descobrir i gestionar
el talent emprenedor en la meva
organització? On puc captar talent?
Estic preparada per liderar?

CENTRE DE REEMPRESA DE
CATALUNYA
12 h

Fes crèixer el teu negoci

Taula rodona amb influencers:
consells i casos d’èxit amb petites i
mitjanes empreses

IMAGINA

El talent internacional, una
oportunitat per a Barcelona

BARCELONA GLOBAL

+DONA+TALENT+FUTUR

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Taula rodona: talent femení a la teva
empresa

CENTRE DE REEMPRESA DE
CATALUNYA
13 h

14 h

BARCELONA ACITVA
15 h

Kike Corral

THEPOWERMBA

BUSINESS ANGELS NETWORK
CATALUNYA

Taula Rodona “Experiències
corporatives d’Open Innovation”

ATICCO

CAMBRA DE BARCELONA

NETMENTORA CATALUNYA

CAMBRA DE COMERÇ DE
BARCELONA
16 h

Emprendre: una aventura amb
diferents camins

PIMEC, PETITA I MITJANA
EMPRESA DE CATALUNYA
17 h

Els beneficis de connectar

SAMANTA VILLAR

Mitigar els gaps per accelerar el
An invisible lever for your success.
desenvolupament de nous productes Revealing the hidden value of
intangibles

EURECAT

Startups com a motor de progrés
social i ambiental

FUNDACIÓN EVERIS

BARCELONA ACITVA

Fomentant el talent emprenedor

FUNDACIÓN ONCE

Talent Digital: oportunitats i
desafiaments

BARCELONA ACTIVA

El poder de ser present, per a
potenciar el teu propi talent i el de la
teva organització

ANDRES MARTÍN
18 h

Vendes en mercats internacionals
Com ho he fet per tancar la meva
per a persones emprenedores: errors ronda de finançament?
freqüents en la internacionalització

CAMBRA DE COMERÇ DE
BARCELONA

KEIRETSU FORUM

Com fer créixer el teu negoci sense
fer publicitat

PIMEC, PETITA I MITJANA
EMPRESA DE CATALUNYA

L’aportació laboral de les persones
neurodivergents. Casa Batlló: cas
d’èxit

FEDERACIÓ DE CENTRES
ESPECIALS DE TREBALL DE
CATALUNYA

8
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PROGRAMA BIZBARCELONA _ 11 NOVEMBRE
STARTUP
& BUSINESS
INNOVATION

EMPRENDRE

CREIXEMENT

TALENT

Activity
Sponsors

9:30 h
10 h

11 h

OBERTURA PORTES

Després d’un temps en marxa, què
no tornaria a fer?

Innovació, economia i inversió
d’impacte

Oportunitats del finançament
‘Fintech’

No siguis massa exigent en la teva
reinvenció personal i professional

CAMBRA DE COMERÇ DE
BARCELONA

SHIP2B FUNDACIÓN

CATALUNYA EMPRÈN

FEDERACIÓ DE CENTRES
ESPECIALS DE TREBALL DE
CATALUNYA

Idea, projecte i negoci. Com?

Economia d’impacte: com
impulsar-la des de la innovació i la
inversió d’impacte

D’emigrant a emprenedor social

Soc el que vull ser

OUSMAN UMAR

AUTOOCUPACIÓ

Empresa B2B: com generar un
millor negoci, més predictible i
escalable

Innovar i vendre: la combinació
perfecta

COL·LEGI OFICIAL DISSENY
GRÀFIC DE CATALUNYA
12 h

13 h

SHIP2B FUNDACIÓN

La poderosa màgia de les
propostes de valor

Innovació i noves oportunitats al
món rural

SÈNIORS PER A L’ORIENTACIÓ
DEL TALENT EMPRENEDOR

CATALUNYA EMPRÈN

Coneix el model empresarial per
crear professionals amb futur i
projectes d’èxit

El Hub Talent, una nova eina
Metropolitana per la innovació
empresarial

FEDERACIÓ COOPERATIVES
TREBALL CAT

ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA

ESADE

CLUB DE MARKETING
Dones ‘Tech’ i lideratge femení

CATALUNYA EMPRÈN

Darrera actualització: 3 de novembre

A					

HI TROBARÀS

CONFERÈNCIES DESTACADES
Talent Digital: oportunitats i desafiaments - Organitzada per Barcelona Activa
Dones ‘Tech’ i lideratge femení - Organitzada per Generalitat de Catalunya
La diversitat: un valor per innovar - Organitzada per Suara Cooperativa
Sectors amb oportunitats professionals
Taules rodones de sectors estratègics de la ciutat com el comerç, economia blava, la Indústria 4.0 o l’economia digital.
Et mostraran quin tipus de talent necessiten, què valoren les empreses quan cerquen talent i com el capten.

WORKSHOPS DESTACATS
Descobreix Tik-Tok, l’oportunitat
de la dècada per donar-te a conèixer

SOS Mentoring: utilitza un mentor
o mentora per afrontar la crisi

SÍ, I MILLOR
Conferències i activitats, organitzades per FECETC (Federació de Centres Especials de Treball de
Catalunya) per empreses interessades a contractar talent amb capacitats múltiples.

