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El present document recull la guia general d’usos i estil de la presència online de Barcelona Activa. Com 
agència de desenvolupament local, l’entitat té com a objectiu principal la potenciació de les polítiques 
d’ocupació i la recuperació del mercat de treball, la iniciativa emprenedora i el desenvolupament de 
noves empreses innovadores que impulsin la transformació de la ciutat de Barcelona. 
 
Per a la difusió i promoció de les seves activitats entre el seu públic objectiu (ciutadania, aturats, 
professionals, emprenedors, empreses, entitats, inversors, etc.) Barcelona Activa compta actualment 
amb els següents canals de comunicació online: 
 
Llocs web  

Canal Url 

Barcelona Activa www.barcelonactiva.cat 

Barcelona Empresa (OAE) empresa.barcelonactiva.cat 

Barcelona Emprenedoria emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat 

Barcelona Treball w27.bcn.cat/porta22/cat/ 

Cibernàrium w144.bcn.cat/cibernarium/cat/index.do 

Barcelona Negocis w42.bcn.cat/web/cat 

Xarxes Socials  

Canal Url 

Twitter Barcelona Activa: twitter.com/barcelonactiva 

 Barcelona Empresa: twitter.com/bcn_empresa 

 Cibernàrium: twitter/elcibernarium 

Facebook 

 

Barcelona Activa: www.facebook.com/barcelonactiva 

Cibernàrium:  www.facebook.com/ElCibernarium 

LinkedIn Barcelona Activa: www.linkedin.com/company/barcelona-activa 

YouTube Barcelona Activa: www.youtube.com/user/videosbarcelonactiva 

Cibernàrium: www.youtube.com/playlist?list=PL26B5539E3ADCB05A 

Slideshare Barcelona Activa: www.slideshare.net/barcelonactiva 

 
El nombre i tipologia dels diferents canals i la gestió distribuïda dels seus continguts fa necessari 
establir uns criteris d’estil en l’elaboració i manteniment de continguts. L’objectiu de la present guia és 
fixar aquests criteris i donar unes pautes comunes per unificar i optimitzar la presència online de 
Barcelona Activa.  
 
Cal assenyalar que la present guia és un document dinàmic, obert a les aportacions de cadascun dels 
agents implicats i que anirà evolucionant en funció de les necessitats i estratègies de comunicació 
online.

http://www.barcelonactiva.cat/
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/
http://w144.bcn.cat/cibernarium/cat/index.do
http://w42.bcn.cat/web/cat/
file://d_corpo/DadesCorporatives$/Dir_Comunicacio/Becaris/Guillem/twitter.com/barcelonactiva
file://d_corpo/DadesCorporatives$/Dir_Comunicacio/Becaris/Guillem/twitter.com/bcn_empresa
https://twitter.com/elcibernarium
http://www.facebook.com/barcelonactiva
http://www.facebook.com/ElCibernarium
http://www.linkedin.com/company/barcelona-activa
http://www.youtube.com/user/videosbarcelonactiva
http://www.youtube.com/playlist?list=PL26B5539E3ADCB05A
http://www.slideshare.net/barcelonactiva
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Donat el caràcter específic de cadascun dels canals anteriorment esmentats (Barcelona Activa, Barcelona Treball, Barcelona Emprenedoria, Barcelona 
Empresa i Barcelona Negocis) la taula annexa mostra en línies generals el públic objectiu al qual es dirigeixen aquests canals, i l’estil comunicatiu més 
adient per a cadascun d’ells: 
 
Canal Públic objectiu Tipologia de continguts Missatge i estil comunicatiu 

Barcelona Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones en situació d'atur o de canvi 
professional que busquen informació i 
assessorament expert i actualitzat.  
 
Persones interessades en els programes 
formatius, serveis i activitats d'àmbits com 
l'ocupació, el desenvolupament professional 
i el desenvolupament empresarial de 
Barcelona Activa.  

 
Empreses i persones interessades en la 
formació i l’impuls de l'emprenedoria a la 
ciutat.  
 
Persones i empreses de Barcelona i l'Àrea 
Metropolitana, principalment PIMES, 
vinculades o interessades en els programes i 
les activitats de Barcelona Activa.  
 
Persones, empreses i institucions que 
desenvolupen la seva activitat empresarial a 
Barcelona o l'Àrea Metropolitana. 
 
Mitjans de comunicació que poden recollir 
informació del lloc web per redactar 
continguts propis.  

 

Notícies corporatives sobre els serveis, 
programes i activitats que realitza Barcelona 
Activa.  
 
Noticies relacionades amb empreses i 
emprenedors de la ciutat o directament 
vinculats a l’entitat. 
  
Notícies de temàtica general relacionades 
amb els àmbits d’actuació de Barcelona 
Activa (emprenedors, creació i 
desenvolupament empresarial, ocupació i 
recerca de feina, etc.).  
 
Notícies vinculades als programes i accions 
que desenvolupa Barcelona Activa en camps 
com l’economia col·laborativa i l’economia 
social.  
 

 
Idiomes: català, castellà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'estil ha de ser informatiu i proper però 
alhora seriós i rigorós, donat que es tracta 
del lloc web corporatiu de l’entitat.  
 
El perfil dels continguts s’inscriu en els tres 
grans àmbits d’actualitat de l’entitat: 
l’ocupació, l’emprenedoria (creació de noves 
empreses) i el desenvolupament empresarial.  
 
Cal tenir en compte que el portal es dirigeix a 
un públic heterogeni (persones que cerquen 
feina o desenvolupar-se professionalment, 
empreses, pimes, emprenedors, etc.).  

 
Exemples  
Més oportunitats i informació per trobar 
feina a Barcelona i l'estranger. 
 
Coneix les oportunitats i riscos de treballar a 
Silicon Valley. 

 
El sector industrial, a la recerca de capital 
privat. 
 
Ets un eco-emprenedor i vols posar en valor 
la teva empresa? 
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Canal Públic objectiu Tipologia de continguts Missatge i estil comunicatiu 

Barcelona Emprenedoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprenedors vinculats a l’entorn de 
Barcelona Activa.  
 
Emprenedors de la ciutat interessats en 
l’emprenedoria, la formació de caràcter 
empresarial i l’impuls de la innovació i el 
desenvolupament.  
 
Institucions i entitats relacionades amb el 
món de l’emprenedoria.  
 
Persones, empreses i institucions 
interessades en les notícies i novetats dels 
emprenedors.  
 
Mitjans de comunicació que poden recollir 
informació del lloc web per redactar 
continguts propis.  

 
 
 

Notícies sobre els serveis, programes i 
activitats que realitza Barcelona Activa dins 
l’àmbit de l’emprenedoria.  
 
Notícies corporatives de les empreses 
vinculades a l’entitat (Viver, Parc Tecnològic, 
programes, premis, etc.). 
 
Notícies de caire general relacionades amb 
la creació d’empreses, l’emprenedoria, la 
innovació, les noves tecnologies aplicades a 
l’àmbit empresarial, etc.  

 
Idiomes: català, castellà i anglès. 

 
 
 
 
 
 

To corporatiu però adaptat i centrat en el 
target emprenedor. 
 
L’enfocament dels continguts ha de posar 
èmfasi en el caràcter pràctic dels serveis, 
programes i activitats de Barcelona Activa. 
 
En la comunicació de les activitats, 
s’emprarà un estil més personal i directe, 
enfocat a l’usuari final, per atraure la seva 
participació.  
 
Exemples  
Un llibre per descobrir el talent emprenedor. 
 
Es busquen 20 joves amb projectes de base 
tecnològica. 
 
Participa a la Setmana Mundial de la 
Iniciativa Emprenedora. 
 

Barcelona Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreses vinculades a l’entorn de Barcelona 
Activa.  
 
Empreses de la ciutat interessades en la 
formació de caràcter empresarial i l’impuls 
de la innovació i el desenvolupament.  
 
Institucions i entitats relacionades amb el 
món de l’empresa i el desenvolupament 
empresarial  
 
Persones, empreses i institucions, d’aquí o 
estrangeres, interessades en les notícies i 
novetats de les empreses de la ciutat, 
estiguin o no vinculades a Barcelona Activa.  
 
Persones, empreses i institucions, d’aquí o 
estrangeres, interessades en negociar i 
establir una xarxa de networking amb les 
empreses de la ciutat 
 
Mitjans de comunicació que poden recollir 
informació del lloc web per redactar 
continguts propis.  

Notícies sobre els serveis, programes i 
activitats que realitza Barcelona Activa dins 
l’àmbit del desenvolupament empresarial.  
 
Notícies sobre serveis i programes vinculats 
al món de l’empresa. 
 
Notícies sobre els serveis de Barcelona 
Empresa que s’ofereixen des de l’Oficina 
d’Atenció a les Empreses (OAE).  

 
Idiomes: català, castellà i anglès.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To corporatiu però adaptat i centrat en el 
target empresarial  

 
L’enfocament dels continguts ha de posar 
èmfasi en el caràcter pràctic dels serveis, 
programes i activitats de Barcelona Activa.  

 
En la comunicació de les activitats, 
s’emprarà un estil personal i directe, enfocat 
a l’usuari final, per atraure la seva 
participació.  

 
Exemples  
Es posa en marxa un programa de suport a 
les pimes de la indústria tradicional. 

 
Coneix el servei d’internacionalització de 
l’OAE . 

 
Obertes les inscripcions pels Dinars en xarxa 
amb McCann i Ficosa. 
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Canal Públic objectiu Tipologia de continguts Missatge i estil comunicatiu 

Barcelona Treball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persones en situació d'atur o de canvi 
professional que busquen informació i 
assessorament expert i actualitzat.  
 
Persones interessades en qualsevol dels 
programes formatius, serveis i activitats dins 
dels àmbits de l'ocupació i el 
desenvolupament professional.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notícies relatives a la línia d’ocupació, cerca 
de feina, el desenvolupament professional i 
a les activitats que es fan en el marc de 
l’àmbit de “Barcelona Treball”, tant al Centre 
per al Desenvolupament Professional 
Porta22 com en altres equipaments. 
 
Notícies relacionades amb l’entorn de 
l’ocupació (recerca de feina, novetats 
legislatives, noves ocupacions, autocupació, 
etc.).  

 
Idiomes: català, castellà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estil corporatiu però alhora proper i fresc 
per adaptar-lo a l’usuari final (ciutadania). 
  
