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Barcelona Forum District:  missió, visió i valors  
 

Barcelona Forum District (BFD) és una associació d’empreses, institucions i entitats situades a 

l’àrea de negocis de la zona Fòrum de Barcelona, que té per objectiu vincular l’activitat 

empresarial amb les persones i entitats del territori que lluiten per combatre la desigualtat 

social. L’entitat va iniciar la seva activitat fa 12 anys, al 2010, i els seus integrants promouen 

activitats i accions des de la perspectiva de la responsabilitat empresarial. 

Tots els socis i col·laboradors de BFD comparteixen uns valors comuns: 

• Compromís social. 

• Activitat respectuosa amb el medi ambient. 

• Promoció de la cultura local. 

La crisi econòmica iniciada al 2008 i la situació dels barris propers van ser els detonants de l’inici 

de l’activitat al 2010, amb un objectiu bàsic que ha passat a ser la principal tasta de l’entitat: la 

promoció de la inserció laboral a l’entorn. Comptant sempre amb la col·laboració pública i el 

treball en xarxa amb altres entitats i associacions del districte.  

L’activitat de la associació es desenvolupa al Districte de Sant Martí, un territori on trobem 

alguns dels barris de Barcelona amb major índex d’atur  i una renda familiar per sota de la 

mitjana de la ciutat. Al desembre de 2022 el número de persones en situació d’atur a Sant Martí 

era de 9.911, les quals representen el 16,1% d’aquest col·lectiu a Barcelona, això el situa com el 

districte amb major número de persones a l’atur.  

Els integrants de Barcelona Fòrum Districte, sensibilitzats amb la realitat que els envolta, 

participen d’un projecte comú per millorar la situació d’aquestes persones, a través de l’acció 

social. Bona part de les empreses de BFD formen part del sector turístic i han estat referent a 

altres districtes de la ciutat com exemple de la seva tasca social.  

Des de l’inici de la nostra activitat hem proporcionat noves oportunitats de feina a 749 

persones. Gràcies a la col·laboració amb les entitats dedicades a la inserció laboral, a programes 

com Incorpora i Làbora i amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona (districte de Sant 

Martí) cada any oferim oportunitats laborals a persones veïnes del territori que es troben en 

una situació econòmica i/o social vulnerable.  

 

Junta Directiva 
 

Santiago Hernández, president (director de l’hotel Barcelona Princess). 

Marc Rodríguez, tresorer (director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, 

CCIB). 

Iñaki Segurado, secretari (vicepresident de la Fundació Trinijove). 

Sonia Gil-Gibernau, vocal (directora de l’hotel Novotel Barcelona City). 
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Integrants i col·laboradors 

Integrants 
 

 

 

 

 

 

Hotel Barcelona Princess  

CCIB 

Fundació Trinijove  

Gremi d’Hotels de Barcelona   

Hilton Diagonal Mar  

Hotel AC Barcelona Forum  

Hotel Vincci Marítimo 

Hotel Vincci Bit 

Hotel SB Icaria Barcelona  

Hotel Front Marítim  

Hotel 4 Barcelona  

Hotel Ilunion Barcelona  

Hotel Occidental Atenea Mar  

Hotel Capri by Fraser Barcelona 

Hotel Negresco Princess 

Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona 

Hotel Vincci Gala 

Diagonal Mar Centre Comercial  

Primavera Sound 

Hotel SB Glow 

Novotel Barcelona City 

Fundació B-Tec – Campus Diagonal Besòs 

Ca La Nuri 

Nogales Barcelona 

Smart Congress 

Grupo Ocean 

Digital Events Group 

Audiovisuales Tecnorent 

Moquetes i Stands Betulo 

Arquitectura teatral - Showtex 

Oms y Viñas 

Nargy 

Hotel Acta Voraport 

Federació Catalana de Vela 

Micola Truss 

Albadalejo 

Hotel Hesperia del Mar 

Melià Hotels 

Davos Protección 
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Col·laboradors 
 

 

Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí 

ARPAL – Associació de reciclatge de productes d’alumini 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

Fundació “La Caixa” 

Universitat Abat Oliba – Càtedra d’Economia Solidària 
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Activitats 2022 

Campanya Nadal 2021-2022 
 

Sota el lema “Una carta, una il·lusió”, Barcelona Forum 

District i Fundació Trinijove es van unir un any més per 

portar a terme una campanya solidària de donació de 

joguines. L’objectiu va ser que cada nen del Centre Obert 

Neus Puig pugués escriure la seva carta als Reis Mags per 

rebre un regal en aquesta anhelada data.  