DIGITAL TALENT BY BARCELONA ACTIVA
Informació i assessorament sobre la formació gratuïta que ofereix Barcelona Activa, tant si estan buscant feina, com si volen
emprendre o impulsar un negoci, o millorar les habilitats tecnològiques.
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IMPULSEM EL TEU TALENT,
PER REACTIVAR L’OCUPACIÓ
Al Saló de l’Ocupació et donem eines per accedir al món laboral o reorientar el teu perfil
professional. Assessorament, tallers pràctics, workshops , contactes amb empreses i
més activitats per fer el pas que necessites.

(RE)ORIENTAT

Orientació professional

(RE)DESCOBREIX
Sortides professionals

EMPRENDRE

PREPARA’T

TALENTXBCN

Inspiració per emprenedors

DEFENSA

Coneix tècniques que et
facilitaran la cerca de feina.

Aprofita el potencial del talent.

Assessorament sobre
drets i deures laborals

COMPARTEIX

L’espai per a professionals
de l’ocupació

PROGRAMA SALÓ DE L’OCUPACIÓ _ 9 NOVEMBRE
ESPAI
PREPARA’T
10 h

Com em presento al món? Les
claus del CV
BARCELONA ACTIVA

ESPAI
(RE)DESCOBREIX

TALENT X
SECTORS

ESPAI
COMPARTEIX

Aquí hi ha feina: la indústria alimentària
busca persones

10:30 h
Mercat de treball des de la
perspectiva de gènere i claus per
a la millora de l’ocupabilitat de
les dones

FUNDACIÓ KREAS
En què consisteix ser barber o barbera?
GREMIO PROVINCIAL ARTESANO DE
PELUQUERÍA DE SEÑORAS

11 h

9 eines per conèixer-te millor
BARCELONA ACTIVA

12 h

Escape Room “L’illa deserta”
FUNDACIÓ GENTIS

Experimenta amb realitat virtual els perfils
d’agent de neteja i cambrer o cambrera
FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO

11:30 h
Sectors amb oportunitats
professionals - Economia
digital

IT_talk: Big Data: Endinsa’t en el món de
les dades
BARCELONA ACTIVA

12:30 h
La cara més jove del mercat de
treball: si el jovent és la resposta,
quines són les preguntes?

Taller d’iniciació a la composició floral
MERCABARNA
En què consisteix ser barber o barbera?
GREMIO PROVINCIAL ARTESANO DE
PELUQUERÍA DE SEÑORAS

13 h

Les claus per fer una bona
entrevista de feina presencial i
online
BARCELONA ACTIVA

15 h

16 h

17 h

18 h
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DIPUTACIO DE BARCELONA

Millora la teva recerca de feina

L’FP Dual com a eina d’inserció

INSERTA EMPLEO - FUNDACIÓN
ONCE

FUNDACIÓN BERTELSMANN

Xaloc, molt més que una web
d’ofertes

Els perfils professionals de la banca i les
finances ètiques

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA ACTIVA

Escape Room: supera un procés
de selecció

Si ets jove i vols fer camí en el món laboral,
vine a conèixer els Projectes Singulars

BARCELONA ACTIVA

PIMEC

I tu, quines competències poses
en joc en la recerca de feina?

Pràctiques sostenibles dels oficis i
professions

FUNDACIÓ INTERMEDIA

IMPULSEM SCCL

I A MÉS A MÉS: ESPAI (RE)ORIENTAT
10

Challenge Indústria: saps quines són les
professions amb més sortida?

Dia 9 de novembre
11.00 - 11.30 i de 16.00 a 16.30 h:
I ara què?
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE
CATALUNYA (SOC)

Sectors amb oportunitats
professionals – Economia
Blava

Sectors amb oportunitats
professionals – Indústria
Manufacturera i 4.0

El valor de la diversitat: ser més
inclusius per ser més competitius

17:30 h
Sectors amb oportunitats
professionals - Cures

17:30 h
Digital? Virtual? El poder de
les TIC per millorar la inserció
laboral de les persones amb més
dificultats

Dia 10 de novembre
11.00 - 11.30 i de 16.00 a 16.30 h:
#SOCalteucostat: coneix les polítiques del SOC
per a col·lectius prioritaris
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

CASES D’OFICIS

Vols conèixer les Cases d’Oficis
de Barcelona Activa?
Espai (RE)DESCOBREIX
Consulta els diferents horaris al web.
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IMPULSEM EL TALENT

| AVANÇ PROGRAMA 2021

PROGRAMA SALÓ DE L’OCUPACIÓ _ 10 NOVEMBRE
ESPAI
PREPARA’T
10 h

Prepara el teu elevator pitch
BARCELONA ACTIVA

ESPAI
(RE)DESCOBREIX
No tens experiència? Vine, et
contractem al sector tecnològic!

