
  

Benvolgudes i benvolguts, 

Tal com ja us vam comunicar en el seu moment, les causes de Força Major, produïdes per la Covid-19, ens van 
obligar a posposar la celebració del Saló de l’Ocupació Juvenil. 

Ara és essencial impulsar amb força l’activitat econòmica de la ciutat per adaptar i reactivar els negocis, el 
mercat laboral i el talent al nou escenari sorgit amb la pandèmia. Ara és l’hora d’impulsar i, estar al costat més 
que mai, de les persones emprenedores, les empreses i les persones que cerquen oportunitats de treball.  Per 
això, l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, conjuntament amb Fira Barcelona i el Departament 
de Joventut municipal,  i altres institucions i entitats dedicades a la promoció econòmica del territori lideren i 
promouen enguany la celebració conjunta de Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació. 

Com a entitats col·laboradores del Saló de l’Ocupació, us volem informar de manera especial i anticipada que 
enguany Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació es celebraran plegats del 21 al 23 de setembre i es duran a terme 
al Palau núm. 8 del recinte firal de Montjuïc. 

Els dos esdeveniments conflueixen amb eines, recursos, ajuts, orientació i propostes formatives d’utilitat per a 
persones emprenedores, treballadors i treballadores autònomes, pimes, startups i tothom qui cerqui feina, un 
canvi professional o treballar pel seu compte. Ens adreçarem també especialment a les persones joves al ser un 
dels col·lectius amb major afectació a nivell d’ocupació per l’impacte del Covid-19. 

Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació es duran a terme amb totes les mesures de prevenció per garantir la 
seguretat d’expositors, visitants, ponents i persones treballadores. En aquest sentit, s’aplicarà un precís protocol 
anti-Covid, elaborat per Fira de Barcelona en col·laboració amb experts en gestió de riscos i l’assessorament de 
l’Hospital Clínic. 

Activitats i espais. Cada saló mantindrà el seu enfoc i programa d’activitats, alhora que es creen interconnexions, 
activitats i espais comuns, que augmentaran els continguts de valor per a les persones visitants. I amb l’objectiu 
que les persones emprenedores, els treballadors i treballadores autònomes, les pimes, startups i tothom qui 
cerqui feina, un canvi professional o fórmules d’autoocupació trobin en aquesta doble cita una àmplia oferta de 
recursos, ajuts, serveis, orientació a mida i activitats formatives per actualitzar-se. L’entrada serà gratuïta, prèvia 
acreditació, i permetrà visitar els dos esdeveniments. 

El Saló de l’Ocupació seguirà oferint la possibilitat d'informar-se, assessorar-se i conèixer els perfils de treball 
més demandats en diferents sectors. I també mantindrà les àrees previstes per tal que les entitats presentin els 
seus programes i serveis, i enguany no només aquelles adreçades a persones joves, sinó també a tota la 
població que cerca una oportunitat laboral, necessita reorientar el seu objectiu professional o una millora 
professional. 

Enguany s’obre també un nou espai conjunt  TALENT ARENA bizbarcelona&Ocupació.  

En aquest espai les empreses podran contactar amb el talent de la ciutat, donar a conèixer els perfils i 
competències professionals que necessita la seva empresa o sector, la situació actual i les tendències de sectors 
estratègics al territori, informar de les possibles vacants i processos de selecció en previsió. També podrà 
conèixer i compartir les noves tendències en la gestió del capital humà. 
 
Digitalització: Més enllà del recinte firal. Per ampliar l’abast, l’audiència, Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació 
complementaran el format presencial amb activitats virtuals. D’aquesta manera, alguns dels continguts que es 
generin al recinte firal estaran disponibles on-line per arribar a un nombre més gran de persones.  

Ara més que mai és important sumar esforços per superar plegats la present situació, i un cop més, esperem la 
vostra col·laboració i inestimable implicació per permeti acostar oportunitats d’ocupació a les persones 
assistents. 

 

  

 



 

 

En breu ens posarem en contacte amb vosaltres, a través de la secretaria tècnica Daleph,  per tal d’explicar-vos 
més a fons aquest nou format del Saló de l’Ocupació i confirmar totes les activitats que teníem previstes. I estem 
també a la vostra disposició per qualsevol qüestió al respecte. 

En nom de l’Ajuntament de Barcelona i Fira Barcelona  

Ben cordialment,                                                 

 

 Joan Ramon Riera Alemany    Raquel Gil Eiroá 

Regidor d'Infancia, Joventut i Gent gran   Comissionada de promoció de l’ocupació 
Ajuntament de Barcelona     I polítiques contra la precarietat laboral 
       Ajuntament de Barcelona 

 