En determinats continguts es recomana 
interpel·lar directament a l'usuari per 
persuadir-lo a participar, emprant la 2ª 
persona del singular o plural.  

 
Exemples  
Avalua el teu potencial professional al web 
Barcelona Treball. 
 
Coneix els darrers indicadors laborals del 
sector del disseny. 
 
L'impacte de les mesures de flexibilitat dels 
horaris laborals, a debat. 
 
Vine a conèixer les Noves tendències del 
mercat de treball. 
 

Cibernàrium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persones que vulguin millorar les seves 
competències digitals a través d’activitats 
d’iniciació a Internet.  
 
Empreses, professionals i emprenedors de 
diferents sectors d’activitat interessats en 
consolidar o ampliar les seves competències 
tecnològiques per al seu projecte 
empresarial, o assistir a les jornades de 
divulgació tecnològica. 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

Notícies relatives principalment a les 
activitats i jornades que s’imparteixen al 
Cibernàrium.  
 
Notícies vinculades a les activitats 
d’alfabetització digital impartides a les 
instal·lacions que Cibernàrium disposa al 
Parc Tecnològic i a altres espais.  
 
Notícies per difondre activitats relacionades 
amb el sector TIC i d’interès per a joves 
d’empreses de base tecnològica de la ciutat.  

 
Idiomes: català, castellà. 
 
 
 

Estil corporatiu però alhora proper i fresc 
per adaptar-lo al seu públic objectiu.  
 
En determinats continguts es recomana 
interpel·lar directament a l'usuari per 
persuadir-lo a participar, emprant la 2ª 
persona del singular o plural.  
 
Exemples  
Aprèn a utilitzar Internet com a canal de 
venda per al teu negoci. 
 
Darrers dies per participar al concurs 
d'aplicacions mòbils Apps4bcn. 
 
Potencia la teva empresa a Internet amb 
Conecta tu Negocio. 
 
 Marca personal a Internet 
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Canal Públic objectiu Tipologia de continguts Missatge i estil comunicatiu 

Barcelona Negocis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprenedors de la ciutat i persones amb 
una idea de negoci.  
 
Persones, empreses i institucions 
interessades en la inversió i la posada en 
marxa d'empreses i projectes a la ciutat.  
 
Empreses i empresaris que desenvolupen la 
seva activitat a Barcelona o l'Àrea 
Metropolitana.  
 
Persones, empreses i institucions de fora de 
Catalunya i de l’Estat espanyol interessades 
en la inversió i la posada en marxa 
d'empreses i projectes a la ciutat.  
 
Inversors públics / privats de tot el món.  
 
Persones, empreses i institucions 
vinculades als sectors estratègics de 
Barcelona.  

 
 
 
 

Notícies per donar a conèixer les activitats i 
esdeveniments d’interès per al públic 
objectiu del portal. 
 
Notícies relacionades amb la creació 
d’ocupació, l’emprenedoria i el 
desenvolupament empresarial, l’aterratge 
empresarial i l’atracció de talent i inversions 
a la ciutat. 
 
Notícies de promoció de la marca Barcelona 
com a ciutat de negocis per a inversors i 
empreses d’àmbit internacional 
(esdeveniments, congressos, dades 
econòmiques, casos d’èxit, etc.) amb 
l’objectiu de posicionar la capital catalana en 
10 sectors estratègics (Media; TIC; 
biotecnologia; energia, medi ambient, clean-
tech, mobilitat i vehicle elèctric; 
agroalimentari, dieta mediterrània, i cuina 
creativa; disseny i creativitat; educació 
superior; aeroespacial; logística i Smart 
Cities).  
 
Idiomes: català, castellà i anglès.  

 

Estil corporatiu i seriós, emprant un 
llenguatge destinat a reforçar i potenciar la 
iniciativa Barcelona Negocis a nivell 
comunicatiu.  
 
La redacció dels continguts és de tipus 
neutre i impersonal, sense implicar o 
interpel·lar a l’usuari.  
 
Exemples  
La multinacional Altran ubicarà el seu centre 
d'excel·lència per al vehicle elèctric al 22@.  
 
Màxim històric d'exportacions de l'Àrea de 
Barcelona durant el 2015. 
 
L'Aeroport de Barcelona-El Prat es consolida 
com un dels majors polígons europeus de 
càrrega aèria i estrena noves aerolínies per a 
passatgers. 
 
Dinar en xarxa entre representants de 
Microsoft i un grup de 15 empresaris i 
emprenedors TIC. 

 



 
 

Plantilla corporativa, 2015 
 

8 

 

 
03.1. ECOSISTEMA DIGITAL 

Actualment, Barcelona Activa compta amb diferents canals de difusió de continguts digitals adreçats 
als diferents usuaris, ja siguin vinculats a la recerca de feina o a la millora de la seva capacitació 
professional, als serveis per a professionals (en actiu o a l’atur) i a les pimes i emprenedors.  

Aquests canals online ajuden a assolir els objectius de Màrqueting i Comunicació de l’entitat i tenen el 
doble objectiu d’informar de productes i serveis i facilitar la inscripció a les activitats, cursos formatius i 
programes a mida per generar oportunitats de treball i promocionar el caràcter emprenedor de la ciutat. 

Tots els serveis es basen en l’atenció personalitzada per part dels equips tècnics en cada àrea 
d’activitat als diferents equipaments i espais d’informació. Els webs són, però, els espais públics on 
s’informa de l’actualitat; de l’agenda d’activitats disponibles (més de quatre-centes al mes) i dels 
programes actius o d’obertura imminent. Cada línia d’activitat de l’empresa edita setmanalment una 
newsletter amb els fets més destacats (interns i externs) amb un alt grau de penetració (CTR mig del 
15%).  

Per la seva banda, les xarxes socials, amb un volum creixent  de seguidors, són l’instrument que permet 
accedir directament als recursos, cursos i serveis que molt sovint queden amagats sota una 
arquitectura de webs excessivament jeràrquica i poc usable en dispositius mòbils. Les xarxes 
afavoreixen també la fidelització dels nostres usuaris i és l’àmbit on Barcelona Activa preveu créixer 
més en els futurs anys. 

Llocs web principals. Els webs amb els que s’articula tota l’oferta de programes i serveis són cinc: 
 

- barcelonactiva.cat és la web corporativa que fa de distribuïdor cap als webs de serveis per a 
tota persona que consulta Internet atret per la reputació de la marca en els àmbits 
d’emprenedoria i ajut a l’ocupació 

- bcn.cat/emprenedoria és l’espai dels emprenedors. El web presenta els serveis que ajuden a 
transformar una idea en negoci i fer-lo créixer, amb tot el suport per elaborar el pla d’empresa 
o trobar finançament. 

- bcn.cat/empresa, actualment Oficina d’Atenció a les Empresa (OAE), dóna servei a les pimes 
per acompanyar-les en el seu procés de constitució, desenvolupament i d’internacionalització. 
Inclou una agenda d’esdeveniments i una guia de tràmits d’utilitat per a les empreses 

- bcn.cat/treball és la web que agrupa tots els programes d’ocupació i els serveis per al 
desenvolupament professional de Barcelona Activa, adreçats tant a aturats com a 
professionals en actiu o joves estudiants. Amb un promig de gairebé 100.000 visites al mes, és 
un dels portals més visitats de l’Ajuntament. 

- bcn.cat/cibernarium és un centre de capacitació tecnològica que ofereix un ampli ventall 
d’activitats que permeten aprendre un ús bàsic o perfeccionar coneixements sobre les eines i 
recursos professionals més actuals en el univers digital (web i mòbil). Disposa d’un catàleg de 
podcast, vídeos i manuals digitals d’autoformació d’alt valor, que convé dinamitzar. 

- bcn.cat/negocis, permet informar de l’actualitat econòmica de la ciutat, en clau local i 
internacional i alhora és un espai on es faciliten les publicacions d’interès per a les empreses 
de la ciutat o que es plantegen invertir en Barcelona. 

 
Dades vistes als portals web (comparat setembre 2015 amb 2014). 
 
Si ens centrem en els lloc web de serveis, el volum de sessions mensuals és de gairebé 300.000 (183.000 
usuaris únics), amb un accés destacat a la web de Treball, seguida de la web corporativa i l’oferta 
d’activitats formatives del Cibernàrium.  
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Sessions Usuaris 

 Set2014 Set2015 % Set2014 Set2015 % 

Web Corporatiu 49.085 73.047 48,82% 33.651 41.660 23,80% 

Treball 105.956 131.750 24,34% 75.419 87.288 15,74% 

Empresa (OAE) 12.162 14.436 18,80% 8.361 9.877 18,13% 

Emprenedoria 34.256 28.366 -17,19% 20.877 16.318 -21,87% 

Cibernàrium 41.516 50.208 20,94% 24.712 27.898 12,89% 

Barcelona 
Negocis 

6.322 2.500 -59,88% 5.372 2.127 -60,41% 

 
 
03.2 NEWSLETTERS DE BARCELONA ACTIVA 

- Les línies de serveis d’Emprenedoria, d’Empresa, de Treball i de Formació (Cibernàrium), 
tenen cadascuna la seva newsletter setmanal. S’envien en dies diferents de la setmana i 
inclouen informació rellevant per cadascun dels targets als quals s’adreça, el que es posa de 
manifest en els ratis d’obertura i CTR. En aquests moments, Barcelona Activa està duent a 
terme una tasca de racionalització de bases de dades i alhora s’està treballant en la creació 
d’un magazine digital vinculat a la web corporativa per presentar l’actualitat i permetre un 
únic enviament als subscriptors actuals. Mentre no existeixi aquest nou magazine, es 
seguiran fent aquests enviaments setmanals.  

- Barcelona Bones notícies. És el canal mensual per informar de l’activitat d’interés per als 
emprenedors i la pime de Barcelona, amb una versió específica en anglès per donar a 
conèixer els principals indicadors econòmics i notícies rellevants de cara a atraure inversió 
estrangera. 

- Puntualment es fan també accions d’e-mail marketing per comunicar actes, esdeveniments i 
promoció especial d’alguns programes. 

