
Un programa de lideratge i ciutat dirigit a 
menors de 35 anys per donar a conèixer 
Barcelona des de tots els seus àmbits i 
desenvolupar propostes de futur. Barcelona 
2040 està orientat a formar i connectar el 
talent jove de Barcelona. 

Objectius
1. Connexió: connectar joves amb talent amb 
els principals actors del teixit econòmic, científic, 
industrial, emprenedor i cultural de la ciutat.

2. Formació: que els joves participants apro-
fundeixin en el coneixement de la ciutat i els seus 
principals motors. Serà a través del coneixement 
de la ciutat i les seves dinàmiques que generarem 
futurs lideratges cívics per Barcelona. 

3. Relació: espai que permeti relacionar i po-
sar en contacte el talent jove de diferents sectors 
que desenvolupa la seva activtat professional a 
Barcelona i crear nous vincles generacionals des 
de la transversalitat.
 
4. Incorporació: facilitar la seva incorpo-
ració natural a la dinàmica de Barcelona Global, 
basada en el compromís dels seus socis amb 
Barcelona a través de l’aportació de coneixement, 
recursos, contactes i capacitats per fer que passi. 

5. Creixement: desenvolupar les habilitats en 
lideratge, excel·lència i professionalitat.

6. Participar: a través del coneixement que 
puguin adquirir de les empreses i els seus repre-
sentants, participaran dels reptes de sector que 
se’ls plantegi.

7. Implicar-se: el plantejament i resolució de 
reptes urbans, els permetrà una major i millor im-
plicació amb la ciutat. 

A qui va dirigit
• Joves de 26 a 35 anys
• Actius professionalment i amb experiència 

de 5 a 8 anys 
• Amb interès i compromís amb el futur  

de la ciutat de Barcelona.

Requisits d’accés
• Ser proposat per un soci (corporatiu  

o individual) de Barcelona Global.
• Evaluació prèvia del Comité d’Acceptació 

de Barcelona 2040. 
El programa està dirigit a un màxim de 22 participants.

Idioma del programa
• Les sessions seran en català, castellà i 
anglès indistintament. 

Preu del programa
• 400€* (que inclouen a més la quota com  
a soci de Barcelona Global)
* 250€ per els socis Under30

Agenda
Abril - Desembre 
2020

La Barcelona global
Sessió introductòria a Barcelona Global i al programa Barce-
lona 2040. Dinar amb el seu president, CEO i membres de la 
Comissió Executiva. A la seu de Barcelona Global.

La Barcelona industrial
Visita a una gran fàbrica de Barcelona. Dinar amb el seu mà-
xim representant. 

1a Dinàmica de grup per treballar els reptes 
Sessió organitzada i dinamitzada per Imagine, enfocada a tre-
ballar els reptes llançats.

La Barcelona emprenedora
Sessió al Pier01, amb una trobada amb emprenedors, inver-
sors, corporates i representants de Barcelona Tech City. Dinar. 

La Barcelona cultural
Trobada en una institució cultural amb representants del sector 
cultural de Barcelona. Visita a la instal·lació.

La Barcelona de les infraestructures 
Visita a una infraestructura. Dinar amb els máxims dirigents 
d’altres empreses del sector.

La Barcelona de la tecnologia
Visita a una multinacional de referència tecnològica amb re-
presentants d’altres empreses del sector. Dinar amb el seu CEO 
i representants d’altres empreses.

La Barcelona de la ciència
Visita a un centre de recerca. Dinar amb el seu director, i direc-
tors d’altres centres.

La Barcelona del turisme i l’esport
Trobada al FC Barcelona amb el seu president. Visita al Camp 
Nou i dinar amb els principals agents del sector del turisme i 
l´esport.

La Barcelona de la medicina i la farma
Visita a una farmacèutica. Dinar amb el seu president, repre-
sentants del sector mèdic i farmacèutic.

2a Dinàmica de grup per treballar els reptes
Sessió organitzada i dinamitzada per Imagine enfocada a tre-
ballar en grups els reptes llançats.

Presentació dels reptes
Acte de presentación de les millors solucions als reptes davant 
l’Alcadessa.

Metodologia
Els joves participants descobriran la ciutat i els 
seus líders a través de 8 visites i 8 converses amb 
els seus protagonistes (líders empresarials, de la 
ciència, la cultura, el coneixement, la política).

Cada edició treballarà dos reptes de ciutat que 
seran plantejats a l’inici i que acompanyaran les 
sessions i els mesos del programa.

Els participants estaran acompanyats a cada ses-
sió per un membre del Consell de Supervisió de 
Barcelona Global, i també per un membre de 
l’equip de Barcelona Global.

Els reptes es treballaran en grups i en dues dinà-
miques organitzades per Imagine, programa d’in-
novació disruptiva. 

Les solucions als reptes es presentaran en un acte 
amb totes les empreses, professionals implicats, 
amb l’assistència de l’Alcadessa de Barcelona.
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