
Guia de debat sobre la Fira



Com utilitzar aquesta Guia

Abans del debat, pregunteu-vos:

• Quant de temps teniu per a fer el debat sobre la Fira?
• Quins temes us interessen més?
• Necessiteu que algú del grup de treball de la Fira us ajudi en 

l’exposició?, si és així, poseu-vos en contacte amb nosaltres 
a: XXXXXXXX

En funció del temps de què disposeu i dels temes que més us 
interessin, feu una selecció de les diapositives que penseu que 
us podran ser més útils en el vostre debat.

Recolliu les conclusions del debat i feu-les arribar tant a  
Coordinadora com al Grup de treball de la Fira.

Concreteu quines són les posicions de consens, els disensos i 
les conclusions finals a les que arribeu.



Sobre aquesta Guia

• A la reunió que es va produir a la Coordinadora el dia 02.02.2020 
se’ns va demanar l’elaboració d’una guia per al debat als diferents 
espais de l’organització.

• L’hem elaborat amb l’objectiu de presentar una informació 
entenedora que ajudi a realitzar un debat polític tant als eixos com 
als barris de BComú.

• Per això, a més d’ordenar i resumir la informació que tenim sobre la 
Fira, hem intentat recopilar els debats i arguments que s’han 
confrontat a BComú durant aquest procés.

• Per últim, pensem que la situació actual del Covid-19 aporta nous 
arguments sobre la conveniència de donar suport a projectes basats 
en un model econòmic que no podrà existir en el futur, per això, 
com a Grup de treball,  proposem a l’organització que adopti una 
proposta concreta sobre l’ampliació de la Fira i el projecte Univers 
Montjuïc que formulem en el darrer apartat d’aquesta Guia.



Introducció

• Fa mesos que a BComú parlem sobre la Fira de Barcelona. Un debat que 
s’ha realitzat gràcies a la implicació d’un grup d’activistes de l’organització. 

• Però el debat no s’hagués iniciat sense les accions realitzades pel col·lectiu 
La Fira o la Vida que a nivell públic ha posat en qüestió la inversió milionària 
als recintes firals davant l’emergència habitacional a la ciutat.

• La intenció del grup de treball de BComú era que el debat dins l’organització 
culminés amb una votació en plenari on s’adoptés una posició política 
consensuada.

• El 19 de febrer, però, l’Ajuntament va signar el conveni d’ampliació de 
capital de la Fira 2000, amb el vot a favor de tots els grups polítics, sense 
que el debat a BComú s’hagués pogut finalitzar.

• Però l’actual emergència sanitària del Covid-19 ha canviat radicalment la 
nostra realitat, tot aportant un valor extraordinari a les reflexions que ens 
hem estat fent aquests mesos: és necessària una inversió milionària a la 
Fira? És un model sostenible mediambientalment? És el model econòmic i 
de ciutat que volem? Hi ha altres necessitats socials més importants? Com 
es prenen les decisions a la ciutat i a la nostra organització? 
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1. La Fira 

Què és el Consorci de la Fira de Barcelona 
i què és Fira 2000 S.A.
Propietat, gestió i finançament



• Es crea a l’any 1932, després de les grans exposicions universals de 
1888 i 1929 a proposta de la Cambra de Comerç.

• A l’any 2000 es van reformar els seus estatuts, en el moment en què 
la Generalitat va entrar a formar part de la Fira, però la Cambra de 
Comerç encara hi té un pes molt gran i és una entitat que no 
compleix amb els requeriments de transparència de les 
administracions públiques.

• La formen Generalitat, Ajuntament i Cambra de Comerç de 
Barcelona.

• El seu compte d’explotació anual és positiu en uns 31 milions 
d’euros. És així perquè tota la inversió en construcció del recinte de 
Gran Via es realitza a través d’una altra entitat pública, Fira 2000 
S.A., ens depenent de la Generalitat on hi participen diferents 
administracions aportant capital.

La Fira Internacional de Barcelona



La Fira Internacional de Barcelona

Creada al 1932 per la Cambra de Comerç. Actualment és una entitat de naturalesa pública, de base associativa i 
caràcter consorcial de foment, integrada de manera igualitària per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

El Consell d’Administració 
està constituït per set o nou membres 
nomenats pel Consell General, a proposta de 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, entre persones de 
reconegut prestigi econòmic, empresarial i 
professional.