 
Dades d’enviament: Els newsletters de Barcelona Activa sumen més de 150.000 membres, amb un rati 
d’obertura mig del 22%  
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A través de les xarxes socials on actualment té presència, Barcelona Activa difon tota l’actualitat i les 
activitats que organitza en els seus diferents àmbits d’actuació. Alhora, aquestes xarxes suposen un 
canal de proximitat en l’estratègia de comunicació a l’entitat per enfortir els seus vincles amb la 
ciutadania, els emprenedors i el món de l’empresa, tant a nivell local com internacional.  
 
La presència a les xarxes socials de Barcelona Activa ha de facilitar la participació i implicació dels 
usuaris, creant un canal de comunicació bidireccional i complementari al web.  

Les xarxes socials són, un suport que permet augmentar el coneixement i la notorietat de la marca 
Barcelona Activa com a referent en polítiques d’ocupació i emprenedoria dins i fora de la ciutat. Les 
xarxes tenen un creixement orgànic, recolzat 2 o 3 cops l’any amb alguna campanya vinculada a la 
promoció d’algun programa o esdeveniment. Les xarxes socials tenen un comportament força 
satisfactori, tot i que no es fomenta (deliberadament) la relació bidireccional. 

Donada la importància que aquestes estan tenint en la comunicació actual, la presència de Barcelona 
Activa a les xarxes socials ha d’incrementar-se de forma sensible.  

Twitter: 

- @barcelonactiva compta amb més de 100.000 seguidors i un rati d’engagement de 1,7. La 
segmentació dels seguidors és complexa, ja que l’índex de participació és similar tant en 
tuits d’ocupació, com d’emprenedoria o de millora professional. 

- @bcn_empresa és l’espai reservat per reforçar l’actualitat econòmica i empresarial directa o 
indirectament promoguda per Barcelona Activa i molt lligada a la promoció de l’Ajuntament. 
Actiu des de 2014, compta actualment amb 2.100 seguidors i un rati d’engagement de 1.5. 

- @elcibernarium és el compte emprat per informar de les activitats de formació tecnològica 
del Cibernàrium (bcn.cat/cibernarium). Compta amb més de 6.000 seguidors.  

Facebook compta amb 33.000 fans que responen en gran mesura a un públic professional en actiu o a 
l’atur.  

LinkedIn interessa a un ampli ventall de professionals amb un perfil formatiu mig-alt que respon als 
post sobre programes a mida ja sigui adreçats a treballadors o a emprenedors. Hi ha 11.000 seguidors 
de la pàgina d’Empresa i 15.000 del grup, gestionat internament.  

YouTube s’aprofita com aparador del material audiovisual produït per als diferents departaments. No es 
fa cap acció específica per augmentar les visites cap aquest espai. 

Slideshare s’utilitza com a espai per compartir les publicacions d’interès que s’elaboren a Barcelona 
Activa i que poden ser d’interès per als diferents targets (moltes d’aquestes publicacions són o han de 
ser objecte de difusió via xarxes socials, en el format més adequat, des de l’informe complert, com amb 
infografies). 
 

Canal 2014 2015 % Comunitat 

Facebook 21.240 31.986 33,59% Fans 

Twitter BCN Activa 58.607 91.630 36,03% Followers 

Twitter bcn_empresa 562 1.615 34,79% Followers 

YouTube 956 1.387 65,20% Subscriptors 

LinkedIn 7.181 10.778 33,29% Seguidors 

Slideshare 141 256 44,92% Subscriptors 

Evolució setembre  2014 – setembre  2015 

https://twitter.com/barcelonactiva
https://twitter.com/bcn_empresa
https://twitter.com/elcibernarium
http://www.bcn.cat/cibernarium
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A continuació es detallen les principals recomanacions i criteris generals a tenir en compte en la 
producció i dinamització de continguts 2.0 i la captació de comunitat a través dels canals de Barcelona 
Activa (Facebook, Twitter, YouTube i Slideshare). 
 
Producció i dinamització de continguts per a les xarxes socials 

Actualització 

9 A tots els canals 2.0 s’ha d’oferir informació permanentment actualitzada 
d’acord amb les periodicitats d’actualització recomanades per a cadascun 
dels canals i evitant en tot moment saturar a l’usuari. 
 

9 Es recomana actualitzar la imatge de capçalera de forma periòdica, o quan es 
produeixen esdeveniments rellevants que permetin fer difusió de la marca 
Barcelona Activa i l’esdeveniment en qüestió. 

Difusió i captació de 
comunitat 

9 Els continguts 2.0 han d’anar destinats a donar visibilitat a les iniciatives 
impulsades per Barcelona Activa i a les activitats que organitza, així com a les 
empreses de la ciutat, posant especial èmfasi en aquelles que formen part de 
les incubadores de l’entitat. 

9 També es considera un objectiu estratègic l’ampliació de la comunitat de 
Barcelona Activa, arribant a nous destinataris a través de les xarxes socials. 

Personalització 

9 És necessari personalitzar les comunicacions, adaptant el missatge i el 
format a les característiques específiques de cada canal 2.0 (llenguatge, estil, 
volum de text, periodicitat, etc.) i als objectius que Barcelona Activa vol 
assolir en cada canal.  

9 Convé analitzar la franja horària i els dies de publicació d’acord el target del 
missatge/servei transmès, adequant la forma al mateix. 

9 Per això, aquells canals socials amb un elevat nombre de seguidors han de ser 
objecte d’una millor i progressiva segmentació dels continguts d’acord al 
target, potenciant en conseqüència la relació bidireccional amb els usuaris. 

9 En general, es desaconsella l’ús d’eines i aplicacions que automatitzen les 
publicacions en diverses xarxes socials de manera simultània. Els continguts 
han de ser diferenciats i exclusius per a cada comunitat. 

Llenguatge i línia editorial 

9 Cal emprar un llenguatge correcte i respectuós, però alhora directe i proper, 
emfatitzant la sensació de comunitat i de proximitat de Barcelona Activa amb 
l’usuari.  

9 Els continguts han de ser breus, clars i atractius, per atraure l’atenció de 
l’usuari. També caldrà respectar les normes de convivència i d'ús de cada una 
de les xarxes socials. 

9 Com a norma general, des dels perfils 2.0 de Barcelona Activa no es poden 
emetre opinions personals i la línia editorial haurà de coincidir amb la del lloc 
web. Tampoc es podrà desvetllar cap tipus d’informació considerada 
confidencial ni publicar contingut protegit per drets d’autor sense 
l’autorització del seu propietari. 

Moderació i interacció amb 
l’usuari 

9 A través dels canals 2.0, Barcelona Activa ha de participar de forma natural en 
les converses que s’estableixin amb els usuaris i gestionar les seves 
aportacions i comentaris.  

9 Distingim entre 2 tipus de comentaris dels usuaris: 

- Preguntes, dubtes i sol·licituds 

- Crítiques 

9 Un cop rebudes, cal donar una resposta “corporativa” a totes les aportacions 
amb la major immediatesa possible i a través del mateix canal on s’han 
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produït. 

9 Per això cal establir prèviament un protocol de gestió de comentaris que 
reculli totes les casuístiques possibles d’aportacions i els fluxos de resposta 
per part de l’entitat. 

9 En cas de crítica per part de l’usuari, caldrà acceptar-la i valorar la seva 
resposta, aportant dades i informació que contrasti l’opinió de l’usuari. No es 
recomana no esborrar cap crítica rebuda, exceptuant aquelles que infringeixin 
la legislació vigent, les normes d’ús del canal o siguin ofensives o poc 
respectuoses. 

Homogeneitat dels canals 

9 Tots els canals 2.0 d’un lloc web o marca de Barcelona Activa han de seguir la 
seva línia gràfica (logotip, colors corporatius...) i han d’incorporar la 
denominació (nom del lloc web) a la URL del canal.  

9 Sempre que sigui possible, es recomana crear URLs amigables per a tots els 
canals 2.0.  
P. ex.:  
www.facebook.com/barcelonactiva (Facebook de Barcelona Activa) 
twitter.com/barcelonactiva (Twitter de Barcelona Activa) 
www.youtube.com/barcelonabusiness (YouTube Barcelona Business) 

9 Alhora, en el cas de Twitter, es recomana la creació d’un llistat de hashtags 
propis de Barcelona Activa per utilitzar-los en les comunicacions i potenciar el 
posicionament de l’entitat en aquest canal. 

 
A continuació es detallen les estratègies ha desenvolupar en cadascun dels canals socials on té 
presència Barcelona Activa. 

04.1. TWITTER 

S’utilitzarà Twitter com a eina de captació de comunitat, intercanvi d’informació i contacte amb usuaris 
(empreses, emprenedors i líders d’opinió), així com a plataforma per tenir accés a fonts d’informació 
especialitzades. 
 
Aspectes de presentació 

Personalització dels 
comptes 

9 Barcelona Activa disposa d’un compte personalitzat, amb una línia gràfica 
pròpia (logotip i fons que segueixen els criteris d’imatge gràfica de la pàgina 
web) i que respon al perfil @barcelonactiva. 

9 El text de presentació del perfil ha de ser el màxim de breu i descriptiu 
possible i contenir la URL de l’espai web. Si és possible, també és convenient 
la utilització de hashtags (#empresa, #ocupacio, #emprendre...) o paraules 
clau. 

9 Es recomana actualitzar la imatge de capçalera de forma periòdica, o quan es 
produeixen esdeveniments rellevants que permetin fer difusió de la marca 
Barcelona Activa i l’esdeveniment en qüestió. 

Estructura del tuit 

9 Cada tuit és un missatge únic, i no una part d’un text. Tenint en compte el poc 
espai disponible (un màxim de 140 caràcters) la informació ha de ser molt 
concisa i entenedora. Es pot ampliar la informació amb enllaços escurçats que 
dirigeixin l’usuari a la notícia, activitat, blog, etc., i categoritzar-la mitjançant 
hashtags, que habitualment es situaran al final del tuit. 

9 Per comunicar-se amb un altre perfil dins la xarxa social o bé fer-lo partícip 
d’un tuit, s’inclourà el seu nom d’usuari, és a dir, es farà una ‘menció’ (ex: 
@L_Anella, @elcibernarium. 

http://www.twitter.com/barcelonactiva
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9 També s’utilitzaran les mencions per fer referència a aquelles entitats, mitjans 
de comunicació i persones que formen part de la xarxa social, posant èmfasi 
en donar visibilitat a les empreses de Barcelona, i especialment, a les que 
formen part de les incubadores de Barcelona Activa. 

