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El naixement d’aquest espai dóna resposta a les necessitats i
oportunitats d’inserció sociolaboral i emprenedoria que genera
una ciutat dinàmica, creativa, emprenedora i innovadora. El
percentatge de població adulta involucrada en noves activitats
emprenedores (entre 3 i 42 mesos) és del 4,8% a Barcelona; molt
similar a Catalunya (4,6%), però molt superior a la d’Espanya
(2,9%) i d’Europa (3,2%).
A més d’emprenedora, Barcelona és una ciutat cooperativa. Acull
4.700 empreses, entitats o altres iniciatives relacionades amb el
món de l’economia cooperativa, social i solidària. 500.000
barcelonins i barcelonines són sòcies de consum d’aquestes
entitats, que generen el 7% del PIB i un percentatge similar dels
llocs de treball de la ciutat. Un sector amb un alt valor afegit: és
capaç de facilitar la inclusió social de persones en dificultats
d’accés al mercat laboral través de la generació d’activitats
sostenibles econòmicament.

Aquesta Barcelona emprenedora i alhora cooperativa és, a més,
un referent en innovació, entre d’altres en el camp tecnològic,
amb iniciatives emprenedores digitals a nivell mundial, amb
espais com Barcelona Tech City – Pier 01 o el congrés d’start-ups
4YFN i que compta amb una xarxa d’incubadores d’activitat
econòmica. Barcelona Activa atén anualment 15.000 persones
que tenen una idea de negoci, de les quals 2.550 acaben creant
noves empreses en aquests sectors diversos. Per a això, les
incubadores d’activitat econòmica són una eina clau.

La Pionera, amb vocació socio-empresarial, neix per donar
resposta a les oportunitats que genera una ciutat dinàmica,
creativa i emprenedora com Barcelona. Vol ser una finestra al
món laboral per a tot tipus de persones emprenedores, siguin
graduades, artistes o de col·lectius en dificultats d’accés al
mercat laboral, mantenint en l’eix central la perspectiva de
gènere. La Pionera aspira a convertir-se en un espai de referència
de ciutat per tots aquells que comencen un projecte. Aquesta
iniciativa reprodueix un model experimental sorgit a ciutats
innovadores com París, Berlin o Vancouver.
La Pionera compleix funcions d’aprenentatge pràctic, d’assaig en
viu de possibles noves activitats econòmiques i de pont d’accés
al món laboral; on tant la venda com la gastronomia i l’activitat
cultural tenen algun element de provatura, de visualització i
d’accés a oportunitats.

Hi formaran part iniciatives emprenedores
o socioempresarials que:
○
○
○
○
○
○

Es trobin en fase d’incubació, proves pilot
o llançament
Tinguin caràcter innovador i capacitat
transformadora
Generin nova ocupació a la ciutat de Barcelona
Ofereixin oportunitats a persones en risc
d’exclusió
Respectin els criteris de compromís social,
ambiental, comunitari i paritat de genere
Siguin de proximitat amb el territori

Tret de sortida del projecte

7 Abril 2018
Context

Districte de Sant Martí, barri de Poblenou.
Final del passeig de Calvell.

Distrubució de l’espai:
Zona de venda i promoció

30 expositors de 4m2, 6m2 i 8m2
Zona de descans i gastronomia

7 expositors

Horaris d’obertura

Hivern, dissabte i diumenge de
10 a 20h; Estiu, divendres, dissabte
i diumenge de 12 a 22h

Espais culturals

1 escenari central de cultura viva i dos punts
de música al carrer

La Pionera està impulsada per la Fundació Formació i Treball.
Formació i Treball és una Fundació amb seu al Besòs i centres de
treball a les províncies de Barcelona i Tarragona, amb més de 25
anys d'experiència en processos de formació i ocupació, sota el
convenciment que la feina és la millor alternativa per lluitar
contra l’exclusió social. Per seguir aprofundint en la creació
d’espais concrets per l’apoderament i dignificació de col·lectius
amb dificultat d’accés al mercat laboral, des de Formació i
Treball s’aposta ara per la creació d’un espai per la gent que
comença a la ciutat de Barcelona.

Formació i Treball ha signat un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona per la creació i la gestió d’aquest
espai, amb l’objectiu de construir un projecte solvent que
esdevingui un referent de ciutat per a la creació de nous
projectes d’innovació socio-econòmica.

L’espai de la gent que comença acollirà un miler de persones cada cap de setmana, durant 42 caps
de setmana a l’any, donarà cabuda a 300 iniciatives emprenedores i a 250 artistes.
La Pionera serà un espai inclusiu i obert a tota la ciutadania. A traves de la seva programació
d’espectacles musicals i activitats socioculturals serà atractiu per un públic el màxim ampli possible,
que primer convidarà al veïnat del barri i després a la resta de la ciutat. L’espai oferirà alternatives
de lleure a les famílies, als joves i a persones de totes les edats, volem evitar propostes nínxol
atractives únicament per a públics reduïts.

16 de Febrer,
Roda de premsa i inici de les sol·licituds dels potencials participants.
04 de Març,
Finalització del periode d’inscripcions.
05-08 Març,
El comitè de selecció farà la tria de les candidatures i decidirà sobre la assignació de les parades.
El comitè estarà format per membres de Formació i Treball i l’Ajuntament de Barcelona.
9 de Març,
S’anuncien els projectes seleccionats.
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