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Doble acord entre la Cambra i Barcelona Oberta per 

enfortir els eixos comercials i desenvolupar les APEU 

 
• Ambdues entitats es comprometen a col·laborar en l’impuls d’actuacions en àrees 

d’interès comú en suport al comerç, la restauració i els serveis a la ciutat de Barcelona. 

 

• Es crearan dues taules per assessorar les associacions vinculades a Barcelona Oberta 

i ajudar les entitats de cara a optar a ser Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). 

 

Barcelona, 27 d’abril de 2021.- La presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca i Aparici, i 

el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, han signat dos convenis perquè ambdues 

organitzacions, amb gran representativitat del sector comercial, col·laborin en accions destinades a 

enfortir els eixos comercials i desenvolupar les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). 

La Cambra i Barcelona Oberta treballaran juntes, per una banda, en la generació, disseny, 

desenvolupament i execució de projectes, actuacions i activitats relacionades amb el sector del 

comerç, la restauració i els serveis a la ciutat de Barcelona. El pla d’actuació inclou la definició d’un 

pla de generació de projectes a àrees d’interès comú, mesures de suport del comerç, participació en 

jornades i conferències, digitalització del sector i projectes relacionats amb les APEU, entre d’altres. 

Ambdues es comprometen, doncs, a treballar conjuntament mitjançant actuacions concretes que 

afavoreixin la relació i complementin la tasca de Barcelona Oberta i la Cambra, articular la gestió 

i l’execució dels projectes i intercanviar informació per al compliment de les seves activitats. 

El segon acord subscrit per la Cambra i Barcelona Oberta estableix la creació d’una taula de treball 

per assessorar i donar suport a les associacions de Barcelona Oberta, així com una taula 

informativa que ajudi a les entitats en la presa de decisions de cara a optar a convertir-se en Àrees 

de Promoció Econòmica Urbana. 
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