
•	 Construir	infraestructures	on	es	concentrin	“clústers”	
d’empreses	financeres	i	sectors	“estratègics”.

•	 Re-impulsar	el	22@,	afavorint	fiscalment	les	empreses	
de	les	Tecnologies	de	la	Informació	i	la	Comunicació.	

•	 	Fer	esdevenir	Barcelona	en	una	“smartcity”.	

•	 Impulsar	 Barcelona	 com	 a	 “Mobile	 World	 Capital”	
afavorint	el	tracte	i	inversió	de	les	empreses	estrangeres	
del	sector	mòbil.	

•	 Configurar	una	 “Marca	Barcelona”	com	a	 referència	
en	 comerç	 i	 negocis,	 a	 partir	 de	 l’organització	
“d’eventlandings”:	fòrums,	fires	i	congressos.	

•	 	Promoure	els	eixos	i	centres	comercials.	

•	 Eliminar	traves	burocràtiques	en	la	gestió	empresarial,	
fent	de	Barcelona	una	ciutat	“businessfriendly”.	

•	 Acollir	l’organització	dels	JJOO	d’Hivern.”

Posem cara 
al lobby empresarial 
de la “marca
Barcelona” 
Coneixem realment 
qui pren les decisions 
a l’Ajuntament de BCN?

Aquestes mesures on han estat 
debatudes? Qui ha proposat que els 
recursos públics s’inverteixin en aquestes? 
La ciutadania de Barcelona? Evidentment 
que no. Les classes popular i treballadores, 
que som les principals afectades per 
aquesta crisi? Evidentment que tampoc. 
Potser els partits polítics de l’Ajuntament 
de Barcelona, que teòricament han de 
representar a la ciutadania? Doncs tampoc.

Barcelona Global és una plataforma 
“civil, privada i independent”, que 
aplega “empresaris, professionals 
i emprenedors”. Reuneix alguns dels 
principals empresaris de la ciutat (Abertis, 
Agbar, Agrolimen, Applus, Banc Sabadell, 
Cuatrecases, Deloitte, ESADE, IESE, Fira 
de Barcelona, Freixenet, GBS Finanzas, 
Grup Godó, Media Planning, Puig, SABA, 
socis de la Fundació Príncep de Girona, del 

L’actual govern de l’Ajuntament de Barcelona (CIU) ha 
emmarcat els seus plans estratègics en matèria d’inversió i 
promoció econòmica en base al document de mesures 
per a l’impuls econòmic “Barcelona Creixement”. 
Aquestes mesures han estat plasmades i formalitzades 
en el Pla d’Actuació Municipal de la legislatura (apro-
vades també per PSC i ERC).

Aquestes mesures 
han estat definides, 
mitjançant un conveni de 
col·laboració i assessorament 
a 4 anys, amb la plataforma 
“Barcelona Global”.  



Ells són qui realment prenen les decisions 
econòmiques i polítiques. Ells són els 
qui sovint anomenem burgesos, grans 
accionistes, grans empresaris, qui 
ostenten la propietat o la gestió dels 
mitjans de producció a Barcelona. Però 
més enllà de visualitzar-los amb america-
na, maletí, camisa de coll alt i corbata, els 
hi podem posar cara?

Barcelona 
Global 
constitueix el
grup de pressió
empresarial 
de la ciutat: 
el “lobby 
empresarial”. 

Barcelona Global: 
la junta directiva

Salvador 
Alemany
President d’ABERTIS 
i SABA. Empreses de 
gestió d’infraestructures 
de mobilitat (autopistes 
i telecomunicacions. A 
més a més presideix el 
CAREC (Consell per a 
la Reactivació Econòmi-
ca i el Creixement). 

Juan Carlos 
Belloso
Director i fundador de
FUTURE PLACES, 
empresa de consultoria 
en desenvolupament i 
posicionament econòmic 
de ciutats i territoris.

Anna Maria 
Birulés
Ex-directora general del CIDEM 
(Centre d’Informació i Des-
envolupament Empresarial), 
RETEVISIÓN i Presidenta  
del Consorci per a la Promo-
ció Comercial de Catalunya 
(COPCA). Ex-Ministre de 
Ciència i Tecnologia del 
Govern Espanyol. 

Pedro 
Alonso
Director de IS GLOBAL, 
centre de recerca en 
malalties tropicals ubicat 
al’Hospital Clínic.

Oriol 
Barrachina
Soci director de l’empre-
sa immobiliària CUSH-
MAN& WAKEFIELD 
a Barcelona.  

Jaume
Buxó
Director General de 
DELOITTE a Catalunya, 
empresa d’assesso-
rament, consultoria i 
auditoria d’empreses

Jordi Camí
Director General del Parc 
de Recerca Biomè-
dica de Barcelona 
(PRBB).

Borja 
Corcóstegui
Director mèdic i soci-
fundador de l’Institut 
de Microcirugia 
Ocular (IMO).

Artur 
Carulla
President d’AGROLIMEN. 
A més és Vice President 
del Cercle d’Economia 
i Conseller de Repsol. 

Agustí 
Cordon
Director General de FIRA 
DE BARCELONA i Vice
President de la Fundació 
Barcelona Mobile 
World Capital. 

Aurora 
Catà
Sòcia de SEELIGER 
& CONDE, empresa 
de cerca i desenvolupa-
ment de talent en gestió 
i direcció d’empreses, 
i vocal de la Junta del 
Cercle d’Economia. 

Emilio 
Cuatrecasas
President de CUATRE-
CASAS Gonçalves 
Pereira, despatx d’ad-
vocats. A més presideix 
AREAS, grup d’empreses 
de l’hostaleria. I President 
de Barcelona Global. 

