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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 11 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 el 2008 i la situació viscuda als 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 tasca de l’entitat: la promoció de la inserció laboral a l’entorn. Per dur a 

terme aquest objectiu es compta amb la col·laboració pública i el treball en xarxa amb 

altres entitats i associacions del districte.  

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

trobem alguns dels barris de Barcelona amb el major índex d’atur i una renda familiar 

per sota de la mitjana de la ciutat. Al desembre de 2021, el número de persones a 

l’atur a Sant Martí era de 10.092, les quals representen el 15,9% d’aquest col·lectiu a 

Barcelona, això el situa com el districte amb major nombre de persones en situació de 

desocupació1. 

Els integrants de Barcelona Forum District 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 un referent a d’altres districtes de la ciutat com a exemple de la seva 

tasca social.  

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

655 personas. Gràcies a la col·laboració del programa Incorpora de L’Obra Social La 

Caixa, de les entitats dedicades a la inserció laboral i amb el recolzament de 

                                                             
1Dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona: 

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Tre
ball_i_teixit_productiu/Treball/Atur_registrat/evolucio/dte/bcndtatur.htm  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Treball_i_teixit_productiu/Treball/Atur_registrat/evolucio/dte/bcndtatur.htm
https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/catala/Estadistiques_per_temes/Treball_i_teixit_productiu/Treball/Atur_registrat/evolucio/dte/bcndtatur.htm


PÀGINA   4 

 

MEMÒRIA 2021 

l’Ajuntament de Barcelona (districte de Sant Martí) cada any oferim oportunitats 

laborals a veïns del territori que es troben en una situació econòmica i social 

vulnerable.  

Junta Directiva 
 

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

Marc Rodríguez, tresorer (director de 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). 
 

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 
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Col·laboradors 
 

Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí 

La Caixa Obra Social 

ARPAL – Associació de reciclatge de productes d’alumini 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

Fundació Puigmartí 

Universitat Abat Oliba – Càtedra d’Economia Solidària 
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Activitats 2021 
Campanya Nadal 2020-2021  
En un any que va resultar especialment difícil per a la majoria, vam quedar sorpresos 

amb l’excel·lent resposta i col·laboració de tots aquells que un any més es van sumar a 

la Campanya de Nadal de Barcelona Forum District (BFD) i Fundació Trinijove. “Una 

carta, una il·lusió” va ser el lema d’aquesta edició que va tenir per objectiu que cada 

nen del Centre Obert Neus Puig de Fundació Trinijove pogués rebre un regal de Reis.  

Empreses sòcies de BFD, així com altres empreses col·laboradores i particulars, es van 

sumar a aquesta nova edició per portar la il·lusió a nens i nenes de famílies que es 

troben en situació 

econòmica i social 

vulnerable. La 

campanya de Nadal, 

organitzada en 

col·laboració amb 

Fundació Trinijove, va 

permetre la recollida de 

més de 60 regals 

personalitzats pels nens 

del Centre Obert Neus 

Puig, a més de llibres, 

joguines educatives, 

material didàctic i 

escolar.  

La solidaritat i compromís de tots aquells que van col·laborar va permetre reunir totes 

aquestes donacions per fer-los viure una nit de Reis molt especial. A més, es van 

destinar al voltant de 130 joguines més que van ser donades al Centre Sant Martí, 

ubicat al barri de La Verneda i la Pau, per poder fer-ne entrega a les famílies que 

habitualment acudeixen a aquest centre. La festa de lliurament de regals el dia 5 de 

gener al Centre Obert es va dur a terme seguint tots els protocols i recomanacions de 

les autoritats sanitàries. Els nens es van distribuir als diferents grups per poder rebre la  

visita d’un dels Reis Mags. Així van viure els nens del Centre Obert Neus Puig de 

Fundació Trinijove la seva especial Nit de Reis (enllaç a web Trinijove). 

https://trinijove.org/trinijove-i-bcn-forum-district-tornen-a-compartir-el-nadal/
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El nostre agraïment a tots aquells que de forma particular també van participar i 

aportar a la campanya.  