TALENT X SECTORS
Sectors amb oportunitats
professionals - Logística

SOC
Més enllà de pentinar:
demostració de perruqueria
GREMIO PROVINCIAL ARTESANO
DE PELUQUERÍA DE SEÑORAS

11 h

12 h

Com em presento al món? Les
claus del CV

Coneix les ocupacions al Port de
Barcelona

BARCELONA ACTIVA

AUTORITAT PORTUÀRIA
DE BARCELONA- PORT DE
BARCELONA

Descobrir el propòsit de la vida
professional amb el mètode Ikigai

IT_talk: Web development... why?

BARCELONA ACTIVA

Escape Room: supera un procés
de selecció

Tendències del Mercat de Teball

BARCELONA ACTIVA

12:30 h
Transitant cap a l’ocupació:
programes per fomentar la
inserció laboral de les persones
trans

Més enllà de pentinar:
demostració de perruqueria

BARCELONA ACTIVA

15 h

16 h

17 h

Orientant cap al futur

INSTITUT DE SERVEIS DE
FORMACIÓ ASPASIA, SL

BARCELONA ACTIVA

Perfils professionals i habilitats
necessàries en un entorn disruptiu
CAMPUS42 - FUNDACIÓN
TELEFÓNICA

Improfeina, tu proposes i nosaltres
t’orientem

IT_talk: Seguretat a Internet, un
ofici vocacional

FUNDACIÓ INTERMEDIA

BARCELONA ACTIVA

Escape Room: supera un procés
de selecció

Present i futur dels perfils
professionals de les empreses
agroalimentàries

BARCELONA ACTIVA

18 h

Quiz Show: quin futur m’espera?

Les claus per fer una bona
entrevista de feina presencial i
online BARCELONA ACTIVA

10:30 h
Innovar per atendre la diversitat:
metodologies que responen a les
necessitats de les persones amb
més dificultats

11:30 h

GREMIO PROVINCIAL ARTESANO
DE PELUQUERÍA DE SEÑORAS

13 h

ESPAI
COMPARTEIX

Sectors amb oportunitats
professionals - Videojocs

Sectors amb oportunitats
professionals - Comerç

Per a què les escoles de segones
oportunitats? Nous reptes i noves
oportunitats, models i experiències

17:30 h
17:30 h
Sectors amb oportunitats
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS professionals – Hosteleria i Turisme Economia social: entorns laborals
transformadors amb i per a les
DE BARCELONA
persones
Com connectar-te al món de la
logística amb una plataforma
FUNDACIÓN ICIL

PROGRAMA SALÓ DE L’OCUPACIÓ _ 11 NOVEMBRE
ESPAI
PREPARA’T
10 h

ESPAI
(RE)DESCOBREIX

Posa a prova el teu talent

La indústria alimentària et busca

AUTOOCUPACIÓ

FUNDACIÓ KREAS

TALENT X SECTORS

ESPAI
COMPARTEIX

Sectors amb oportunitats
professionals - Esports

9:30 h
L’impuls de la inserció laboral
a través de grans programes
d’inserció sociolaboral

11:30 h
Sectors amb oportunitats
professionals – Oferta Pública

Parlem de sinergies: aliances
entre administracions al servei de
l’ocupació

Més enllà del maquillatge
GREMIO PROVINCIAL ARTESANO DE
PELUQUERÍA DE SEÑORAS

11 h

12 h

Fes que les ofertes de feina et
trobin

IT_talk: Intel·ligència Artificial, una
gran oportunitat

BARCELONA ACTIVA

BARCELONA ACTIVA

Escape Room: supera un procés
de selecció

Present i futur del professional
turístic: innovació, tecnologia i
negoci

BARCELONA ACTIVA

13 h

Saps quin és el teu talent?
FUNDACIÓ ARED

ESTUDIS D’HOTELERIA I TURISME
CETT
12 h
Més enllà del maquillatge
GREMIO PROVINCIAL ARTESANO DE
PELUQUERÍA DE SEÑORAS

12:15 h
Compartint recursos: presentació
del catàleg d’activitats on-line de
Barcelona Treball
El treball en xarxa i la coordinació
entre agents com a elements clau
de l’èxit dels programes d’inserció
sociolaboral per a col·lectius en
risc d’exclusió (POEFE)
Darrera actualització: 3 de novembre
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BIZBARCELONA I SALÓ DE L’OCUPACIÓ ONLINE:
AGENDA

Consulta el programa i personalitza la teva agenda amb les activitats que més
t’interessin.

STREAMING EN DIRECTE

Segueix en directe, en streaming, algunes de les principals sessions de les sales
‘Emprendre’, ‘Creixement’ i ‘Startups & Business Innovation’ i ‘Talent’
www.bizbarcelona.com
www.salocupacio.com
Descarrega’t l’App i estigues informat de les actualitzacions

IMPULSEM EL TEU TALENT,
PER REACTIVAR BARCELONA
9 i 10 NOVEMBRE DE 9:30 A 19 h
11 NOVEMBRE DE 9:30 A 14 h
Palau 8. Plaça Espanya
RECINTE MONTJUÏC

Segueix-nos:

#bizbarcelona21
#salocupacio21

Especial_ElPeriodico_CAT_2021_1.indd 12

4/11/21 14:26