Empreses col·laboradores, socis de Barcelona Forum 

District, així com particulars es van sumar a la campanya 

per portar la il·lusió als nens i nenes de famílies en situació 

vulnerable. La campanya va permetre reunir els regals 

personalitzats per un total de 51 nens i germans del Centre 

Obert Neus Puig, així com llibres i jocs educatius i didàctics 

per als grups del centre.  

La festa d’entrega de regals als nens va tenir lloc la tarda 

del 5 de gener Centre Obert Neus Puig de Fundació 

Trinijove. Al centre, seguint tots els protocols i 

recomanacions sanitàries vigents al moment, els nens van 

viure el seu particular somni amb la visita dels Reis Mags.  

Com en edicions anteriors, a més dels regals apadrinats, la 

campanya va permetre recollir al voltant de 150 joguines 

més que es van al Centre Sant Martí, ubicat al costat del 

barri de La Verneda i la Pau, per que poguessin fer entrega 

a les famílies que setmanalment acudeixen al repartiment 

d’aliments d’aquest centre.  

Agraïm la solidaritat i compromís de tots aquells que hi van col·laborar per poder reunir totes 

aquestes donacions i joguines.  
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Difusió del projecte: visites universitats i jornades 
 
Alumnes del MBA Hospitality & Tourism, 

Sustainable Tourism d’Ostelea van visitar 

el 15 de març l‘Hotel Barcelona Princess i 

vam tenir l’oortunitat de explicar-lis les 

accions de Barcelona Forum District a la 

zona Fòrum i barris propers.  

 

També durant el mes d’octubre, vam rebre la 

visita d’alumnes del Màster Universitari de 

Turisme Urbà de la UB, amb Albert Arias.  

Tanmateix, Santiago Hernández, president de 

l’entitat, va participar al mes de novembre al 

Saló de l’Ocupació, on va explicar les 

oportunitats laborals que ofereix  la indústria 

turística i l’experiència de Barcelona Forum 

District.  

 

BFD obté el segell Làbora 
 

El Programa Làbora ha 

reconegut a Barcelona 

Forum District com a 

Organització 

Responsable i li ha 

atorgat el segell Làbora, 

que acredita la nostra 

col·laboració amb el 

programa, per la 

contractació de 

persones en situació de 

vulnerabilitat durant 

l’any 2021 

 El Programa Lábora, 

des de la seva creació, 

celebra cada any una jornada per reconèixer públicament a totes las empreses que col·laboren 

en la contractació de persones participants al programa. Al 2022 es va recuperar la presencialitat 

d’aquesta Jornada Anual de Reconeixement i el Networking Espai Làbora a la seva setena edició. 
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Foto de grup de les empreses participants al Networking Espai Làbora 2022. 

 

Acció de neteja al Riu Besòs  

37 voluntaris de Barcelona Forum District (BFD) van participar divendres 6 de maig a una nova 

jornada de neteja al Parc Fluvial del Besòs, en que es van recollir 60 kg de residus. Aquesta 

activitat s’emmarca al Let’s Clean Up Day, una campanya europea de neteja i recollida de residus 

per sensibilitzar sobre la importància de la protecció del medi ambient i la reducció de 

l’abocament de deixalles a la natura.  

Durant la jornada, els voluntaris de les diverses empreses i 

entitats participants a la jornada van netejar tot el tram del 

riu  Besòs comprés entre el pont del Ferrocarril i l’accés de 

Sant Pere. BFD va decidir promoure en aquesta ocasió una 

acció de neteja medi ambiental a l’entorn més proper a 

l’entitat, situada la zona Fòrum, a tocar del Besòs. 

Com a part de l’activitat es va classificar i separar el residu, 

per facilitar posteriorment la seva recollida selectiva.  En 

total es van recollir sis bosses grans d’escombraries, quatre 

de la fracció de resta, una de plàstics i envasos, una de 

paper i cartró i una bossa petita de vidre.  Tot això va 

suposar un total de 60 kg recollits. Els residus més 

abundants als vorals del riu van ser sens dubte les 

tovalloletes, un problema ja conegut i que es repeteix tant 

en rius com a platges, on acaben arribant  aquestes fibres 

no biodegradables. Aquesta activitat s’ha organitzat per 

cinquè any, gràcies a la tasca dels voluntaris de les 

diverses empreses que formen part de Barcelona Forum 

District i al seu compromís per cuidar del medi ambient.  
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L’acció del  Clean Up Day està coordinada a nivell de Catalunya per l’Agència de Residus de 

Catalunya.  