El Director
Representació
Gestió
Direcció
Contractació
Nomenaments i 
cessaments

Consell General:
Presi: Alcaldessa
Vicepresi: Generalitat
Vicepresi 2: Cambra Comerç
4 vocals  Gene
4 vocals Ajuntament
4 vocals cambra Comerç

FUNCIONS CONSELL ADMINISTRACIÓ

a) Programar les activitats de la Fira 
b) Organitzar la realització de les activitats comercials, fires, en les condicions econòmiques, data i lloc que estimi oportuns, i 
efectuar els corresponents nomenaments.
c) Cedir temporalment locals, instal·lacions o serveis de la Fira Internacional de Barcelona
per a la realització de reunions, congressos, convencions, exposicions i altres activitats, i establir les condicions aplicables.
d) Regular l’ordenació interna de la, la seva estructura funcional i política general de personal i retribucions.
f) Autoritzar concessions sobre instal·lacions o serveis de qualsevol naturalesa que s’estableixin al recinte firal i fixar les condicions 
econòmiques per al seu funcionament, així com les de la seva rescissió, resolució o denúncia.
h) Aprovar l’emissió i subscripció d’emprèstits i tota mena d’inversions, operacions de crèdit i qualsevol tipus de contractes o 
convenis de contingut econòmic que consideri convenients, dintre de les previsions pressupostàries.

i)Formular i presentar a l’aprovació del Consell General els pressupostos d’ingressos i despeses corresponents a cada exercici
 j) Fixar la política general de preus i tarifes d’utilització dels espais i dels serveis en les activitats firals, així com de les entrades
k) Proposar al Consell General el nomenament i cessament del director general.



Conveni Ajuntament Fira 1994

Primer conveni 
Ajuntament-Fira en 
democràcia, amb 
l’alcaldia de Pasqual 
Maragall, on es 
preveu construir el 
recinte Gran Via per 
descongestionar 
Montjuïc



Conveni Ajuntament Fira 1994

En aquest primer 
conveni s’establia un 
pagament de la Fira 
a l’Ajuntament en 
concepte de lloguer 
del recinte 
Montjuïc.
Aquest cànon s’ha 
rebaixat fins arribar 
actualment a uns 
30.000€ anuals



• Es va crear al 1993 per tal de finançar entre diverses 
administracions la construcció de Fira Gran Via que havia de 
descongestionar el recinte de Montjuïc. 

• Fira 2000 és una S.A. Amb 99% capital públic adscrita a la 
Generalitat de Catalunya.

• Com a entitat pública, els seus estatuts, comptes i 
organització són públics i es poden trobar a 
http://www.fira2000.org/transparencia/gestio/

Fira 2000 S.A.

http://www.fira2000.org/transparencia/gestio/


Fira 2000 S.A.

La compravenda, inversió, promoció, urbanització, parcel·lació, construcció i aprofitament de terrenys i 
edificacions destinades a espais firals, i en relació amb això la seva cessió o explotació directa per 
qualsevol títol admès a dret. 

Foment i organització d’activitats relacionades amb la indústria, el comerç i la navegació, així com 
programar, controlar i coordinar les manifestacions comercials per ella organitzades. 

Planejament i/o gestió urbanística, urbanització i edificació derivada del trasllat dels residents i 
ocupants dels habitatges, locals de negoci, garatges o similars situats en edificacions que es trobin dins 
o fora dels terrenys on es porti a efecte l’ampliació del recinte firal. 

L’ assessoria, consultoria, mediació i outsourcing de la gestió, control, planificació i execució de 
projectes, ja siguin d’urbanisme, arquitectura o d’enginyeria, i serveis immobiliaris i obres de 
construcció, així com l’adreça i control de l’execució d’obres.Producció i venda d’energia elèctrica 
produïdes en plantes d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. Construcció i venda d’aquestes plantes i 
components.

Objecte



La Fira
• 1932: creació de la Fira de Barcelona 

• 1966: primer conveni amb l’Ajuntament de cessió d’espais a 
Montjuïc per a ús firal

• 1994: Nou Conveni (Pasqual Maragall) pel que la Fira paga un 
cànon anual de  cessió fins l’any 2015.

• Addenda 1999: es comença a rebaixar el Cànon de la Fira 

• Addenda 2003: es torna a rebaixar el cànon

• Addenda 2006: nova rebaixa de cànon

• 2014: Acord en Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació 
sobre conveni de concessió d’ús – ampliació de durada de 
concessió d’ús privatiu i manteniment de règim econòmic 

• 2016: Signatura conveni: modificació concessió d’ús privatiu 
recinte Montjuïc  (per imperatiu legal establert a l’acord del 
2014), Ampliació fins 31 desembre 2025

• Febrer 2019 – Signatura protocol institucional per impulsar 
un nou projecte per renovar i ampliar els recintes de Fira 
Internacional de Barcelona a Gran Via i a Montjuïc

• Desembre 2025: està prevista la renovació del conveni de 
concessió d’ús privatiu del recinte de Montjuïc.

• 1993: Creació de Fira 2000 i 1a fase d’inversió 
pública per a la construcció de Gran Via

• 2003: 2a fase d’inversions Gran Via

• 2010: aportacions de capital per 2011-2016 
(121.039.808 €)

• 2015: Conveni d’accionistes per nou pla 
d’aportacions 2017-2021  (+150.000.000€) i 
nou Pla Financer millorat. Compromís de 
signar nou Conveni el 2020 

• 2016: 3a fase d’inversions.