9 S’inclourà en el tuit les paraules RT, al principi de tot, quan es realitzi un retuit 
d’un altre usuari. A continuació s’hi afegirà el nom d’usuari a qui hem 
retuitejat. 

Enllaços 

9 Sempre s’han d’incloure escurçats, utilitzant la pròpia eina de Hootsuite. Si el 
tuit fa referència a una notícia publicada a les pàgines web de Barcelona 
Activa, l'enllaç ha de dirigir sempre a aquesta notícia 

 

Continguts 

Freqüència d’actualtizació 

9 Es recomana un mínim d’entre 10 i 12 tuits diaris i entre 3 i 6 els caps de 
setmana. Segons els temes a tractar, es pot augmentar aquesta freqüència, 
espaiant-los convenientment. En el cas de retransmissions en directe (actes, 
esdeveniments, etc.) la freqüència recomanada és d'un tuit cada 3-5 minuts.  

9 Es recomana combinar els tuits intercalant les diverses temàtiques 
disponibles, per tal d’oferir continguts variats que s’ajustin als diferents 
públics.  

9 Es recomana utilitzar els hashtags amb paraules clau pròpies de cada eix de 
servei. 

Estructura del tuit 

9 Notícies pròpies i continguts d’actualitat sobre l’entitat i els seus àmbits 
temàtics d’interès (emprenedoria, desenvolupament empresarial, captació de 
talent, TIC, sectors estratègics, promoció internacional de la ciutat, etc.). 

9 Difusió de les notícies i novetats de les empreses de la ciutat (PIMES, 
principalment) i les que formen part dels diferents espais d’incubació de 
Barcelona Activa.  

9 Actes propis d’agenda i d’altres institucions o organismes que siguin d’interès 
per a la nostra comunitat (jornades, cursos, fires, etc.). 

9 Articles publicats als mitjans de comunicació dels àmbits de Barcelona 
Activa. 

9 Retransmissió d’esdeveniments en directe (conferències, jornades, debats, 
inauguracions...). 

9 Continguts que s’hagin publicat en altres canals (vídeos de YouTube, 
fotografies de Flickr, documentació a Slideshare, etc.). 

Hashtags 

9 L’ús de hashtags al canal Twitter de Barcelona Activa presenta 3 objectius 
principals: 

-  Potenciar la visibilitat i la difusió de les comunicacions (hashtags més 
utilitzats) 

- Monitoritzar el seu impacte 

- Potenciar la participació dels usuaris, vinculada a les activitats o serveis 
presencials de Barcelona Activa 

9 D’acord amb aquests objectius, a continuació es detallen els hashtags 
recomanats segons els perfils de les comunicacions de Barcelona Activa a 
través de Twitter: 
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Tipus de Hashtags Proposta de hashtags 

Hashtags corporatius #BarcelonActiva 
#BcnTreball 
#BcnEmpresa 
#BcnEmprenedoria 
#BcnTreballJoves 
#Cibernàrium 

Hashtags temàtics #emprenedoria 
#empresa 
#pimes 
#feina 
#formació 
#cursos 
#innovació 
#internacionalització 
#finançament 
#noveseconomies 
#altreseconomies 
#financesètiques 
#decidimbarcelona 

Hashtags vinculats a 
programes i serveis propis * 

#obertalfutur 
#programesamida 
#GarantiaJuvenil 
#Comerç_Bcn 
#SinergyS 
#LearningtoGrow 
#Axelera 

Hashtags d’esdeveniments i 
externs 

#BigData 
#MWC2016 
#bizbarcelona 
 

Hashtags sectorials #bio, #media, #cultura, #salut, #comerç, #logística, 
#TIC, #educació, #tèxtil, #smartcities, #mediambient, 
#indústria 

Altres hashtags específics #últimesplaces #novesactivitats 

9 L’ús de hashtags vinculats a programes o serveis de Barcelona Activa vindrà 
determinat pels següents criteris: 

- La rellevància del programa dins l’estratègia de comunicació de l’entitat 

- La continuïtat en el temps del programa 

- En l’ús dels hashtags, canviar l’idioma segons esdeveniment i canal 
(bcn_empresa) 

9 Per exemple: Volem difondre el programa a mida "Learning to Grow" per a 
empreses industrials: 

Tens una empresa del sector industrial? Forma't per fer-la créixer amb la nova 
edició de #LearningtoGrow http://bit.ly/1bFA6pc #programesamida 
#BcnEmpresa 

- 1er hashtag: #LearningtoGrow (per la rellevància del programa; 
incorporat en el missatge) 

- 2n hashtag: #BcnEmpresa (per categoritzar la categoria general) 

Idiomes 
9 Als perfils @barcelonactiva i @bcn_empresa principalment s’utilitzarà el 

català, tot i que es pot utilitzar puntualment l’anglès i el castellà segons 
l’esdeveniment.  
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Automatització de 
continguts 

9 Els tuits es programaran en diferents moments del dia/ setmana a través del 
Hootsuite de l’Ajuntament de Barcelona.  
 

9 En aquest Hootsuite hi ha recursos compartits sobre els quals puntualment 
s’informarà per a la seva utilització. 

Gestió del compte 

Gestió d’aportacions i 
respostes 

9 Quan un usuari de Twitter escriu un tuit que inclou @barcelonactiva o 
@bcn_empresa es rebrà com una resposta o menció a una comunicació. Pot 
ser que s’estigui fent una cita, una pregunta, una recomanació, etc.  
 

9 A través de l’opció “replay” o “responder” es recomana respondre-li si és 
possible abans de les 48 hores, tant si es tracta d’una menció pública, com 
d’un missatge privat.  
 

9 Per això caldrà controlar i gestionar diariament les interaccions amb els 
usuaris.  

Retuits/mencions 

9 Es tracta de tuits d’altres persones que es tornen a publicar perquè es 
consideren interessants. Amb els retuits es dóna visibilitat a temes i perfils 
que es creu que aporten informació valuosa i és una forma de crear xarxa i 
fomentar la interacció.  
 

9 Amb l'objectiu d'augmentar l'abast i impacte dels missatges, es recomana 
potenciar la menció d’influencers i partners mitjançant mencions i retuits. 
 

9 Agrair els comentaris i mencions (likes i retuits si es requereix). 

Llistes 

9 Són una eina eficaç de gestió, categorització i creació de xarxa. Es poden 
crear un màxim de 20 llistes, públiques o privades, on agrupar comptes 
d’usuaris de manera temàtica, geogràfica, etc.  
 

9 És una eina útil per identificar i classificar els seguidors segons els perfils 
detectats.  

 
9 Les llistes públiques també poden ser difoses entre els seguidors com a un 

recurs útil.  

Creació de xarxa 

9 Consisteix en identificar i contactar (fer-se’n seguidor) a aquells usuaris i 
sectors estratègics que puguin aportar valor a la comunitat de Barcelona 
Activa i Barcelona Empresa (emprenedors, empreses, entitats, experts, 
inversors, persones influents, líders d’opinió, mitjans de comunicació 
especialitzats, etc.).  
 

9 A l’hora de seguir perfils és recomanable guiar-se pels objectius, els 
destinataris i la línia editorial definida per a cada compte de Twitter.  

 
9 Difondre esdeveniments i activitats d'àmbit local, nacional i internacional, 

participar de la conversa a través de mencions i missatges, la realització de 
retuits i la utilització de hashtags populars i amb gran nombre de seguidors 
són bones pràctiques que cal seguir per ampliar i consolidar una comunitat 
d’usuaris de Barcelona Activa a Twitter.  
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Medició de resultats 
A continuació s’esmenten els principals indicadors recomanats pel control i seguiment de la presència 
de Barcelona Activa a Twitter: 
 
Indicadors de presència 2.0 a Twitter  

Anàlisi quantitatiu 

9 Nombre de seguidors + increment + gràfic de l'evolució (total i real) 
 

9 Nombre de tuits publicats  
 

9 Nombre d’interaccions totals i en detall:  
- Retuits  
- Respostes  
- M’agrada  
- Clics  

 
9 Taxa d’engagement + increment + gràfic de l'evolució  

Anàlisi qualitatiu 

9 Tuit amb més impressions 
  

9 Tuit amb més interaccions  
 

9 Anàlisi de tendències, públics i reaccions.  
 

9 Recomanacions  

 

04.2. FACEBOOK 

S’utilitzarà Facebook com a eina de captació de seguidors, difusió d’informació i, sobretot, d’interacció 
amb la comunitat d’usuaris de la pàgina i la xarxa social, molts d’ells participants d’activitats 
organitzades per Barcelona Activa o persones interessades en els serveis de l’entitat. 
 

Aspectes de presentació 

Personalització dels 
comptes 

9 Els comptes de Facebook creats han de seguir la línia gràfica general del 
portal que representen, utilitzant el logotip o marca de Barcelona Activa per 
tal de preservar la identitat i estil gràfic del web. Alhora, aquesta imatge ha de 
ser homogènia amb la resta de canals 2.0 de la marca. 

9 La URL de Facebook ha de ser breu i amigable, utilitzant el nom del lloc web o 
de la marca.  P. ex.: facebook.com/barcelonactiva. 

9 Es recomana actualitzar la imatge de capçalera de forma periòdica, o quan es 
produeixen esdeveniments rellevants que permetin fer difusió de la marca 
Barcelona Activa i l’esdeveniment en qüestió. 

Estructura del tuit 

9 Els posts de Facebook no tenen limitació de caràcters, però es recomana la 
màxima brevetat i concisió, limitant la seva longitud a 2-3 línies  (aprox. entre 
180 i 210 caràcters sense espais). L’estructura del post ha d’estar unificada. 
En primer terme cal introduir la imatge, el text, i al final de tot, l’enllaç 
escurçat. 

9 Es recomana no utilitzar el canal de Facebook com a repositori multimèdia. 
Per a l’emmagatzematge d’imatges i vídeos es recomana utilitzar els canals 
YouTube i Flickr de Barcelona, vinculant-los com a enllaços. 

9 Es recomana mencionar a les entitats i/o empreses que destaquem en el 
nostre post, per tal de crear xarxa. Si tenen perfil a Facebook ho podem 
vincular a través del @ i el nom del seu perfil en aquest canal. Facebook ho 
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detecta i el post queda enllaçat i l’usuari rep un avís de menció. Ex: 
Ajuntament de Barcelona = @barcelona.cat 

Enllaços 

9 Cal introduir-los sempre escurçats. Si el post fa referència a una notícia 
publicada en un lloc web de Barcelona Activa, l'enllaç ha de dirigir sempre a la 
pàgina interior de la notícia. 