Les empreses que van participar a la jornada van ser: Centre de Convencions Internacional de 

Barcelona (CCIB), Fundació Privada Trinijove – Centre d’Art Social i Comunitari, Gremi d’Hotels 

de Barcelona, Hotel Barcelona Princess, Hotel Hilton Diagonal Mar, Hotel Negresco Princess i 

Hotel Novotel Barcelona City.  

 

Casal Blau: Federació Catalana de Vela 
 
BISC i Federació Catalana de Vela van posar en marxa durant l’estiu el Casal Blau, un projecte 

pioner i innovador amb el marc com a eix principal i amb l’objectiu que els nens coneguin de 

forma lúdica, experimental i 

participativa el medi marí. A 

més, i en línia amb els valors de 

responsabilitat social i de 

col·laboració amb l’entorn de la 

nostra associació, van oferir 

cinc beques a nens del barri del 

Besòs per que poguessin gaudir 

del casal de manera totalment 

gratuïta. La selecció de las 

famílies beneficiàries es va 

realitzar en col·laboració amb el 

Serveis Socials del Districte de 

Sant Martí.    
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6ª Edició de Neteja del Fons Marí 
 

Diagonal Mar, Yotuba i Barcelona Forum District van organitzar la 6ª Edició anual de neteja del 

Fons Marí el passat 23 de setembre. Aquesta edició va tenir lloc a la platja de Nova Icària i 

l’Espigó del Bogatell i en ella hi van participar més de voluntaris que es van llençar al mar i van 

netejar el fons marí amb l’objectiu de promoure el compromís medi ambiental i lluitar per 

mantenir el mar lliure de residus i plàstics. 

En aquesta 

sisena edició de 

l’acció de neteja, 

els voluntaris es 

van agrupar en 

17 equips i van 

dur a terme la 

neteja del fons 

marí durant una 

hora. Els 

voluntaris van 

ser empleats 

d’empreses de 

Barcelona Forum 

District, als quals 

es va sumar un 

equip 

d’apneistes 

professionals 

provinents del 

Club Apnea Barcelona. Junts van aconseguir recollir més de mitja tona –580 kg– de residus en 

una hora. 

L'acció #PelNostreMar és impulsada anualment per Diagonal Mar, juntament amb Yotuba i BFD, 

per conscienciar la comunitat local de la importància de protegir l'ecosistema marí, en aquest 

cas, la mar Mediterrània.  

La jornada va comptar amb la presència de la Sra. Eva Campos – Consellera de medi ambient del 

districte de Sant Martí. També va participar a la jornada un representant de Projecte Silmar, que 
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gestionen una estació submarina a la platja de la Mar Bella (apadrinada per Diagonal Mar), per 

a l'estudi i la conservació de la zona. La seguretat i la supervisió de l'acció va anar a càrrec de 

l'Associació de Socorristes de Platges de Barcelona (ASPBC) i la Federació Catalana de Vela.  

A més de la neteja adreçada a socis i que va tenir lloc al matí, aquella mateixa tarda també va 

tenir lloc una neteja a la platja, en aquesta ocasió, oberta al públic amb l'objectiu d'implicar 

l'entorn més proper en aquesta acció mediambiental. 

 

 

 

Networking Breakfast amb l’Eix Comercial 
Poblenou 
 

El 19 d'octubre del 2022 vam 

reprendre els esmorzars per a socis 

preferents i patrons. Aquesta reunió va 

comptar amb la presència com a 

convidat de Miguel López, president de 

l'Eix Comercial Poblenou, amb qui els 

socis van poder mantenir un debat 

centrat en les sinergies entre entitats i 

el comerç de proximitat. 
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Col·laboracions amb el Districte de Sant Martí 

Compromís pel Besòs i el Maresme 
 

L'Ajuntament de Barcelona va crear el 2021 una comissió de treball per elaborar un Compromís 

pel Besòs i el Maresme, un document que servirà de marc de referència de les actuacions que 

portarà a terme el consistori en els propers 15 anys en aquest barri.  