 

Barcelona Forum District participa al “Compromís pel Besòs i el Maresme” 
L’Ajuntament de Barcelona ha creat al 2021 una comissió de treball per elaborar un 

«Compromís pel Besòs i el Maresme», un document que ha de servir de marc de 

referència de les actuacions que durà a terme el consistori als propers 15 anys en 

aquest barri.  Aquesta comissió de treball s’impulsa a partir de la proposta realitzada 

per ERC i gràcies a l’acord de tots els grups de govern. La comissió d’aquest barri del 

districte de Sant Martí està presidida pel regidor de Districte, David Escudé, i la 

regidora adscrita d’ERC, Elisenda Alamany. Formen part d’aquesta comissió la resta 

de grups municipals i representants de cadascuna de les entitats amb presència al 

barri: veïnals, educatives, d’oci juvenil, de dones, comerç, religioses, cooperatives, 

fundacions i d’altres com la nostra pròpia associació, Barcelona Forum District. 

El Besòs i el Maresme és un barri ubicat al costat de la zona Fòrum, amb unes taxes 

d’atur superiors a la mitjana de la ciutat (11%) i una renda familiar per sota de la 

mitjana i precisa d’una transformació integral. Per això, la comissió ha abordat a les 

diverses sessions aquells àmbits als quals es plantejaran actuacions concretes: 

urbanístiques, socials, de salut, mediambientals, de mobilitat i seguretat, entre 

d’altres. 

Barcelona Forum District ha estat convocada a participar en aquesta comissió, a 

través de las diverses sessions de treball que s’han desenvolupat al llarg de l’any. 

L’objectiu era presentar a finals d’any les conclusions i mesures concretes del treball 

realitzat, si bé l’ajornament d’algunes sessions ha perllongat la comissió fins al 2022.  
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L’acord inicial va 

proposar els 

següents debats:  

-Construcció 

d’habitatge de 

lloguer social, ajuts 

específics per la 

rehabilitació 

d’habitatge existent 

i mesures de 

rehabilitació 

energètica.  

-Mesures de reconversió urbana, millora dels punts foscos i actuacions concretes a 

l’espai públic.  

-Programa de reinserció sociolaboral i mesures de reactivació econòmica, a més d’un 

pla específic d’impuls al comerç de proximitat.  

-Mesures de foment de la cultura, l’educació i l’esport.   

-Mesures de planificació, foment i prevenció a l’àmbit de la salut. 

-Pla d’impuls a l’ocupació. 

-Pla d’equipaments. 

-Actuacions sobre mobilitat.  

-Pla de seguretat acompanyat de campanyes específiques.  
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5ª jornada de Neteja del Fons Marí 
Diagonal Mar, Yotuba i Barcelona Forum District han reprès aquest any l’organització 

d’una nova edició de la neteja del fons marí, a la platja de la Mar Bella de Barcelona. 

L’acció va permetre recollir en una hora un total de 510 Kg de residus del fons marí.  

 

La 5ª jornada de neteja del fons marí, celebrada el divendres 5 de novembre de 2021, 

va reunir a un centenar de voluntaris de diverses empreses de zona Fòrum  i de la resta 

de la ciutat de Barcelona. Els assistents van aconseguir recollir un total de 510 kg de 

residus en una hora de feina, organitzats en equips d’entre 6 i 8 persones. L’objectiu 

de la jornada: mantenir el mar lliure de residus i plàstics i promoure el compromís 

mediambiental.  

Els participants dels equips inscrits es van repartir les diverses funcions de la 

competició: apneistes, nedadors, kaiacs, paddlesurfs i suport a terra. Tots ells 

coordinats i competint per recollir el major nombre de residus possibles per netejar el 

fons marí. A més a la competició es va sumar un equip d’apneistes professionals de 

l’AES Neptuno, entre els que es trobava Luis Martínez, campió d’Espanya d’apnea. 