9 També es poden enllaçar vídeos i fotografies de YouTube o presentacions de 
Slideshare. En aquest cas s’aconsella completar l’enllaç amb un text 
addicional no superior a les 2 línies (màxim 170 caràcters sense espais). 

9 És molt recomanable compartir continguts/notícies de mitjans externs 
vinculats a Barcelona Activa i les temàtiques vinculades, ja que acostumen a 
tenir un alt impacte. 

Continguts 

Freqüència d’actualtizació 

9 Es recomana l’actualització diària de les pàgines de Facebook amb la 
publicació d’1 o 2 posts breus (que no s’ha de desplegar el contingut). 

9 És aconsellable que els continguts sempre vagin acompanyats d’una imatge, 
ja que augmenta l’impacte. 

Perfil i tipologia del 
contingut 

9 La línia editorial de la pàgina de Facebook de Barcelona Activa ve definida pels 
seus objectius i públic ‘target’. En línies generals, aquest canal de 
comunicació és òptim per a la difusió de continguts dirigits, principalment al 
foment de l’ocupació i el desenvolupament professional. També s’inclouran 
continguts, tot i que en menor mesura, de temàtica emprenedora destinats a 
persones amb una idea de negoci. 

9 Facebook ha de ser un espai de trobada virtual entre Barcelona Activa i la seva 
comunitat, obert a la recepció de consultes, dubtes i comentaris dels usuaris. 

9 Es recomana prioritzar els continguts prèviament publicats en altres canals 
online de Barcelona Activa (webs, canals 2.0, newsletters) per donar-lis així 
visibilitat. Tot i això, s’aconsella difondre’ls sota un enfocament diferent (més 
proper i familiar) i sintetitzant-ne la informació. 

9 Els tipus de continguts a difondre per Facebook són: 

- Notícies pròpies i continguts d’actualitat sobre els àmbits d’interès de 
Barcelona Activa (ocupació, mercats, recerca de feina, emprenedoria, 
etc.). 

- Informació sobre programes, cursos, jornades i altres iniciatives de 
Barcelona Activa. 

- Continguts de fonts d’informació externes d’interès per a la comunitat 
d’usuaris de la pàgina (notícies de premsa digital, entrevistes, entrades a 
blogs, etc.). 

- Continguts creat específicament per a Facebook, que no tenen cabuda en 
altres canals (debats, enquestes, aplicacions, propostes, etc.) 

- Continguts que s’hagin publicat en altres canals (vídeos de YouTube, 
documentació a Slideshare, etc.). 

- Eines i recursos online per a persones en recerca de feina i emprenedors. 

Idiomes 

9 A la pàgina de Facebook de Barcelona Activa s’utilitza el català, i el castellà i 
l’anglès quan es tractin esdeveniments. No obstant això, és recomanable 
respondre als usuaris amb la llengua que hagin utilitzat per realitzar el seu 
comentari o aportació. 

Automatització de 
continguts 

9 Es recomana personalitzar i independitzar les comunicacions de Facebook de 
la resta de canals (Twitter i LinkedIn) per adaptar el contingut al seu públic 
específic. 
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Gestió del compte 

Gestió d’aportacions i 
respostes 

9 En els canals actuals, els usuaris tenen dret a fer publicacions al mur i 
respondre els posts publicats per Barcelona Activa. 

9 Es recomana donar resposta a totes les aportacions, consultes i suggeriments 
en un temps màxim de 24-48 h. Per això caldrà fer el seguiment diari de la 
pàgina i del flux de missatges al mur. 

9 Es recomana no esborrar els missatges de crítica si no contrarestar-los amb 
la informació adient. 

9 També és possible esborrar aquells missatges rebuts en el mur que no tenen 
cap vinculació amb Barcelona Activa, la seva activitat o continguts. 

Creació de xarxa 

9 Per fer créixer i consolidar una comunitat d’usuaris estable i activa a 
Facebook, es recomanen les següents estratègies: 

- Publicació de continguts de qualitat, multimèdia i exclusius per a la 
comunitat d’usuaris del canal. 

- Demanar l’opinió i participació dels usuari a través d’enquestes, 
preguntes directes, demanar propostes, engegar debats, etc. 

- Contactar amb nous grups, perfils i pàgines d’acord amb el públic ‘target’ 
de Barcelona Activa per donar a conèixer el canal, continguts i activitats.  

- Agregar noves pàgines a les preferides per Barcelona Activa.  

- Participar activament en el mur (respostes als usuaris) i en altres murs de 
pàgines / perfils afins, per aportar novetats i continguts d’alt interès per a 
la comunitat emprenedora, l’empresa, etc. P. ex.: L’Anella, 
EmprenedorXXI, Creafutur, Barcelona.cat, etc. 

 
Medició de resultats 
A continuació s’esmenten els principals indicadors recomanats pel control i seguiment de la presència 
de Barcelona Activa a Facebook: 
 

Indicadors de presència 2.0 a Facebook 

Anàlisi quantitatiu 

9 Nombre de seguidors + increment + gràfic de l'evolució (total i real) 
 

9 Nombre de tuits publicats  
 

9 Nombre d’interaccions totals i en detall:  
- Comparticions 
- Comentaris 
- M’agrada  
- Clics a enllaços 

 
9 Taxa d’engagement + increment + gràfic de l'evolució  

Anàlisi qualitatiu 

9 Publicació amb més impressions 
  

9 Publicació amb més interaccions 
 

9 Anàlisi de tendències, públics i reaccions.  
 

9 Recomanacions  

04.3. LINKEDIN 

Barcelona Activa disposa d’un perfil d’empresa a LinkedIn amb 12.300 seguidors on es detallen els 
principals serveis de l'agència de promoció econòmica per a empreses, emprenedors i professionals i es 
difonen les principals activitats i serveis vinculats a l'ocupació i el desenvolupament professional. 

http://www.linkedin.com/company/barcelona-activa
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Aspectes de presentació 

Personalització dels 
comptes 

9 LinkedIn permet personalitzar el perfil a través d'un logotip, una foto de 
capçalera, una descripció/presentació de l'empresa o organització i un llistat 
dels conceptes que la defineixen (especialitats). 

9 A més de seguir la línia gràfica de la marca o lloc web de Barcelona Activa que 
representa, la descripció es fa alhora en català i castellà. 

9 Es recomana actualitzar la imatge de capçalera de forma periòdica, o quan es 
produeixen esdeveniments rellevants que permetin fer difusió de la marca 
Barcelona Activa i l’esdeveniment en qüestió. 

Estructura del post 

9 Els posts de LinkedIn no tenen limitació de caràcters, però es recomana la 
màxima brevetat i concisió, limitant la seva longitud a 2-3 línies (aprox. entre 
180 i 210 caràcters sense espais). L’estructura del post ha d’estar unificada i 
es recomana incorporar sempre imatges. En primer terme cal introduir el text, 
i al final de tot, l’enllaç escurçat. 

Continguts 

Freqüència d’actualtizació 

9 Respecte l'actualització automàtica del perfil des de LinkedIn, es prioritzen 
els continguts vinculats a ocupació i desenvolupament professional, i també 
totes aquelles informacions que vinculin les empreses i la creació d’ocupació. 

Idiomes 
9 A la pàgina de LinkedIn de Barcelona Activa s’utilitza el català, en un 80% de 

les publicacions, i el castellà en un 20%. L’ús de l’anglès es limitarà als grups. 

Automatització de 
continguts 

9 Es recomana publicar 1 post diari, de dilluns a divendres. 

9 Es recomana personalitzar i independitzar les comunicacions de LinkedIn de 
la resta de canals (Twitter i Facebook) per adaptar el contingut al seu públic 
específic.  

9 És millor no programar-los per tal d’ajustar la seva visualització perquè sigui 
el màxim d’atractiva i llegible possible. 

 
Medició de resultats 
A continuació s’esmenten els principals indicadors recomanats pel control i seguiment de la presència 
de Barcelona Activa a LinkedIn: 
 
Indicadors de presència 2.0 a LinkedIn 

Anàlisi quantitatiu 

9 Nombre de seguidors + increment + gràfic de l'evolució  
 

9 Nombre de tuits publicats  
 

9 Nombre d’interaccions totals i en detall:  
- Comparticions 
- Comentaris 
- Recomanats 
- Clics a enllaços 

 
9 Taxa d’engagement + increment + gràfic de l'evolució  

Anàlisi qualitatiu 

9 Publicació amb més impressions 
  

9 Publicació amb més interaccions 
 

9 Anàlisi de tendències, públics i reaccions.  
 

9 Recomanacions  
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04.4. YOUTUBE 

El compte de YouTube s’utilitza principalment com a repositori online dels vídeos de Barcelona Activa i 
Barcelona Negocis, tot i que també es poden realitzar tasques de captació de comunitat i creació de 
xarxa. 
 
Aspectes de presentació 

Personalització dels 
comptes 

9 A nivell gràfic, el canal YouTube de Barcelona Activa té personalitzats l’avatar, 
el fons i els colors bàsics del canal i disposa de la capçalera pròpia dels webs 
de l’Ajuntament. 

9 Els avatars han de seguir la línia gràfica del portal que representen utilitzant 
el logotip o marca institucional. 

9 Dins la pàgina, el text de presentació del perfil ha de ser el màxim de breu 
possible i en l’idioma/es de l’entitat o el lloc web. En aquest text s’aconsella 
utilitzar el màxim nombre de paraules clau i les URL dels diversos llocs web de 
l’agència. 

9 YouTube permet classificar els vídeos en llistes de reproducció. Aquestes 
llistes permeten mantenir el canal organitzat i milloren la seva usabilitat. 

9 Cal ordenar el canal de YouTube, per a que coincideixin les línies de servei 
amb les llistes de reproducció. 

 
Continguts 

Freqüència d’actualtizació 

9 Es recomana la creació d’un vídeo nou cada 15 dies, ja sigui d’entrevistes, 
esdeveniments, o de tipus corporatiu. 

9 La publicació dels vídeos a YouTube requereix de la introducció d’un títol, 
d’una descripció i d’un conjunt de paraules clau o etiquetes descriptives per 
facilitar-ne la cerca. 