• 2020: el 19 de febrer es signa el nou conveni 
d’ampliació de capital de Fira 2000 per part 
de les entitats públiques.

• L’Ajuntament en va aprovar la seva signatura 
al plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 20 
de desembre de 2019.

Fira 2000 S.A.

Cronologia dels convenis



Recintes que gestiona la Fira

A partir novembre 2021
concessió per 25 anys



Propietat i gestió dels recintes



2. El nou conveni 2020

● Continuïtat del model actual de Fira
● Ampliació de Gran Via i remodelació de 

Montjuïc
● Més aportació de diners públics
● Un procés participatiu per al recinte Montjuïc



Objecte del Conveni

Ampliació del recinte Gran Via en 
60.000m2 per mantenir grans 
events com el MWC  

Projecte Univers Montjuïc: 
actualitzar els pavellons que s’han 
quedat antiquats i millorar l’espai 
públic

Continuar pagant els crèdits 
sol·licitats per a la construcció del 
recinte firal Gran Via 

Finançament de 
l’ampliació i renovació 
dels espais firals de la 
Fira Internacional de 
Barcelona

Assegurar el finançament de 
les administracions públiques 
en el Project-finance



Qui l’ha signat? 

➔ Generalitat de Catalunya

➔ Ajuntament de Barcelona

➔ Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat

➔ Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

➔ La Diputació de Barcelona 

➔ La Cambra Oficial De Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació 

Les administracions han 
aprovat la signatura del 
conveni en els seus 
òrgans de govern

Els Ajuntaments ho 
aproven en Plenari 
Municipal



Per què un nou conveni ?

web de la Fira



• Afermar el lideratge de la institució en fires i congressos, 

• augmentar el seu nivell de competitivitat a escala internacional i contribuir 
a l’activitat econòmica del territori. Aquest gran projecte d’infraestructures 
firals està valorat en 380 milions d’euros.

• Els recintes de Fira, ara amb un nivell d’ocupació molt elevat, podrien  
saturar-se a mig termini. Es produiria en un context internacional de molta 
rivalitat entre ciutats que competeixen per atraure grans esdeveniments i  
realitzen, per tant, importants inversions a les seves instal·lacions.

• Fira de Barcelona vol continuar captant grans esdeveniments 
internacionals, respondre al creixement dels salons organitzats per la 
institució i afermar-se com un dels motors econòmics i socials més 
importants del territori. Cal, per tant, ampliar i remodelar els recintes.

• Una ampliació de 60.000 m2: passar de 240.000 m2 a 300.000 m2

Per què una ampliació de Gran Via?

web de la Fira



Univers Montjuïc 

web de la Fira



El Projecte Univers Montjuïc

• Un cop remodelat, el recinte de Montjuïc tindrà espais firals dotats de solucions 
modulables per adaptar-se a les necessitats dels diversos esdeveniments i en els 
que també hi haurà zones per a l’emprenedoria, el coworking o el showroom per a 
empreses. Es preveu que el palau Alfons XIII aculli activitat congressual, amb un 
auditori, i que el de Victòria Eugènia es destini a usos culturals.

• Les actuacions urbanístiques, impulsades per l’Ajuntament, implicaran la 
reurbanització de l’avinguda Reina Maria Cristina que es convertirà en un gran 
espai sense trànsit Hi haurà així mateix la possibilitat de destinar nous espais per a 
usos ciutadans, ja sigui en l’àmbit dels equipaments o en el residencial.

• Les previsions apunten a que el projecte finalitzi el 2029, coincidint amb el 
centenari de l’Exposició Internacional de 1929, de tanta transcendència sobre la 
trajectòria firal de Barcelona.

• Aquestes dues actuacions se sumen a la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de 
concedir a Fira, per un període de 25 anys, a partir de novembre de 2021, la gestió 
del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), mesura que 
permetrà a la institució liderar una estratègia integral en matèria de fires i 
congressos en gestionar els tres recintes existents a la ciutat.

web de la Fira



el compromís econòmic

A nivell econòmic, el conveni 2020 defineix diferents aportacions dels 
accionistes (recordem que un 98,6% del capital és públic) en 
l’anomenat Project-Finance, que es concreta en:

a) Una aportació extraordinària 2020-2021 perquè la no s’han tingut 
els ingressos previstos en el conveni anterior (2015)

b) Les aportacions que els accionistes de Fira 2000 realitzaran en el 
període 2020-2026.

c) Una previsió de les aportacions que realitzaran els accionistes del 
2027 al  2051.

Es defineix que es signarà un nou conveni cada 5 anys que ratificarà les 
aportacions dels accionistes que ja es quantifiquen en el conveni 2020.



Project-Finance

La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat presentaran un projecte per
Montjuïc i Gran Via que pugui rebre fons fins a 30.000.000 € de la Unió Europea durant el període 2019-2026.