Formen part d'aquesta comissió tots els grups municipals i representants de cadascuna de les 

entitats amb presència al barri: veïnals, educatives, de lleure juvenil, de dones, comerç, 

religioses, cooperatives, fundacions i d'altres com la nostra associació, Barcelona Forum District. 

Durant el 2022 van continuar les reunions iniciades un any abans per crear aquest document. Al 

llarg de 7 sessions de treball on han intervingut persones professionals de cada àmbit s'ha 

analitzat la realitat del barri per establir el rumb imprescindible a seguir. El resultat d'aquest 

treball es va materialitzar en un document d'acords finals que es va aprovar al Consell Municipal 

el 22 de juliol del 2022. 

Després de l’acord i la presentació del decàleg de compromisos de treball es va crear una 

Comissió de Seguiment del Compromís pel Besòs i el Maresme que repassarà les actuacions i els 

projectes que s'aniran desenvolupant al barri. 

Destacar que a la sessió de febrer de 2022, dedicada a la “Reactivació Econòmica, Comerç, 

Mercats, Renda Familiar i Reinserció Sociolaboral” es va incloure un apartat amb el treball 

realitzat per Barcelona Forum District al Besòs i al Maresme. 

 

  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/126292/5/DEC%c3%80LEG%20COMPROM%c3%8dS%20pel%20Bes%c3%b2s%20i%20el%20Maresme%20v6%20%28amb%20cronograma%29%20v2.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/123989/3/Informe%20Reactivaci%c3%b3%20Econ%c3%b2mica%2c%20Comer%c3%a7%20i%20Mercats%20COMPRIMIT.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/123989/3/Informe%20Reactivaci%c3%b3%20Econ%c3%b2mica%2c%20Comer%c3%a7%20i%20Mercats%20COMPRIMIT.pdf
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Consell d’Economia Social, Comerç i Ocupació del 
Districte 
 

El 26 d'octubre del 2022 va tenir lloc a la seu del districte la sessió del Consell d'Economia Social, 

Comerç i Ocupació del Districte de Sant Martí. Durant aquesta sessió es va fer balanç general 

del Pla de Desenvolupament Econòmic per a la reactivació econòmica de Sant Martí 2021 i per 

això ens van convidar a participar-hi, juntament amb altres de les experiències més rellevants 

de districte. La intervenció de BFD, a càrrec de Santiago Hernández, com a president de l’entitat, 

va recollir principalment l’experiència de l’associació en el foment de la inserció laboral de 

persones en situació de vulnerabilitat. 

 

Taula d’Ocupació 
 

La Taula d’Ocupació de Sant Martí és l’espai de coordinació i intercanvi entre els agents 

territorials lligats a l’àmbit de l’ocupació. Un dels objectius de la taula és que sigui un espai per 

a la reflexió conjunta i compartida sobre diversos aspectes del món del treball i l'ocupació. A les 

diverses sessions que han tingut lloc aquest any, els mesos de febrer, abril i novembre, s'han 

tractat temes relacionats amb la inserció laboral al districte com les dificultats del col·lectiu en 

situació irregular o els aspectes més psicològics del procés de recerca de feina. 

Programa Diversificació Curricular 
 

El programa de diversificació curricular té com a objectiu reduir el fracàs escolar, l'absentisme i 

l'abandonament dels estudis entre alumnes de tercer i quart d'ESO. Els alumnes seleccionats 

per a aquest projecte presenten resultats inferiors a la mitjana de la ciutat i un risc 

d’abandonament prematur del sistema educatiu. A través d'aquest programa, alumnes de 

diversos instituts del districte poden assolir les competències bàsiques de l'ESO mitjançant 

aquesta modalitat d'aproximació a l'entorn laboral. 
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El programa permet que els alumnes puguin fer estades a algunes empreses, de manera que 

això sigui un estímul per a ells i puguin posar en pràctica valors associats al lloc de treball: 

puntualitat, responsabilitat, jerarquia. 

Empreses i hotels de Barcelona Forum District (BFD) han continuat oferint la seva col·laboració 

amb el programa per al curs 2022-2023, en col·laboració amb el districte i el Consorci d'Educació. 