9 En tots els vídeos es recomana incloure l’etiqueta de la marca (P. ex.: 
‘Barcelona Activa’) i aquelles paraules clau vinculades als àmbits temàtics de 
cada recurs (P. ex.: talent, emprenedoria, mercat laboral, talent, empreses, 
Barcelona, etc. ). 

Automatització de 
continguts 

9 Es recomana publicar 3 vídeos setmanals. 

 
Medició de resultats 
A continuació s’esmenten els principals indicadors recomanats pel control i seguiment de la presència 
de Barcelona Activa a YouTube: 
 
Indicadors de presència 2.0 a YouTube 

Anàlisi quantitatiu 

9 Nombre de seguidors + increment + gràfic de l'evolució (total i real) 
 

9 Nombre de reproduccions totals dels vídeos. 
 

9 Nombre de reproduccions totals del canal.  
 

9 Nombre d’interaccions totals i en detall:  
- M’agrada 
- Comparticions 
- Comentaris 
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Anàlisi qualitatiu 
9 Anàlisi de tendències, públics i reaccions.  

 
9 Recomanacions  

04.5. SLIDESHIRE 

Aquest canal s’utilitza com a repositori online de presentacions i documents de Barcelona Activa. La 
difusió dels materials publicats a Slideshare té lloc a altres xarxes socials, com ara Twitter i Facebook, 
amb la finalitat d'arribar a un nombre més gran d'usuaris. 
 
Aspectes de presentació 

Personalització dels 
comptes 

9 Slideshare permet personalitzar el perfil a través d’un avatar, que ha de seguir 
la línia gràfica de la marca o lloc web de Barcelona Activa que representa. 

9 El text de presentació del canal ha de ser el màxim de breu possible i en 
l’idioma/es principal/s del lloc web. És aconsellable la utilització de paraules 
clau dins el text que ajudin a identificar i localitzar el canal dins la xarxa social 
i incorporar la URL dels llocs web relacionats. 

 
Continguts 

Perfil i tipologia de 
continguts 

9 Per a la publicació de documents a Slideshare cal omplir tots els camps 
necessaris (títol, descripció, llicència corresponent, etc.) i fer un correcte 
etiquetatge del material per facilitar-ne la cerca. 

9 Es recomana incloure sempre l’etiqueta de la marca o el lloc web (P. ex.: 
‘Barcelona Activa’) i aquelles paraules clau vinculades a les temàtiques de 
cada àmbit (P. Ex.: talent, emprenedoria, mercat laboral, capital humà, etc.) i 
als continguts específics del document. 

9 Diferenciar contingut imprimible o no segons la font. 

 
Medició de resultats 
A continuació s’esmenten els principals indicadors recomanats pel control i seguiment de la presència 
de Barcelona Activa a Slideshire: 
 
Indicadors de presència 2.0 a Slideshire 

Anàlisi quantitatiu 

9 Nombre de subscriptors. 
 

9 Nombre de publicacions/documents. 
 

9 Nombre de visualitzacions. 
 

9 Nombre de descàrregues 
 

9 Nombre d’interaccions totals i en detall:  
- M’agrada 
- Comparticions 
- Clics 

 

Anàlisi qualitatiu 

9 Anàlisi de tendències, públics i reaccions.  
 

9 Recomanacions  
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A continuació es presenta un resum d’aquells termes més utilitzats en l’estratègia de comunicació 
online de Barcelona Activa, amb la seva correcta nomenclatura i traducció al castellà i a l’anglès. 

05.1. INSTITUCIONS, LÍNIES, CÀRRECS I PROGRAMES. 

Català Castellà Anglès 

Institucions 

Ajuntament de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona Barcelona City Council 

Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya 

Barcelona Activa 
Agència de Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament de Barcelona 
Agència municipal 

Barcelona Activa  
Agencia de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Barcelona  
Agencia municipal 

Barcelona Activa 
Local Development Agency of the 
City Council of Barcelona 
Municipal agency 

Àrea Metropolitana de Barcelona Área Metropolitana de Barcelona Barcelona Metropolitan Area 

Càrrecs 

Ada Colau 
Alcaldessa de Barcelona 

Ada Colau 
Alcaldesa de Barcelona 

Ada Colau 
Mayor of Barcelona 

Gerardo Pisarello 
Primer tinent d’alcalde 

Gerardo Pisarello 
Primer teniente de alcalde 

Gerardo Pisarello 
Council’s Deputy Mayor 

Albert de Gregorio 
Conseller Delegat de Barcelona 
Activa 

Albert de Gregorio 
Consejero Delegado de Barcelona 
Activa 

Albert de Gregorio 
General Manager of Barcelona 
Activa 

Línies d’activitat 

Emprenedoria Iniciativa emprendedora Entrepreneurship 

Empreses Empresas Businesses 

Barcelona Treball Barcelona Treball Barcelona Treball 

Ocupació Empleo Emloyment 

Cibernàrium Cibernarium Cibernarium 

Iniciativa emprenedora > Programes per sectors 

Programa Fet a Mà Programa Hecho a Mano Hand Made Program 

Programa EmprenedorXXI Digital Programa EmprendedorXXI Digital EmprenedorXXI Digital Program 

Botigues amb Idea Comercios con Idea Shops with Idea 

Programa BioemprenedorXXI Programa BioemprendedorXXI BioemprendedorXXI Program 

Cleantech Camp Cleantech Camp Cleantech Camp 

Programa Creamedia Programa Creamedia Creamedia Program 

Programa e-commerce Programa e-commerce E-commerce Program 

Construeix el teu projecte Construye tu proyecto Build your own project 

Programa sector comerç   Programa sector comercio Retail Sector Program 

Programa FuTurisme Programa FuTurisme FuTurisme Program 

 

Iniciativa emprenedora > Programes per a col·lectius 

Programa d’Emprenedoria Social Programa de Emprendimiento 
Social 

Social Entrepreneurship Program 
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Programa Idees Madures Programa Ideas Maduras Idees Madures Program | For 
people below 40 year-old 

Programa Idees amb Futur Programa Ideas con Futuro Idees amb Futur Program | For 
people below 30 year-old 

Escola de Dones Emprenedores  Escuela de Mujeres Emprendedoras  Enterprising women 

Programa Obert al futur Programa "Obert al futur" "Obert al futur" Program 

Desenvolupament empresarial > Programes per a col·lectius 

Programes d’internacionalització Programas de internacionalización Internationalization programs 

Programa Axelera Programa Axelera Axelera program 

Programa Learning to Grow Programa Learning to Grow Learning to Grow Program 
Programa Reinverteix en futur Programa Reinverteix en futur  Programa Reinverteix en futur  

Programa licitacions públiques Programa licitacions públiques  Programa licitacions públiques 

Ponts Tecnològics i d’Innovació Puentes Tecnológicos y de 
Innovación 

Technology and Innovation 
Bridges 

Programes de finançament Programas de financiación Financing programmes 

ICO Facilitador ICO Facilitador ICO Facilitador 

Servei d’intermediació Servicio de intermediación Financial Intermediation service 
Fòrums d’inversió Fórums de inversión Investment Forums 

Tramitació d’ajuts Tramitación de ayudas InnoActiva Service 

Servei de transmissió d'empreses 
(Reempresa) 

Servicio de transmisión de 
empresas (Reempresa) 

Transmission of small businesses 
service (Reempresa) 

Servei de cerca de treballadors 
(Empresa-Ocupació) 

Servicio de búsqueda de 
trabajadores (Empresa-Ocupación) 

Business recruitment service 

Programes d’estratègia i gestió Programas de estrategia y gestión Strategy and management 
programmes 

Pla Estratègic de Creixement Plan Estratégico de Crecimiento Strategic Growth Plan 

Incorpora talent! ¡Incorpora talento! Incorporate talent! 
Camí de la solidesa Camí de la solidesa Camí de la solidesa 

Empresa Busca Empresa Empresa Busca Empresa Empresa Busca Empresa 

Barcelona Mentoring Program Barcelona Mentoring Program Barcelona Mentoring Program 
Vendes Ventas Sales 

Relleu Generacional Relevo Generacional Generational Relief 

Programes d’ocupació / oportunitats professionals 

Programa Barcelona Treball Joves Programa "Barcelona Treball Joves" Barcelona Treball Youth Services 

Plataforma Empresa-Ocupació Plataforma Empresa-Ocupación Business-Employment Platform 

Projecte de Vida Professional Proyecto de Vida Profesional Professional Life Project 

Programa Joves amb Futur Programa  Jóvenes con Futuro ----- 

Pla Jove de Formació i Ocupació Plan Joven Formación y Ocupación ----- 

Programa d’inserció sociolaboral Programa de inserción sociolaboral ----- 

Inserta Inserta ----- 

Un Valor Segur Un Valor Seguro ----- 

Treball als Barris Trabajo en los Barrios Work in the Neighbourhoods 

Programes de Formació per 
l’Ocupació 

Programas de Formación para la 
Ocupación 

Training Programs for Occupation 

Programa Personalitzat per la 
Recerca de Feina 

Programa Personalizado para la 
Búsqueda de Empleo 

Personalized Program for Job 
Search 
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Programa PROPER Programa PROPER PROPER program 

Programa d’Inserció Sociolaboral Programa de Inserción Sociolaboral Socio-Labour Insertion Program 

Programa de formació en àrees 
prioritàries 

Programa de formación en áreas 
prioritarias 

Training programmes in priority 
areas 

Programa Sefed Programa Sefed ----- 
Actualitza’t Actualízate ----- 

Programes de Qualificació 
Professional Inicial – PQPI 

Programas de Calificación 
Profesional Inicial – PQPI 

----- 

Programa Igualtat d’Oportunitats Programa de Igualdad de 
Oportunidades 

----- 

Programes d’experiència laboral 
– Plans d’Ocupació 

Programas de experiencia laboral – 
Planes de Empleo 

----- 

Plans d’Ocupació Planes de Ocupación Employment Plans 

Escoles Taller i Cases d’Oficis Escuelas Taller y Casas de Oficios Workshop Schools and Trade Skill 
Houses 

Tallers d’Ocupació Talleres de Ocupación Vocational Workshops 

Accions a mida amb entitats Actividades a medida con entidades Tailored Activities with entities 

Pla de Xoc contra l’atur de Llarga 
durada 

Plan de Choque contra el paro de 
larga duración 

Emergency Plan against long-
term unemployment 

05.2. WEBS I EQUIPAMENTS 

Àmbit/Iniciativa Lloc web Equipaments 

Barcelona Activa Barcelona Activa ----- 

Barcelona Treball Barcelona Treball Centre per al desenvolupament 
professional de Barcelona 
Activa 
Ca n’Andalet 
Can Jaumandreu 

Barcelona Empresa Barcelona Empresa Oficina d’Atenció a les 
Empreses 

Barcelona Emprenedoria Barcelona Emprenedoria Centre per a la Iniciativa 
Emprenedora 
Convent de Sant Agustí 
Incubadora d'empreses Glòries 
Parc Tecnològic 
Almogàvers Business Factory 

Formació tecnològica Cibernàrium Cibernàrium Media-TIC 
Cibernàrium - Parc Tecnològic 
Barcelona Nord 

Àrea de Treball, Economia i 
Planificació Estratègica 

Barcelona Negocis 
 

----- 

Comerç i Mercats Barcelona Negocis / Barcelona 
Comerç / Barcelona Mercats 

------ 

Altres espais 

------ ------- Districte de la Innovació 22@ 
22@, el districte de la 
innovació 
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05.3. GLOSSARI D’ACTIVITATS 

Català Castellà Anglès 

Dinars en Xarxa “Dinars en Xarxa” Networking Lunches 

Dinar amb... Almuerzo con... Lunch with... 