2020-2021: aportació extraordinària dels accionistes , per cobrir el gap entre 
els ingressos patrimonials previstos inicialment en el Conveni d’accionistes de 
2015 i els efectivament realitzats. 

El Project-Finance preveu uns ingressos 
derivats de l’activitat firal, principalment 
a Gran Via, entre els anys 2019-2026 de 
31.000.000 €. anuals

En el cas que durant 2019-2026, considerant el projecte de remodelació que 
defineixi l’Ajuntament de Barcelona pels actuals espais firals de Montjuïc 
d’acord amb Fira Internacional de Barcelona i d’acord amb el procés de 
participació, no s’assoleix aquesta quantitat s’augmentaran les aportacions 
dels accionistes proporcionalment.

ELS INGRESSOS

ANYS 2017-2021 2016 2020-21 2022-26 2027-31 2032-36 2037-41 2042-46 2047-51 TOTALS

        
Generalitat 66210266,65 5000403,2 4356120,5 83735718,25 83735718,3 83735718,3 67302955 59941695 10313220 464331815,1

Ajunt. Barcelona 40000220,55 2630019,8 38191180,45 38191180,5 38191180,5 30696330 27338920 4703820 219942851,7

Diputació 13231235,15 871464,5 11785806,1 11785806,1 11785806,1 9472895 8436795 1451600 68821407,95

Ajunt. Hospitalet 13230634,14 871464,5 11785806,1 11785806,1 11785806,1 9472895 8436795 1451600 68820806,94

AMB 13231235,15 871464,5 11785806,1 11785806,1 11785806,1 9472895 8436795 1451600 68821407,95

Cambra Comerç  628055,45 628055,45 628055,45 628055,45 628055,45 628055,45 3768332,7

        

TOTALS 145903591,6 9600533,7 157912372,5 157912372 157912372 127046025 113219055,5 19999895,45 894506622,3

743602627,4

Aportacions Conveni 2015. 
Project-finance



Plenari municipal del 20 de desembre de 2019

S’aprova la signatura del conveni 2020 per unanimitat de tots els grups polítics

Publicat a la Gaseta Municipal del 7 de febrer de 2020 (pàg 20), amb l’acta complerta de les intervencions 
dels diferents grups polítics  enllaç aquí

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19309


L’aportació de la Fira de Barcelona al 
Project-finance



Resum de les aportacions públiques al Project-Finance 

Aportacions de les administracions públiques accionistes de Fira 2000

Aportacions projecte-finance 2017-2021 derivades del conveni 2015 296.807.586

Aportacions extraodinàries 2020-21 per gap ingressos Fira 9.600.533

Aportacions projecte-finance 2022-2026 segons conveni 2020 157.284.317

Aportacions previstes al conveni 2020 pel període 2027-2051 572.949.444

total 1.036.641.880

Aportacions de l’Ajuntament de Barcelona

Aportacions projecte-finance 2017-2021 derivades del conveni 2015 40.000.220

Aportacions extraodinàries 2020-21 per gap ingressos Fira 2.630.019

Aportacions projecte-finance 2022-2026 segons conveni 2020 38.191.180

Aportacions previstes al conveni 2020 pel període 2027-2051 139.121.430

total 219.942.849



Pes dels accionistes al 
Project-Finance



Aportacions anuals Ajuntament de Barcelona



El Procés participatiu

Text del conveni. Acords

esmena incorporada al conveni per 
BC



Text íntegre del nou conveni AQUÍ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tfdWLF2BtWJcBQzQqY5x_IB3k4zV6V97


3. La Fira o la Vida





Fira de Montjuïc, recinte o barri ?

Si Gran Via s’amplia, 
per què no ens 
plantegem que 
Montjuïc retorni a la 
ciutat?



i Manifest de la Fira o la Vida (I)



Manifest de la Fira o la Vida (II)



Llistat d’adhesions al manifest



4. Les necessitats dels barris 



Al març de 2019 va finalitzar un procés participatiu per a la definició del Pla 
d’actuació del parc de Montjuïc 2019-2029.

Tot i que el recinte firal de Montjuïc no formava part dels temes a debatre en el 
procés, s’hi van detectar diferents necessitats que hi estan relacionades, com la 
mobilitat, accessibilitat i la convivència.  