També va participar a la jornada un equip de bussejadors de Projecte Silmar, que 

gestionen una estació submarina a la playa de la Mar Bella (apadrinada per Diagonal 

Mar), per a l’estudi i conservació de la zona.  
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A la jornada va assistir Eva Campos, 

consellera del Districte de Sant Martí 

en l’àrea de medi ambient. L’activitat 

va comptar amb la col·laboració de 

l’Associació de Socorristes de Platges 

de Barcelona (ASPBC). 

Patrocinada per Diagonal Mar i amb el 

lema #PelNostreMar, aquesta acció 

de neteja posa de manifest el seu 

compromís pel medi ambient i pretén crear consciència sobre la importància de 

contribuir a protegir la salut dels nostres mars i oceans i preservar l’ecosistema marí.  

El nostre agraïment a totes les empreses i hotels participants: 
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Jornada Turisme Responsable i Sostenible al Poblenou 
El 6 d’octubre de 2021 va tenir lloc al Poblenou la Jornada de Turisme Responsable, 

organitzada per Ethnic. Professionals, experts i responsables d’empreses i 

administració van examinar els reptes del turisme en relació a l’Agenda 2030 i van 

formular propostes per avançar.  

Santiago Hernández, com a president de Barcelona Forum Districte va participar a la 

taula sobre el futur del turisme a la zona, per debatre sobre els problemes i solucions 

generats pel turisme, juntament amb l’associació 22@ i l’AAVV de Poblenou.  

 
Col·laboració Programa Làbora 
 

4 empreses i 23 persones candidates van participar el 

4 de novembre al  primer Speed-Networking 

sectorial organitzat pel Programa Làbora. Empreses 

del sector de la logística van realitzat durant la 

jornada un total de 92 entrevistes ràpides per cobrir 

possibles vacants laborals. La trobada va tenir lloc a 

les instal·lacions de l’Hotel Barcelona Princess, 

gràcies a la col·laboració d’aquest hotel i del 

Barcelona Forum District per la cessió de l’espai.   
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Donacions i altres col·laboracions 
Des de l’associació posem en contacte a empreses i entitats per que puguin dur a 

terme donacions de materials, quan resulta necessari. Algunes d’aquestes 

col·laboracions han estat:  

 Fundació Trinijove, campanya per la recollida d’equipament informàtic de 

segona mà entre les empreses sòcies. Els ordinadors es van destinar a una 

formació tecnològica per a joves a la nau del Poblenou.  

 Hotel Hilton Diagonal Mar, organitza una campanya de recollida de llibres per 

Sant Jordi que donen a Fundació Trinijove. 

Altres col·laboracions: 

 Museu de Ciències Naturals de Barcelona, va donar 5 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 

(setembre 2021). 

 Col·laboració amb el programa d’inserció laboral per a persones que pateixen 

Fibromiàlgia de Fundació Ared. 

A més, moltes de les 

empreses del Barcelona 

Forum District duen a terme 

accions de responsabilitat 

social i/o en col·laboració 

amb les entitats. És el cas per 

exemple de “Ca La Nuri”, 

que al llarg del 2021 ha 

continuat col·laborant amb 

els col·lectius que han viscut 

la pandèmia més de prop 

l’últim any, cuinant i portant 

arrossos acompanyats de 

missatges d’ànim a: sanitaris 

de l’Hospital del Mar, 

persones sense llar de Fundació Arrels, persones grans i famílies en situació de 

vulnerabilitat del menjador social Emmaús i residència de gent gran Jaume Batlle del 

Poblenou. A més, han promogut la campanya solidària anual “Padrins Arrossaires”, 

que els hi ha permès fer un donatiu de 3.000€ a Fundació Ared, amb qui també han 

col·laborat en la seva recaudació de fons ( “La Nit d’Ared” al mes d’Octubre).  

https://showlanding.com/page/9f0876e8-6f8d-11eb-aacb-005056bd5094/
https://showlanding.com/page/9f0876e8-6f8d-11eb-aacb-005056bd5094/
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Resultats 2020 i 2021 
 

 

 

 

 

 

Durant aquest 2021 s’han comptabilitzat 41 insercions (+5 insercions del primer 

trimestre de 2020), arribant a un total de 655 insercions des de l’inici d’activitat de 

l’associació. 