Joaquim 
Coello
President d’APPLUS, 
empresa d’inspecció i 
certificació d’empreses, 
i membre del consell de 
diferents empreses 
industrials. Ex-President 
del Port de Barcelona.

Antonio 
De Lacy
Director del Servei de 
cirurgia general i 
digestiva de l’Hos-
pital Clínic i President 
de BIMA, Barcelona 
International Medical 
Academy. 

Luís Conde
Director de SEELIGER
& CONDE, empresa 
especialitzada en 
“HeadHunting”. 
Membre del Consell 
d’Administració de 
Fira de Barcelona 
i President del Saló 
Nàutic. 

Pedro 
Fontana
President Executiu 
d’AREAS, grup d’em-
preses de l’hostaleria. 
A més presideix la 
Fundació de la universi-
tat privada ESADE.  

Fritz 
Holderlein
Director General 
d’EVERIS, empresa de 
consultoria fiscal i comer-
cial per a empreses.  

Ricard 
Fornesa
President d’Honor de 
‘LA CAIXA’. 

Josep 
Martínez 
Vila
Conseller delegat 
de SABA, empresa 
d’aparcaments i logística. 

Ildefonso 
García 
Serena
Presideix el grup de 
comunicació de l’empresa 
de computació COMPAQ. 

Joan Rodés
Director de l’Institut 
d’Investigacions Sanitàries 
IDIBAPS de l’Hospital 
Clínic.

Marian Puig
Conseller Delegat de 
ISDIN, laboratori 
dermatològic. 

Carles 
Ventura
Director General Adjunt 
del BANC SABADELL. 

Maria Reig
Presidenta de REIG 
CAPITAL, grup d’inversió 
empresarial andorrà, és la 
Presidentafundadora de 
Barcelona Global.  

Gonzalo 
Rodés
President a Catalunya 
de GBS FINANZAS, 
empresa d’assessorament 
financer d’empreses, i
Vice President de la 
Fundació Príncep 
de Girona. 

Josep Lluis 
Sanfeliu
Soci de la societat de ca-
pital risc especialitzada en 
ciències de la vida YSIOS 
CAPITAL.  

Pablo 
Sagnier
Soci de EGON 
ZEHNDER, empresa 
de consultoria i
assessoria d’empreses. 

Miguel 
Vicente
Fundador de LET’S 
BONUS, empresa de 
planificació i publicitat 
d’ofertes d’oci i consum.

Ainhoa 
Grandes
Directora de la Fundació 
MACBA (Museu d’Art 
Contemporani de 
Barcelona). 

Ricard 
Robles
Soci fundador del Festival 
de música electrònica 
SONAR. 

Joaquim 
Serra
Vice-President de NATURA 
BISSÉ, empresa de 
cosmètics dermatològics. 

Jorge Vidal
Arquitecte a RAHOLA 
VIDAL, plataforma
d’arquitectura.

Albert 
Agustí
Director General de 
l’Associació de Clubs 
de Bàsquet (ACB) 
i President del Reial 
Club de Tennis de 
Barcelona (RCTB). 

Leopoldo 
Rodés
President de MEDIA 
PLANNING, empresa de 
gestió de les campanyes 
publicitàries de grans 
empreses, i de la
Fundació MACBA. 

Julia Prats
Professora de IESE, 
escola de negocis, 
especialitzada en 
emprenedoria 

Fórum de Marcas Renombradas Españolas 
i del Circulo Ecuestre) amb l’objectiu de 
“convertir Barcelona en un centre global 
de negocis” i “posar en contacte els 
centres de decisió empresarial i els insti-
tucionals públics”. 



Per tot això, la CUP de Barcelona ja estem treballant en les 
mesures per crear: 

1. Un model de participació directa de la ciuta-
dania en la presa de decisions de l’Ajuntament de 
Barcelona. Per fer de Barcelona una ciutat radicalment 
democràtica, on les consultes ciutadanes, els òrgans 
municipals de barris i districtes i, fins i tot, l’associa-
cionisme veïnal tinguin rellevància i plena validesa en la 
presa de decisions.

2. Un model de producció econòmica participatiu a 
tota la ciutadania i amb una orientació de les inversions 
en les persones i en la promoció de l’economia solida-
ria, cooperativa i de proximitat. Per fer de Barcelona 
una ciutat on la inversió, producció i distribució de bens 
i serveis responguin a les necessitats socials i estiguin al 
servei de les persones. 

Davant el 
lobby empresarial, 
la unitat 
popular!

barcelona.cup.cat
CUPBarcelona

@cupdebarcelonai 

#marcabarcelona

Radicalitzem 
la democràcia! 
Recooperem 
l’economia!
Construïm la ciutat 
participativa, solidària 
i cooperativa!

Lluis 
Bassat
President fundador de 
BASSAT& OGILVY, 
empresa de publicitat. 
Director de les 
cerimònies dels Jocs 
Olímpics de 1992.

Màrius 
Carol 
Director de comunicació 
del GRUP GODÓ, 
empresa de mitjans 
de comunicació 
(La Vanguardia, Mundo 
Deportivo, 8TV, RAC1). 

Carlos Godó
Conseller Delegat del 
GRUP GODÓ, empresa 
de mitjans de comunicació 
(La Vanguardia, Mundo 
Deportivo, 8TV, RAC1).

Josep 
Lluis Bonet
President de FREIXENET. 
A més a més presideix el 
Comitè Executiu de Fira 
de Barcelona, és 
President d’Alimentaria 
i del Foro de Marcas 
Renombradas. 

Pilar 
De Torres
Consellera Delegada de 
PUENTIS, plataforma 
mediadora entre 
empreses i inversors, 
i Vice Presidenta de 
l’Ateneu Barcelonès. 