Les idees força del Pla d’Actuació

1. Un Parc pel veïnat i amb projecció de ciutat: potenciar l’activitat comunitària 
de Montjuïc 

2. Un parc d’espais diversos: recuperació de la muntanya com a gran espai verd 
de la ciutat de Barcelona 

3. Un parc accessible, optimitzar la mobilitat 

4. Un parc protegit, vetllar per la seguretat de les persones 

5. Un parc per a tothom: Montjuïc inclusiu 

6. La governança del parc

el Pla d’actuació del parc de Montjuïc



Demandes del Pla d’actuació 

El pla d’actuació ja detectava que la Muntanya té els accesos principalment per les 
diferents zones de la Fira, i els veïns i veïnes del barris tenen unes demandes per 
millorar la mobilitat, accessibilitat, espais de lleure, convivencia. Les principals són: 

• Mobilitat i transport públic
– Potenciar la connexió amb transport públic dels barris limítrofs de la 

muntanya. De manera concreta, es destaca la necessitat de facilitar la 
connexió amb bus del Poble-sec amb la Marina

– Reformular el model de transport públic que connecta els barris amb el Parc 
i la connexió dels barris entre ells.

• Seguretat i prevenció
– Desenvolupar mesures preventives entorn de la Font Màgica-Eix 

monumental, Mirador de l'Alcalde-Castell i Anella Olímpica (caràcter 
permanent o eventual) en relació amb les conclusions dels grups de treball 
d’Espais de Gran Afluència turística (EGA). 

– Desenvolupar un Pla d'Emergències del Parc que permeti evacuar de manera 
coordinada tots els equipaments en cas d'emergència



• Programació i activitats:

– Millora de la informació interna per a programadors i operadors

– Consolidar una agenda compartida d'ús intern per als programadors i 
operadors de la muntanya que faciliti l'organització dels actes de manera 
coordinada i eviti els solapaments entre entitats definint criteris sobre 
l’operador que preval. Integrar-la amb l'Agenda de ciutat i agregar dades 
de totes les agendes particulars dels diversos departaments municipals

• Evitar la monopolització de l'espai públic del recinte de La Fira de Montjuïc 

– Limitació del nombre d'actes que impliquin un tall total de l'Avinguda 
Maria Cristina

– Zona del Mirador de l’Alcalde i Font Màgica: reduir la congestió d’autocars 
la indisciplina en l’ús de parades i estacionaments. Reduir la pressió a 
l’espai públic de la circulació de grups turístics usuaris de l’autocar

https://www.decidim.barcelona/processes/futurmontjuic/f/3698/

Demandes del Pla d’actuació 

https://www.decidim.barcelona/processes/futurmontjuic/f/3698/


Necessitats dels barris en relació al Parc de Montjuïc

• Font de la Guatlla: Necessitat de millorar els accessos per a vianants, mecanització 
d’alguns trams dels trajectes. Creació d’alguns vials, com el de la Font Florida, per 
facilitar l’accés a la muntanya sense passar per Plaça Espanya. El barri de la Font de 
la Guatlla es troba immers en un procés de revisió urbanística (MPGM a l’entorn 
del turó de la Font de la Guatlla), cal tenir en compte les aportacions d’aquest 
procés per a fer les actuacions adequades en l’àmbit de l’accessibilitat a la 
muntanya. 

• Can Clos: Millora de la mobilitat a peu, existeix una proposta veïnal destinada 
establir vies de pas que facilitin l’arribada dels veïns a Plaça Espanya.

• Poble-Sec: Necessitat de millorar l’accessibilitat a la muntanya des del Poble-sec, 
adequació de les vies per a vianants i de les escales mecàniques. Permeabilització 
d’alguns equipaments. * La Modificació contempla l’arribada del funicular al Castell 
de Montjuïc, amb parada intermitja al Poble-sec, no hi ha però una calendarització 
d’aquest projecte. Procés participatiu del Pla d’equipaments del Poble-sec

• Sant Antoni: millora de l’accessibilitat a la muntanya. Necessitat d’equipaments 
públics:  centres educatius (escola i institut), poliesportiu. Cal AEG i ZUC.

• Esquerra de l’Eixample:

https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/2592/Mem%C3%B2ria_proc%C3%A9s_participaci%C3%B3.pdf


Dubtes sobre el procés participatiu



Els debats que s’han produit a BC

A. La Fira i el finançament públic
B. El model econòmic 
C. La sostenibilitat mediambiental
D. Aportacions des del feminisme
E. Les necessitats socials i d’habitatge
F. Propostes per la Fira i per Montjuïc

G. El procés participatiu ciutadà
H. La participació des de l’organització



A. La Fira i el finançament 
públic: una entitat al servei dels 
lobbys econòmics ?



La Fira, una entitat opaca

1.- La Fira de Barcelona: 

Es constata que la Fira (Fira de Barcelona) és una institució opaca, falta de 
democràcia i de transparència. No tenim informació dels sous dels seus 
directius ni el detall de despeses i contractes que administra, quan els beneficis 
que obtenen són deguts a l’explotació exclusiva de béns públics finançats amb 
diners públics. 

És una entitat on la Cambra de Comerç hi té un poder desproporcionat ja que 
proposa-escull el Consell d’Administració (els 7 membres són empresaris a 
proposta seva). 

Proposta de consens: Cal una modificació dels estatuts de la Fira perquè sigui 
una entitat pública, sobretot tenint en compte la gran inversió púbica que rep.