Els hotels 4 Barcelona, Front Marítim, AC Barcelona Forum, Melià Barcelona Sky i Barcelona 

Condal Mar, així com el CCIB i la Federació Catalana de Vela s'han ofert per participar en aquesta 

iniciativa.  

Durant el primer quadrimestre del curs, un total de set alumnes han participat al programa en 

empreses de BFD en els departaments següents: 

 Hotel Best 4 Barcelona: un valet al departament de pisos i un ajudant de manteniment. 

 Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB): un ajudant de cambrer 

(sala). 

 Federació Catalana de Vela: un ajudant tècnic de vela. 

 Hotel Front Marítim: dos ajudants de manteniment. 

 Hotel AC Barcelona Fòrum: un ajudant de cuina. 
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Col·laboració amb entitats 
 

Per desenvolupar tota aquesta activitat és clau també la col·laboració amb altres entitats socials 

properes, cosa que permet un treball en xarxa. 

Així, promovem col·laboracions amb les següents entitats i equipaments del districte de Sant 

Martí i zones properes: 

 Fundació Trinijove  

 Centre Sant Martí  

 Fundació Formació i Treball  

 Fundació Ared  

 Programa Incorpora de Fundació “La Caixa” 

 Barcelona Activa (Treball als barris, A Prop Jove, Pasarel·les cap a l’ocupació) 

 Programa Làbora 

 ONG T’Acompanyem  

 Espai Via Trajana  

 Cooperativa Barabara 

 Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

 Punt d’Informació Juvenil  

 

Donacions i altres col·laboracions 
 

Barcelona Forum District promou la col·laboració entre empreses i entitats del tercer sector 

perquè es puguin dur a terme tant donacions de materials i aliments, com a contractació de 

serveis i altres accions. 

Al llarg del 2022 algunes d'aquestes col·laboracions han estat: 

 CCIB donació de materials d'esdeveniments a diverses entitats i equipaments de la 

zona: Fundació Trinijove, Fundació Ared, menjador Solidari Gregal, Casal Infantil El 

Vaixell, Escola Joaquim Ruyra, IES Barri Besòs, CEE Concha Espina, etc. 

 Museu de Ciències Naturals de Barcelona, va fer donació d’entrades al museu per 

a famílies ucraïneses allotjades al BISC de Federació Catalana de Vela. 

Altres col·laboracions: 

 Participació d'hotels socis a Barcelona Hotel Games 2022 on van recaptar fons a favor 

de la Fundació Trinijove, que va rebre un xec per valor de 22.600€ (AC Barcelona Forum, 

Hilton Diagonal Mar, Novotel Barcelona City, Barcelona Princess, Negresco Princess i 

Gremi d'Hotels de Barcelona). 
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 Museu de Ciències Naturals de Barcelona també va donar més packs familiars 

d’entrades al museu com a part de la col·laboració amb l’Eix Comercial Poblenou, que 

va fer entrega dels premis a la seva gala del Joc del Misteri (sept 2022). Van col·laborar 

també amb Eix Comercial Poblenou altres socis oferint menús i/o estades als seus 

establiments: Hotel Acta Voraport, Hotel Hesperia del Mar, Hotel Occidental Atenea 

Mar i restaurant Ca La Nuri (al Poblenou). 

 Col·laboració amb el programa d'inserció laboral per a dones que pateixen Fibromiàlgia 

de Fundació Ared. 

 A través del Rotary Club i el grup de voluntaris de La Caixa diversos hotels col·laboren 

amb el projecte ALPAN per a menjadors socials. En concret els hotels de BFD a zona 

fòrum col·laboren amb el menjador Gregal, al barri del Besòs. Els hotels participants 

elaboren 50 menús un dia a la setmana per lliurar-los al menjador social. 

 

A més, moltes de les empreses de Barcelona Fòrum 

District duen a terme accions de responsabilitat social i/o 

en col·laboració amb entitats. És el cas, per exemple, de 

Primavera Sound. A la vintena edició del Festival 

Primavera Sound van participar diverses entitats socials i 

ecologistes, com la Fundació Banc dels Aliments amb qui 

el festival va signar un acord per evitar el malbaratament 

alimentari, que va permetre recuperar 45 kg d'aliments. 

Van col·laborar també oferint entrades a través 

d'Apropacultura. 