En quant a insercions del 2021, el 63% han estat dones i 37%, homes. 

D’altra banda, durant 2021 hi havia  un altre objectiu a nivell laboral i era la 

recuperació del màxim de persones que es trobaven en situació d’ERTO entre les 

empreses, degut a les interrupcions en l’activitat del sector turístic.  Així, el 65% de les 

empreses associades tenien més del 90% de personal en ERTO a 1 de gener de 2021. 

Al finalitzar l’any, únicament el 25% de les empreses continuaven amb ERTO parcial 

(amb una mitjana del 45% del personal en situació d’ERTO).  

 

Insercions per departament 2020-2021 
 

Serveis auxiliars* 25  

Neteja i pisos 8  

Cuina 5  

Sala i F&B 2  

Operari residus 2  

Administració 2  

Manteniment 1  

Seguretat 1  

   
*servei embolicament de regals i acomodació/control d’accessos 

46 

insercions 

2020-2021 

655 
insercions des 

de l’inici 
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Insercions laborals per empreses 2021 
 

Diagonal Mar 

 
Departament Nº Durada Entitat 

Servei clients 
(embolicar regals 

període Nadal) 
 

18 
 

6 setmanes Fundació Trinijove 

Total 18 

 

Fundació Trinijove * 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Operari Residus 1 + 3 mesos 
(obra i servei) 

Centre Sant Martí 
(CSM) 

1 Baixa voluntària CSM 

Total 2 

*Comptabilitzades únicament les insercions gestionades a través de BFD 

 

 

 

 

Insercions per departament

Serveis auxiliars*

Neteja i pisos

Cuina

Sala i F&B

Operari residus

Administració

Manteniment

Seguretat
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Grupo Ocean  

 
 

Departament Nº Durada Entitat 

Servei neteja 
 

6 Puntual regular Fundació Ared, 
Formació i Treball, 

T’Acompanyem, CSM, 
Lábora 

Administració 1 1 mes (NSPP) Formació i Treball 

Total 7 

*NSPP = No supera període de prova 

Hotel Barcelona Princess 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Pisos 2 3 mesos Incorpora 

Restaurant/sala 1 3 mesos Barcelona Activa 
(Treball als barris) 

Total 3 

 

Primavera Sound 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Acomodació i control 
accessos 

7 2 mesos Lábora, Formació i 
Treball 

Administració 1 6 mesos + 
indefinit 

Fundació Ared 

Total 8 

 

Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Neteja cuina 1 6 mesos Formació i Treball 

Total 1 

 

Hotel Novotel Barcelona City 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Manteniment 1 3 mesos Formació i Treball 

Total 1 
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Hotel Me Barcelona 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Muntador sales 1 3 mesos + possible 
pròrroga 

Fundació Ared 

Total 1 

 

Insercions laborals per empreses 2020 
 

Donat que no va estar possible comptabilitzar les insercions del 2020, hem recollit 

també en aquesta memòria algunes dades d’insercions que va haver entre les 

empreses durant el primer trimestre de 2020, les fem constar a continuació:  

Hotel Barcelona Princess 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Cuina/neteja 2 Eventual Formació i Treball 
 

Total 2 

 

Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Neteja cuina 1 3 mesos Formació i Treball 

Total 1 

 

Hotel Vincci Gala 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Cuina 1 1 mes Formació i Treball 

Total 1 

 

Astra Sistemas 

 

Departament Nº Durada Entitat 

Seguretat 1 Renúncia 
voluntària 

 

Formació i Treball 

Total 1 
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Pràctiques de formació ocupacional 2021  
Com ja hem assenyalat anteriorment, la formació de les persones és calu per a facilitar 

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

públiques per fomentar i recolzar l’activitat formativa.  