Diners públics?

2.- El diner públic: La construcció i ampliació del recinte de Gran Via es costeja 
majoritàriament amb fons públics a través de l’entitat Fira 2000 S.A.  Només 
un 1,4 % de la inversió és a càrrec de la Cambra de Comerç. El cost de la 
construcció dels recintes firals és molt elevat i hi ha dubtes sobre la 
conveniència de realitzar aquestes inversions.

Són útils al bé comú les entitats públic-privades? es qüestionen aquest tipus 
d¡entitats on els guanys són pels pels privats i les pèrdues per les 
administracions.  

Si a partir de novembre 2021 la Fira gestionarà també el Centre de 
Convencions Internacional del Fòrum, és realment necessària l’ampliació de 
Gran Via i el manteniment de Montjuïc com a recinte firal?



el debat de les entitats públic-privades



B. El debat sobre el model 
econòmic de grans 
esdeveniments: l’exemple del 
Mobile



el debat sobre el model econòmic

El tipus d’esdeveniments i de negoci que impulsa la Fira. 

L’ampliació de Gran Via dona resposta a la voluntat de retenir el 
Mobile World Congress a Barcelona competint en instal·lacions i 
serveis amb altres ciutats europees.

El debat sobre el model econòmic gira entorn a quin tipus 
d’economia s’impulsa amb el creixement continu d’aquests 
esdeveniments, per exemple: serveix el Mobile perquè es creïn 
petites empreses tecnològiques a la ciutat?  És un model que 
promociona, de nou, un turisme de consum? Quina qualitat 
tenen els llocs de treball que es generen? És aquest el model de 
creixement econòmic que defensem  BComú? 



dades de l’impacte econòmic de la Fira de Barcelona

web de la Fira



els llocs de treball

Fira, Turisme i qualitat dels llocs de treball: Els llocs de treball 
directes que la Fira crea són bàsicament com els llocs de treball 
que crea el turisme, molt precaritzats. Dos exemples de males 
condicions laborals de la Fira: el conflicte dels Riggers i el 
tractament masclista del treball d’hostessa.

Disens: des del Grup Municipal es defensa que el MWC ha 
promogut el creixement d’starts ups a la ciutat, un sector clau de 
Barcelona. Per això cal mantenir el Mobile i competir amb altres 
ciutats per a retenir-lo.

Consens: s’ha de promoure un altre model de Fira (almenys a 
Montjuïc) i assegurar la qualitat dels llocs de treball que genera.



els llocs de treball del Mobile

Article de Roger Palà a el Crític 24-2-2019

Aquí podeu llegir l’article sencer

https://www.elcritic.cat/investigacio/els-sous-les-dietes-i-les-factures-de-la-fundacio-mobile-world-capital-10535


Article: CANCEL·LAR EL MOBILE? UNA OPORTUNITAT PER 
REPENSAR-NOS, 24-2-2020

Iolanda Fresnillo

Veus que qüestionen els grans esdeveniments firals



C. La sostenibilitat mediambiental



La Fira i l’emergència climàtica

• L’ampliació de Gran Via i el projecte Univers suposa un 
augment de l’activitat firal 

• És també un augment d’activitat turística: vols, hotels, 
transport, residus…

• En plena emergència climàtica, cal augmentar l’activitat de la 
Fira? 

• Si estem demanant la reducció del trànsit i la contaminació, 
hem d’apostar per un creixement que sembla no tenir 
aturador?

• Com fem front a l’emergència climàtica davant 
d’esdeveniments com el Mobile?



D. Aportacions des del feminisme



Visió de gènere?

• Des del feminisme es qüestiona les condicions de treball 
sexistes de les hostesses que es produeixen en els 
esdeveniments firals: obligació de determinada vestimenta, 
alçada mínima, imatge cosificada de les dones, 
precarització…

• També les feines de les dones en aquest tipus 
d’esdeveniments, igual que en el turisme, són les més 
precaritzades.

• I encara un altre qüestió: Com fer que els esdeveniments 
firals no promoguin la prostitució? 

• En aquest camp es constata el consens per exigir a la Fira 
Plans d’Igualtat de gènere, protocols de prevenció d’actituds 
masclistes, i altres instruments per l’equitat de gènere.



E. Necessitats socials i habitatge



Emergència habitacional

Document base del nou PAM pel període 2020-2023 

Si el terreny de Montjuïc és de l’Ajuntament, i el recinte de Gran 
Via s’amplia i al 2021 és previst que la Fira gestioni el Centre de 
Convencions del Fòrum, No es podria dedicar una part 
important del terreny de Montjuïc per a l’habitatge públic?

I si apostem per la convivència de diferents usos en el recinte 
de la Fira?
és possible un altre model urbanístic?