Destacar també les iniciatives de Fundació Primavera 

Sound que col·labora amb instituts de la zona propera al 

parc del Fòrum (La Mina i Barri Besòs) a diversos 

programes tant en horari lectiu com extraescolars. La idea 

d’aquesta metodologia és utilitzar la música i la cultura 

com una eina per crear noves oportunitats i per contribuir 

a la transformació social i al creixement personal i 

comunitari dels joves.  
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Resultats 2022 
 

Durant el 2022 s'han comptabilitzat 94 insercions, això suposa un 130% més que l'any anterior. 

2022 ha estat un any de recuperació on les empreses han normalitzat la seva activitat respecte 

als anys de pandèmia anteriors (2020 i 2021), la qual cosa ha tingut la seva repercussió en la 

demanda de personal. 

Des de l’inici d’activitat de l’associació hi ha hagut un total de 749 insercions. 

 

 

Insercions per departament 

 

 

*servei embolicar de regals 

71

92
86

125

5

41

94

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolució de les insercions

31

23

15

11

7

4 3

Neteja i pisos

Sala i F&B

Serveis auxiliars*

Cuina

Recepció

Altres (oficina, etc)

Manteniment
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Insercions laborals per empreses 2022 
 

CCIB 

 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Manteniment  
(aux. administració) 

 

1 *NSPP Fundació Ared 

Total 1 

*NSPP = No supera període de prova 

Diagonal Mar 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Servei clients 
(embolicar regals Nadal) 

 

15 6 setmanes Fundació Trinijiove 

Total 15 

 

Grupo Ocean  

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Servei neteja 
(a CCIB) 

 

8 Puntual regular Ared, FiT, Trinijove i 
Treball als barris 

Total 8 

 

Hotel Acta Voraport 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Restaurant 
 

1 Indefinit Làbora 

Total 1 

 

Hotel Barcelona Princess 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Cuina 3 Indefinits 
+ 1 NSPP 

Formació i Treball  
i Ared 

Recepció 2 Indefinits 
+ 1 NSPP 

Formació i Treball  
i CEAR 

Pisos 2 Eventual  
+baixa voluntària 

SOC i Treball als 
Barris 

Manteniment 1 Indefinit Trinijove 

Total 8 
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Hotel Front Marítim 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Manteniment 1 3 mesos A prop Jove – Barcelona Activa 

Total 1 

 

Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Sala – F&B 3 6 mesos 
Indefinit 

Barcelona Activa y FPI 
Sant Feliu 

Pisos 1 Indefinit Formació i Treball 

Cuina 1 6 mesos FPI Sant Feliu 

Total 5 

 

Hotel Ilunion Barcelona 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Sala 6 Fixe discontinu 
Contracte per IT 

 

SOC  
(CD superior al 33%) 

Pisos 8 Fixe discontinu 
Contracte per IT 

1 any 

SOC  
(CD superior al 33%) 

Cuina 2 Fixe discontinu 
1 any 

SOC  
(CD superior al 33%) 

Recepció 3 
 

Fixe discontinu 
1 any 

SOC  
(CD superior al 33%) 

Total 19 

 

Melià Hotels - Centro Operacions de Barcelona 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Pisos 11 Indefinit 
Eventual  
+ NSPP 

Barcelona Activa, 
Grameimpuls, SOC 

Sala – F&B 11 Indefinit 
Eventual 
+ NSPP 

Barcelona Activa, 
Grameimpuls, Làbora i 

Trinijove 

Cuina 5 Indefinit 
+NSPP 

Barcelona Activa, 
Grameimpuls, Làbora 

Manteniment 1 Indefinit Grameimpuls 
 

Total 28 
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Vincci Bit 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Pisos 1 Indefinit 
 

FEMAREC 

Total 1 

 

Primavera Sound 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Bars 2 Eventual festival Treball als Barris i 
Formació i Treball 

Recepció 2 8 meses + indefinit  

Altres 3 Indefinit SOC 

Total 7 

 

A més d'aquestes insercions directes a Primavera Sound, com en anys anteriors, l'organització 

del festival va signar un acord de col·laboració amb la Fundació Formació i Treball. Gràcies a 

això s'han beneficiat 41 persones més amb especials dificultats personals i sociolaborals per 

incorporar-se al mercat de treball. Per això, encara que no es comptabilitzin com a insercions 

directes, sí que és important destacar les oportunitats que suposa. Mitjançant aquest acord, el 

personal de Formació i Treball va realitzar les tasques següents: 

· Servei de càtering per al personal de producció durant els dies del festival a través de l'escola 

restaurant D’Ins. En aquest servei hi van participar 35 persones. 