Aquest any 2021, un total de 6 persones han realitzat períodes de pràctiques 

formatives en empreses de Barcelona Fòrum District. La situació de tancament i/o 

ERTO de bona part de les empreses ha suposat una dificultat per acollir més persones 

en pràctiques.  

Departament Total 
hores 

Entitat/ Programa Hotel 

SALA 80 FUNDACIO ADSIS / INCORPORA Acta Voraport 

CUINA 80 FUNDACIO ADSIS / INCORPORA Acta Voraport 

SALA 80 Formació i Treball Vincci Gala 

SALA 80 Formació i Treball Vincci Gala 

MANTENIMENT 59 INST. RAMBLA PRIM Hotel Front Marítim 

PISOS 80 FEMAREC SCCL Vincci Maritimo 
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Col·laboracions  
En formació 
 

Durant el 2021 hem col·laborat amb diverses propostes de formació:  

 Difusió dels diversos cursos i certificats de professionalitat que es realitzen a 

l’ESHOB al llarg de l’any.  

 Difusió de places de pràctiques de “Treball als Barris” (auxiliar de càtering, 

formació realitzada a l’ESHOB) . 

 Col·laboració de l’Hotel Hilton Diagonal Mar amb el programa “Passarel·les cap 

a l’ocupació” (de Barcelona Activa), per fer una sessió online a la formació 

d’auxiliars de cuina, amb la col·laboració del xef i la directora de RRHH de 

l’hotel.  

Districte Sant Martí 
 

La col·laboració amb el districte de Sant 

Martí (Ajuntament de Barcelona) és un 

element clau en el desenvolupament de 

l’associació, ja que un dels pilars fonamentals de l’entitat és la implicació amb el 

territori. Com a part d’aquesta col·laboració, BFD participa als Consells d’Emergència 

Climàtica i Transició Ecològica, així com en el d’Economia Social, Comerç i 

Ocupació del districte de Sant Martí. La participació de Barcelona Forum District 

suposa la representació del sector turístic i empresarial en aquests organismes 

municipals.   

Programa de diversificació curricular alumnes ESO 
 
El programa de diversificació curricular té per objectiu reduir el fracàs escolar, 

l’absentisme i l’abandonament dels estudis entre alumnes de tercer i quart d’ESO. Els 

alumnes seleccionats per aquest projecte presenten resultats acadèmics inferiors a la 

mitjana de la ciutat i un risc d’abandonament prematur del sistema educatiu.  

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

col·laboració amb el projecte. Tot i així, durant el curs 2020-2021 no va resultar 

possible dur a terme el programa, que es va haver d’aturar. Durant aquest curs 2021-

2022 sí estava previst reiniciar-lo, i per això diverses empreses s’havien ofert de nou 

per poder acollir les estades dels alumnes de secundària. De moment, per indicació del 

Consorci d’Educació no s’ha pogut iniciar el projecte durant el primer quadrimestre i 
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s’està mirant de poder-lo començar durant aquest segon quadrimestre (ja 

corresponent al 2022).   

Els hotels 4 Barcelona, Front Marítim, AC Barcelona Forum, així com el CCIB s’han 

ofert per participar novament a aquesta iniciativa. 

Amb entitats 
 

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

entitats socials properes, el 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  

Punt d’Informació Juvenil  

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

ONG T’Acompanyem  

Espai Via Trajana  

Cooperativa Barabara 

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

Programa Làbora 
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Gestió econòmica de Barcelona Forum District 
Orígen dels recursos 

 

Destinació dels recursos 
 

 

 

 

  

52%
48% 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/ 
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