F. El procés participatiu ciutadà



El procés participatiu en entredit

• L’aparició de diferents articles a la premsa on ja es defineixen 
els usos dels espais firals de Montjuïc, com és la construcció 
de l’anomenat minibarri o la pacificació de l’Av Maria 
Cristina, han suposat la creació de dubtes i recels sobre 
l’honestedat i transparència d’un procés participatiu que ha 
de debatre sobre una reordenació urbanística que sembla 
estar ja decidida. 

• També a dins l’organització, sembla que els processos 
participatius no canvien les decisions que es prenen des de 
les institucions.



Procés participatiu o decisions ja preses ?



ProcéProcés participatiu o decisions ja preses ?

Procés participatiu o decisions ja preses ?



Dubtes sobre la normativa de participació

Segons el nou Reglament de participació aprovat pel plenari 
municipal a octubre 2017, l’Ajuntament té l’obligació de convocar 
un procés participatiu a totes les modificacions de planejament i 
operacions urbanístiques de més de 100 milions d’euros. 

Però qui dissenya el procés participatiu? els temes que es posen a 
debat, els actors que es convoquen, el calendari, la metodologia…?

➔ Segons la normativa de l’Ajuntament: el procés es convoca 
mitjançant Decret d’Alcaldia, on es concreta el calendari, els temes 
a debat,  les fases i els actors que hi participaran.

➔ Però La Fira o la Vida vol participar del disseny del procés, ABANS 
que aquests es defineixi mitjançant un decret d’Alcaldia. Aquesta 
participació en el DISSENY s’ha de fer possible per poder parlar de 
veritable participació.



G. Propostes realitzades als 
debats de l’organització sobre la 
Fira i el recinte Montjuïc



Propostes per la Fira

• Realitzar estudis d’impacte dels esdeveniments de la Fira, 
tant econòmica com mediambientals.

• Modificació JA dels estatuts de la Fira perquè sigui realment 
una entitat pública.

• Una Fira pública que respongui a l’interés comú i no 
únicament a l’interés empresarial.

• Objectiu: una Fira més social, més democràtica, més 
sostenible.

• Obligar als esdeveniments firals a la reducció de residus i 
emissions CO2.

• Obligar al cumpliment de protocols no sexistes.
• Assegurar la qualitat dels llocs de treball que la Fira genera 

de forma directa i indirecta en els seus esdeveniments.



Propostes pel recinte firal de Montjuïc

• Un recinte firal que s’adreçi més a la ciutadania i menys als 
grans negocis. Amb protagonisme de l’Economia Social i 
Solidària

• Unes instal·lacions que puguin utilitzar les entitats socials i 
veïnals de la ciutat per als seus esdeveniments i actes i que 
no siguin d’ús privatiu de la Fira de Barcelona.

• Guanyar espais del recinte de la Fira per a equipaments 
esportius i culturals

• Reduir el trànsit i la contaminació a la muntanya
• Construcció d’habitatge social prioritari (+del 30%)
• Un espai on sigui possible la convivència d’usos: firal, 

residencial, cultural…
• Una remodelació que connecti els barris de la Muntanya



H. La participació des de 
l’Organització



Reflexió sobre la participació interna

Aquest procés de participació interna, sorgit de la inquietud d’un 
grup d’activistes, posa en evidència la voluntat de debatre sobre 
les grans decisions de la ciutat per a tenir una postura 
consensuada com a organització política. 

Però per a fer un debat polític és necessari un diàleg sincer amb 
el Grup Municipal. Com podem millorar la comunicació dels 
activistes de l’organització amb el Grup Municipal?

Com podem debatre de les grans qüestions que afecten a la 
ciutat i arribar a consensos interns?

I quin és el paper de Barcelona en Comú respecte els moviments 
socials? Quins són els condicionants d’un govern de coalició?



BONUS TRACK:

Covid-19



El nou escenari del Covid-19

➔ No és probable que puguin tornar a fer-se events multitudinaris i 
internacionals com el Mobile World Congress durant molt de 
temps.

➔ Es preveu que l’Ajuntament haurà de fer contenció de despesa 
perquè els seus ingressos minvaran molt el 2020 i els anys 
posteriors.

➔ La Fira tancarà 2020 amb un dèficit més que important i 
demanaran que les administracions que solventin el dèficit tal com 
consta en el darrer conveni.

➔ El model econòmic de creixement sense límit és més  insostenible 
que mai, social, sanitària i mediambientalment.

➔ L’Ajuntament haurà de donar resposta a unes necessitats socials 
urgents, hem de posar la vida i les cures al centre. Ara més que 
mai, s’ha d’optar per la Vida.