22@Update Breakfast 22@Update Breakfast 22@Update Breakfast 

Missió Tecnològica Misión Tecnológica Tech Mission 

Trobada amb Experts Encuentro con Expertos Meeting with Experts 

Pont Tecnològic i d’Innovació Puente Tecnológico y de Innovación Technology and Innovation 
Bridge 

Fòrum d’Inversió Fórum de Inversión Forum on Investment 

Esmorzar estratègic Desayuno estratégico Strategic breakfast 

SynergyS SynergyS SynergyS 

Innovation Zone Innovation Zone Innovation Zone 
Job Marketplace Job Marketplace Job Marketplace 

Reclutament i networking Reclutamiento y networking Recruitment and networking 

05.4. UTILITZACIÓ DE MANLLEUS 

A la següent taula s’hi pot apreciar un recull de manlleus lèxics procedents de l’anglès i la seva correcta 
utilització en català i castellà segons el TermCat (Centre de Terminologia de Catalunya).  
 
La convenció més generalitzada és escriure en lletra rodona els manlleus adaptats i en cursiva els no 
adaptats. De manera general, també es considera que els manlleus ja normalitzats no cal escriure’ls en 
cursiva. 
 
Al llistat de termes seleccionat s’ha adoptat aquest criteri, extret del TermCat. De tota manera, sempre 
cal valorar la finalitat del text, el públic al qual s’adreça, l’extensió social de la forma, etc., per tal de fer 
la tria més adequada. 
 

Català Castellà Anglès 

Adreça electrònica Dirección electrónica  E-mail 

Aliança d’empreses  Empresa conjunta Joint venture  

Aplicació Aplicación Application 

Bloc Blog Blog 

Benchmarketing Benchmarketing Benchmarketing 

Branding 
Construcció de marca 

Branding 
Construcción de marca 

Branding 

Business Angel 
Àngel inversor 

Business Angel 
Ángel financiero, ángel de los 
negocios 

Business Angel 

Cloud computing 
Informàtica en núvol 

Cloud computing 
Computación en la nube 
Computación en nube 

Cloud computing 
 

Clúster Clúster Cluster 

Coaching Coaching Coaching 

Cooperativa Cooperativa Cooperative 
Co-working Co-working Co-working 
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Crowdfunding 
Micromecenatge 
Mecenatge col·lectiu 
Mecenatge compartit 

Crowdfunding 
Micromecenazgo 
Mecenazgo colectivo 
Mecenazgo compartido 

Crowdfunding 
 

Decisor  Decisor Decision-maker  

Democràcia Democracia Democracy 
Elevator pitch Elevator pitch Elevator pitch 

Enllaç Enlace Link 

Entrada Entrada Post 

Etiqueta Etiqueta Hashtag 

Finança ética Finanzas éticas Ethical finances 
Holding 
Grup d’empreses 

Holding 
Grupo de empresas 

Holding 

Hub Hub Hub 

Igualtat Igualdad Equality 

Inserció Inserción Insertion 
Lobby Lobby Lobby 

Màrqueting Marketing Marketing 

Mediambient Medioambiente Environment 
Mercat web  Plaza de mercado Marketplace  

Networking 
Treball en xarxa, espai de relació 

Networking 
Trabajo en red, espacio de relación 

Networking 

Online 
En línia 

Online 
En línea 

Online 

Piular / Piulada / Piulador Tuitear o Twittear / Tuit o tweet / 
Tuitero o twittero 

To Tweet / Tweet / Tweeter 
 

Programari Software Software 

Smart City 
Ciutat sostenible 

Smart City 
Ciudad sostenible 

Smart City 

Speed datings Speed datings Speed datings 

Spin-off 
Empresa derivada 

Spin-off 
Empresa derivada 

Spin-off 

Start-up 
Empresa emergent, nova empresa 

Start-up 
Empresa emergente, nueva empresa 

Start-up 

Valor social Valor social Social value 
 
 
05.5. ALTRES KEYWORDS 
 

Català Castellà Anglès 

Emprenedoria/Empresa 

Ajudes per emprenedors Ayudas para emprendedores Assessment to entrepreneurs 
Autònoms Autónomos Self-employed 

Crear empresa Crear empresa Start-up 
Emprenedoria social Emprendimiento social Social entrepreurnership 
Emprenedors Emprendedores Entrepreneurs 
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FEDER Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional 

FEDER Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

ERDF European Regional  
Development Fund 

Finançament Financiación Funding 

Idees de negoci Ideas de negocio Business ideas 

Inversors privats Inversores privados Private Investors 

Joves emprenedors Joves emprendedores Young entrepreneurs 
Negoci Negocio Business 

Negocis rentables Negocios rentables Profitable businesses 

Nous negocis Nuevos negocios New business 

Oportunitats de negoci Oportunidades de negocio Business Oportunities 
PIMES-petites i mitjanes 
empreses 

PYMES-pequeñas y medianas 
empresas 

SMEs-small and medium-sized 
enterprises 

Pla d'empresa Plan de empresa Business plan 
Rendibilitat Rendibilidad Profits 

SA-societat anònima SA-sociedad anónima PLC-public limited company 
Subvencions Subvenciones Subsides 

Subvencions per emprenedors 
Subvenciones para 
emprendedores 

Subsides for entrepreneurs 

TIC-tecnologies de la informació i 
la comunicació 

TIC-teconologías de las 
información y la comunicación 

ICTs-Information and 
Communication Technologies 

Ocupació/Formació 

Buscar feina Buscar empleo Searching job 

Cursos de formació Cursos de formación Formation curses 

Cursos gratis per  aturats Cursos gratuitos para parados Free curses for unemployed 
Cursos per aturats Cursos para parados Curses for unemployed 

Feina Empleo Employment 

Ocupació Ocupación Ocupation 
Ofertes de feina Ofertas de empleo Job offers 

Ofertes de treball Barcelona Ofertas de empleo Barcelona Job offers in Barcelona 

Treball Trabajo Job 
Trobar feina Encontrar trabajo Finding job 

Administració Pública 

Administració electrónica Administración electrónica e-Government 

Administració local Administración local Local Government 

Administració pública Administración pública Public Administration 
Admnistració regional Administración regional Regional Government 

Administració central Administración central Central Government 

Ajuntament Ayuntamiento City Council, City Hall 
Àrea d’Economia, Empresa i 
Ocupació 

Área de Economía, Empresa y 
Ocupación 

Economy, Enterprise and 
Employment Area 

Barri Barrio Neighbourhood 

Cambra de Comerç Cambra de Comercio Chamber of Commerce 

Ciutadà/na Ciudadano/a Citizen 

Comissió de Promoció Econòmica, 
Ocupació i Coneixement 

Comisión de Promoción 
Económica, Ocupación y 
Conocimiento 

Commission for Economic 
Promotion, Employment and 
Knowledge 

Concurs públic Concurso público Public Competition 
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Consell Econòmic i Social de 
Barcelona 

Consejo Económico y Social de 
Barcelona 

Barcelona Economic and Social 
Council 

Conseller/a Consejero/a 
Catalan Minister, Minister in the 
Generalitat of Catalonia 

Consorci Consorcio Consortium 

Convocatòria Convocatoria Round, call for applications 
Convocatòria de places Convocatoria de plazas Vacancies  

Demarcació de Barcelona Demarcación de Barcelona Barcelona Province 
Departament d’Empresa i 
Ocupació 

Departamento de Empresa y 
Ocupación 

Catalan Ministry of Business and 
Employment 

Diputat/da del Parlament Diputado/a del Parlament Member of Parliament 

Districte Distrito District 

Equipaments Equipamientos Amenities, services, facilities 
Fira de Barcelona Fira de Barcelona Fira de Barcelona 

Generalitat de Catalunya Generalitat de Cataluña Generalitat of Catalonia 

Gerència Municipal Gerencia Municipal Municipal Manager’s Office 

Gerència de Promoció Econòmica Gerencia de Promoción Económica 
Manager’s Office for Economic 
Promotion 

Govern municipal Gobierno Municipal Municipal government 

Impacte ambiental Impacto ambiental Environmental impact 

Jornada de portes obertes Jornada de puestas abiertas Open day 
Lloc de treball Puesto de trabajo Workplace 

Marca comercial Marca comercial Brand 

Mercabarna  Mercabarna Barcelona wholesale market 
Mitjans de comunicació Medios de comunicación Media 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
Oficina de Atención Ciudadana 
(OAC) 

Citizen Advice Office (OAC) 

Oficines del SOC Oficinas del SOC 
Branches of the Catalan 
Unemployment Office (SOC) 

Participació ciutadana Participación ciudadana Citizen participation 
President/a de la Generalitat Presidente/a de la Generalitat Prime Minister of the Generalitat 
President/a del Parlament de 
Catalunya 

Presidente/a del Parlament de 
Cataluña 

Speaker of Catalan Parliament 

Primera Tinència d’Alcaldia Primera Tenencia de Alcaldía First Deputy Mayor’s Office 
Regidor/a Concejal/a Councillor 