· Servei de vigilància i control del pàrquing gratuït de bicicletes instal·lat a l'entrada del recinte 

per als usuaris durant els dies del festival. En aquest servei hi van participar 6 persones. 

Pràctiques de formació ocupacional 2022 
 

Com ja hem assenyalat anteriorment, la formació de les persones és clau per facilitar-ne la 

inserció social i laboral, per això col·laborem amb entitats, escoles i institucions públiques per 

fomentar i donar suport a l'activitat formativa. 

Aquest any 2022, un total de 54 persones han realitzat períodes de pràctiques formatives a 

empreses de Barcelona Fòrum District. La durada d’aquests períodes de pràctica ha estat d’entre 

50 i 250 hores, depenent del tipus de conveni que se signa entre l’entitat formadora i el centre 

col·laborador. 

Per departaments els alumnes s'han distribuït de la següent manera: 13 al departament de 

cuina, 13 en manteniment, 11 en neteja i pisos, 11 en sala i 6 monitors de vela (com a part del 

programa Inservela de la Federació Catalana de Vela). 

  



MEMÒRIA 2022 P à g i n a  | 21 

 

Dades desglossades per empreses: 

Grupo Ocean  

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Neteja 
 

1 60 hores Formació i Treball 

Total 1 

 
Hotel AC Barcelona Forum 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Cuina 4 60-180 hores Fundació Ared, SOC 

Neteja 2 50-80 hores Formació i Treball, SOC 

Total 6 

 

Hotel Acta Voraport 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Sala 
 

4 80 hores Làbora,  
Formació i Treball 

Total 4 

 

Hotel Barcelona Princess 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Cuina 
 

4 80 hores Fundació Ared 

Total 4 

 
Hotel Front Marítim 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Manteniment 2 180 hores PFI Ins. Rambla Prim 

Total 2 

 

Hotel Hilton Diagonal Mar 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Pisos 3 80 hores Formació i Treball 

Cuina 2 120 hores  PFI Sant Feliu 

Sala 1 120 hores  PFI Sant Feliu 

Total 6 
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Hotel Ilunion Barcelona 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Manteniment 3 250 hores FEMAREC 

Sala 1 250 hores ACITH 

Total 4 

 

Melià Hotels - Centro Operacions de Barcelona 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Manteniment 3 80 hores FEMAREC 

Sala 2 80-100 hores Grameimpuls 

Cuina 2 350 hores Aprenents 

Total 7 

 
Hotel Negresco Princess 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Cuina 1 75 hores  Formació i Treball 

Total 1 

 
Hotel Vincci Bit 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Neteja 4 80 hores FEMAREC, SOC 

Manteniment 1 160 hores INS Rambla Prim 

Total 5 

 

Hotel Vincci Gala 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Sala  2 80 hores  Formació i Treball 

Total 2 

 

Hotel Vincci Maritimo 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Manteniment 2 160 hores INS Rambla Prim 

Neteja 1 80 hores FEMAREC 

Sala 1 80 hores SOC 

Total 4 
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Hotel 4 Barcelona 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Manteniment 
 

2 180 hores  PFI Ins. Rambla Prim 

Total 2 

 

Federació Catalana de Vela 

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Monitor 
col·laborador 

 

6 80 hores  Projecte Inservela 
(derivacions 

de serveis socials) 

Total 6 
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Gestió econòmica de BFD 
 

Origen dels recursos 
 

 

 

Destinació dels recursos 
 

 

 

54%

46% Propis (quotes socis)

Públics (subvencions)

95%

1%
4%

Salaris

Despeses bancàries

Altres despeses (materials i serveis
externs)
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Barcelona Forum District 

Tel. Coordinació: 717.717.351 - info@barcelonaforumdistrict.com 

www.barcelonaforumdistrict.com 

 

 

 

 

Facebook facebook.com/bforumdistrict 

Linkedin linkedin.com/company/barcelona-forum-district/ 

Twitter twitter.com/bforumdistrict 

Instagram instagram.com/bforumdistrict/ 

mailto:info@barcelonaforumdistrict.com
http://www.barcelonaforumdistrict.com/
http://www.facebook.com/bforumdistrict
http://www.linkedin.com/company/barcelona-forum-district/
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