Article sencer a:
El mundo que 
resultarà de todo 
esto

https://ctxt.es/es/20200401/Firmas/31866/coronavirus-crisis-retos-pandemia-mundo-consecuencias-capitalismo-gerardo-pisarello.htm
https://ctxt.es/es/20200401/Firmas/31866/coronavirus-crisis-retos-pandemia-mundo-consecuencias-capitalismo-gerardo-pisarello.htm
https://ctxt.es/es/20200401/Firmas/31866/coronavirus-crisis-retos-pandemia-mundo-consecuencias-capitalismo-gerardo-pisarello.htm


Una proposta valenta

➔ Paralitzar les obres d’ampliació de Gran Via 

➔ Paralitzar el project-finance i proposar 
destinar tots els diners públics a frenar 
l’emergència sanitària i la crisi econòmica que 
se’n derivarà.

➔ Redefinir el projecte Univers Montjuïc a partir 
d’un procés participatiu sense apriorismes

➔ Liderar aquesta proposta des de BComú.



Ara Sí: La Fira o la vida

Fi presentació per al debat
Annexos i documentació



DOCUMENTACIÓ

1. Fira de Barcelona
– 1.1 Contracte inicial 1994
– 1.2. Modificació 1999
– 1.3. Modificació 2003
– 1.4. Modificació 2006
– 1.5. Modificació 2014
– 1.6. Modificació 2016
– 1.7. Estatuts Fira de Barcelona
– 1.8. Protocol impuls nou projecte 2019
– 1.9. Conveni accionistes finançament ampliació Fira 2015

2. Fira 2000
– 2.1.Estatuts Fira 2000
– 2.2. Acord Govern Generalitat - Reducció Capital social i modificació estatuts
– 2.3. Auditoria comptes anuals 2018
– 2.4. Liquidació pressupost 2018

3. Fitxes de protecció patrimonial
– 3.1. Entorn  Carrer Lleida
– 3.2. Escola Mossèn Cinto Verdaguer
– 3.3. Palau de Comunicacions
– 3.4. Palau Metal·lúrgia
– 3.5. Palau del Vestit

4. Hospitalet
– 4.1. Aprovació inicial MPPGM per ampliació Fira Gran Via
– 4.2. Posicionament Comuns Hospitalet

5. Documents entorn
– 5.1. Pla d’actuació del Parc de Montjuïc
– 5.2.  Pla equipaments Zona Centre  Sants Montjuic

Carpeta de Drive amb: Fes 
CLICK 
aquí

https://drive.google.com/open?id=1iK5NqWD3H4Qep1SRGKa384xQkLoofFih
https://drive.google.com/open?id=1iK5NqWD3H4Qep1SRGKa384xQkLoofFih
https://drive.google.com/open?id=1iK5NqWD3H4Qep1SRGKa384xQkLoofFih


DOCUMENTACIÓ

1.Memòries de Fira Barcelona (informes)

– Memòria Fira 2016
– Memòria Fira 2017
– Memòria Fira 2018 

1.Transparència i bon govern Fira 2000

2.Manifest #LaFiraoLaVida

3.Mapes de poder del sector turístic (ABTS)

Altra documentació interessant:

http://www.fira2000.org/transparencia/organitzacio/
http://www.lafiraolavida.cat/manifest/
https://assembleabarris.wordpress.com/2019/11/06/materials-previst-per-a-la-sessio-followthemoney-mapes-de-poder-del-sector-turistic-de-barcelona/


NOTÍCIES I NOTES DE PREMSA

• “Fira 2000 se endeudarà en 350M€ para ampliar Gran Via”, Sergi Saborit y 
Gabriel Trindade (26 novembre 2019)

• “El recinto ferial de Montjuïc: oportunidad para destinar suelo público a 
vivienda assequible y combatir la crisis urbana”, Jaime Palomera y David Bravo 
(19 novembre 2019)

• “La Fira o la Vida insiste en abrir un deabte sobre el futuro de Montjuïc”, Helena 
López (19 novembre 2019)

• “Fira Montjuïc, recinte o barri”, David Bravo (11 abril 2019)

• “Els recintes firals de GV i Montjuïc viuran un gran procés d’ampliació i 
remodelació”, premsa Ajuntament Barcelona (19 febrer 2019)

• “Fira de Bcn bat rècords i assoleix 210M€ d’ingressos el 2018”, premsa Fira 
Barcelona (14 desembre 2018)

https://www.expansion.com/catalunya/2019/11/26/5ddc5594468aebda7b8b460c.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20191119/la-fira-o-la-vida-insiste-en-abrir-el-debate-sobre-el-futuro-de-montjuic-7742260
https://directa.cat/fira-montjuic-recinte-o-barri/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/02/19/els-recintes-firals-de-gran-via-i-montjuic-viuran-un-gran-proces-dampliacio-i-remodelacio/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/02/19/els-recintes-firals-de-gran-via-i-montjuic-viuran-un-gran-proces-dampliacio-i-remodelacio/
https://www.firabarcelona.com/nota-premsa/uncategorized/fira-de-barcelona-bat-records-i-assoleix-els-210-milions-deuros-dingressos-el-2018/