Regidor/a d’Ocupació i Innovació 
Concejal/a de Ocupación e 
Innovación 

Councillor for Employment and 
Innovation 

Subvenció Subvención Subsidy 

Tercer sector Tercer sector Third sector 

Àmbit profesional, econòmic i jurídic 

Adreçat a persones en situació 
d’atur 

Dirigido a personas en situación 
de pario 

Aimed at the unemployed 

Assessorament emprenedors Asesoramiento emprendedores Coaching entrepreneurs 
Assessorament expert Asesoramiento experto Expert advice 

Beques i ajuts Becas y ayudas Grants and financial help 

Bones practiques Buenas prácticas Best practices 
Capacitació Capacitación Skills acquisition 

Capital risc Capital riesgo Venture capital 
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Centre d’Empreses Centro de Empresas Business Centre 

Codi deontològic Codi deontológico Code of conduct 

Comerç just Comercio justo Fair trade 
Concurs públic Concurso públic Public bid 

Consolidació d’empreses Consolidación de empresas Business Consolidation 

Creació d’empreses Creación de empreses Business creation 
Dones emprenedores Mujeres emprendedoras Women entrepreneurs 

Eix comercial Eje comercial Commercial hub 

Equipaments per al barri Equipamientos para el barrio Neighbourhood amenities 
Finançament Financiación Funding 

Formació ocupacional Formación ocupacional Vocational training 

Formació presencial Formación empresarial Onsite training 
Formació i orientació laboral Formación y orientación laboral Vocational training 

Horari Horario Timetable, Opening times 
I+D Investigació i 
desenvolupament 

I+D Investigación y desarrollo R&D Research and development 

Impulsar Impulsar To boost 

Inserció laboral Inserción laboral Job placement 

Inserció sociolaboral Inserción sociolaboral Social and profesional integration 
Jornades Jornadas  Conference 

Ocupació Ocupación Employment 

Parc tecnològic Parque tecnológico Technology park 
Persones emprenedores Personas emprendedoras Entrepreneurs 

Prestació de serveis Prestación de servicios Provision of services 

Viver d’empreses Vivero de empresas Business incubator 
 
05.6. TERMES COMUNAMENT UTILTIZATS 
 
La següent taula recull una selecció d’aquells termes habitualment emprats en la producció de 
continguts per a Barcelona Activa. L’objectiu d’aquest breu glossari és disposar d’una guia de consulta 
ràpida per a la redacció de notícies i altres continguts d’actualitat. 
 
Aspectes de presentació 

Activitats 
9 Activitats, activitats de formació, activitats formatives, oferta formativa, 

càpsula 

9 Seminaris, seminaris d’especialització, seminaris informatius 

9 Sessions, sessions de formació, sessions informatives (només utilitzar per 
referir-se a sessions informatives) 

9 Expressions comunament utilitzades: 

- Durant les activitats es presentarà, aprendràs / coneixeràs... 

- A través d’aquesta sessió, els assistents podran aprendre...  

- El Cibernàrium MediaTIC imparteix diverses activitats sobre... 

9 Cal evitar expressions com: 

- L’activitat presenta / ofereix  

- El Centre per al Desenvolupament Professional presenta / organitza / 
ofereix 
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Emprenedoria 
9 Iniciativa emprenedora, capacitat emprenedora 

9 Emprenedors, persones emprenedores, joves emprenedors 

9 Innovació, talent innovador 

9 Idea de negoci, projecte empresarial, projecte de negoci 

9 Cerca de finançament, accés al finançament 

9 Tècnics en creació d’empreses 

Ocupació 
9 Perfils professionals, noves ocupacions, llocs de treball 

9 Sortides laborals, sortides professionals, oportunitats professionals 

9 Recerca de feina, cerca de feina, buscar / trobar feina 

9 Desenvolupament professional, competències professionals 

9 Persones en situació d’atur, persones que es troben a l’atur, persones que 
estan a l’atur 

9 Sectors emergents, sectors econòmics, mercats emergents, mercats punters 

9 Mercat laboral, mercat de treball 

9 Orientació professional, assessorament (s’evitarà l’ús de termes com ‘ajuda’) 

9 Tècnics en orientació professional 

Desenvolupament 
empresarial 9 Empresa, societat, companyia, negoci, pimes, microempreses, autònoms 

9 Empreses TIC, empreses de base tecnològica 

9 Empreses joves o joves empreses, empreses de recent creació, empreses de 
nova creació 

9 Crear una empresa, posar en marxa una empresa / negoci 

9 Empresa en fase de desenvolupament, empresa en procés de 
desenvolupament  

9 Internacionalització, obertura a nous mercats, obrir l’empresa a nous mercats 
i/o països, internacionalitzar l’empresa 

Barcelona 9 El contingut de les notícies dels diferents portals requereix de la utilització 
recurrent del terme “Barcelona” i “Ajuntament de Barcelona”.  

9 Per això, i per evitar-ne la repetició excessiva, es recomana l’ús de fórmules 
alternatives, com ara “ciutat”, “capital catalana”, “ciutat comtal”, 
“consistori”, “govern municipal”, etc. 

 
05.6. LLENGUATGE NO SEXISTA 
 
Des de 2016, Barcelona Activa aplica una política encaminada a evitar, en la mesura del possible, l’ús de 
termes que es refereixin explícitament o implícitament a un sol sexe, i vetllar per la seva correcta 
aplicació en totes les comunicacions, publicacions i documents de l’agència.  
 
De la mateixa manera que altres llengües romàniques, el català és una llengua de gènere, és a dir, que té 
morfemes distintius del gènere femení i del gènere masculí.  
 
Per exemple, els substantius apel·latius de persona en català no tenen una forma fixa que estigui en 
correlació amb la diferència de sexe. Les terminacions tenen, en efecte, formes molt variades. Els noms 
apel·latius de persona són en tots els casos masculins o femenins segons les formes respectivament 
femenines o masculines de l'article o d'aquells pronoms que s'uneixen atributivament a aquests noms o 
hi al·ludeixen. Aquesta norma, però, deixa de ser vàlida quan els plurals masculins els, ells, aquests, 
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tots, alguns, etc., a més de designar una pluralitat d'homes, també poden designar conjuntament una 
pluralitat d'homes i dones, independentment del nombre dels uns i de les altres. 
 
Malgrat que una de les dues accepcions de la paraula home s'aplica a tot el gènere humà, és a dir, que 
comprèn també les dones, el fet d'utilitzarla amb un sentit universal destaca el protagonisme del sexe 
masculí i oculta el del femení en tots els àmbits de l'activitat humana. Per això convé evitar el terme 
home, i també el plural, homes (llevat, per descomptat, que ens referim només a persones del sexe 
masculí), i substituir-lo per altres expressions no excloents del sexe. Tot el que hem dit per a home és 
vàlid igualment per a altres substantius masculíns que absorbeixen el femení en singular: 
 
En el cas dels adjectius, els podem identificar pels que són invariables com:  

els acabats en -a en singular (entusiasta); en -e (amable) els acabats en -aç, -iç, i-oç 
(capaç, feliç, feroç), que tenen, però, dues formes en plural (-ços/-ces); la major part 
dels acabats en -al, -el i -il  (natural, rebel, humil); la major part dels acabats en -ar i els 
acabats en -erior (regular, superior), i també millor, pitjor, major, menor...; la majoria 
dels acabats en -ant i -ent (constant, innocent) i d'altres com gran, suau, miop, màrtir, 
àrab, hindú... 
 

i amb dues terminacions: 
la forma femenina sempre acaba en -a. La masculina, com en el substantiu, es manté a 
vegades sense marca de gènere (fort/forta, savi/sàvi) i d'altres conté la terminació -e  
(apte/apta, culte/culta) o la terminació -o (borratxo/borratxa, guenyo/guenya). 

 
A més, car considerar que no sempre hi ha simetria semàntica entre el masculí i el femení de molts 
noms i adjectius: enfront el significat militar de minyó trobem el domèstic de minyona, o un home públic 
és aquell que té una vida pública coneguda, en general com a polític, vers una dona pública  
 
Per això, les propostes o recomanacions que es formulen aquí tenen la finalitat, sobretot, de servir de 
base per a una reflexió, generadora d'una presa de consciència dels problemes que s'han intentat 
exposar. Pel que fa als exemples de solucions proposades tampoc tenen cap altre caràcter que el de 
mers suggeriments. Només es demana a les persones que redactin en català o traduexin a aquesta 
llengua una mica de reflexió i de bona voluntat per tractar d'evitar, en la mesura del que sigui possible i 
sense violentar la llengua, termes o expressions sexistes que representin discriminació per a les dones. 
 

Exemples de solucions proposades 

Casos Usos corrents Possibles solucions Comentaris 

El masculí utilitzat amb 
valor genèric: l’home o 
els homes 

L’home (o els homes) els homes i les dones, la 
humanitat, el gènere 
humà, l’espècie humana, 
les persones, els éssers 
humans 

Es proposa evitar la 
utilització de l.home o els 
homes amb valor genèric 

 el candidat (ús freqüent 
en el 
llenguatge administratiu) 

els/les candidates, les 
persones que presentin la 
seva candidatura 

 

Utilització del masculí 
plural amb valor genèric 
per designar grups, 
categories o pobles 

els nens els nens i les nenes, la 
infància 

Es proposa utilitzar també 
el nom femení 
corresponent o, si n’hi ha, 
un nom col·lectiu 

 els nois, els joves els nois i les noies, els 
joves i les joves, 
l’adolescència, la joventut 

 

 els ancians els ancians i les ancianes, 
les persones grans, les 
persones d’edat (o d’edat 
avançada), la gent gran, la 
vellesa 
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 els adults els adults i les adultes, les 
persones adultes, les 
persones d’edat adulta  

 

 els funcionaris els funcionaris i les 
funcionàries, el personal 

 

 els mexicans, els 
catalans, etc. 

els mexicans i les 
mexicanes, els catalans i 
les catalanes, o el poble 
mexicà, el poble català 

 

Ús discriminatori del 
femení per designar 
professions 
 

les dones de la neteja el personal de neteja 

 

 els metges i les 
infermeres 

el pesonal mèdic o el 
personal de salut 

També hi ha 
metgesses i 
infermers 

 els pilots i les hostesses el personal d’aviació, de 
vol, els membres de la 
tripulació aèria 
 

 

 


