El Pla de Desenvolupament
Econòmic de Nou Barris
2016-2021 és el full de ruta per,
des de la proximitat, impulsar i
generar activitat econòmica
equilibrada, sostenible i arrelada al territori, que contribueixi
a satisfer les necessitats dels
seus veïns
i veïnes.

persones que volen desenvolupar iniciatives emprenedores
d’economia convencional i
d’altres economies, tant de
forma individual com col·lectiva, entitats d’Economia Social i
Solidària, iniciatives comunitàries i empreses. I, en general,
a tot el ventall d’agents socioeconòmics de Nou Barris.

El Pla implica i es dirigeix a
veïns i veïnes en situació d’atur,
persones que treballen en
condicions precàries, comerços
i serveis de proximitat,

Neix amb la vocació de ser un
paraigua que integri i coordini el
conjunt d’intervencions relacionades amb el desenvolupament econòmic: l’ocupació de
qualitat, l’economia de proximitat, l’Economia Social i Solidària
i el nou lideratge públic; intervencions que poden ser impulsades o coimpulsades per
l’administració, el teixit social i
comunitari o l’econòmic.
Té la visió de l’economia plural,
la que promou condicions de
treball justes en un entorn
saludable i que té en compte la
protecció ambiental i la cohesió
social. Sense oblidar la mirada
de gènere, la dels diversos
col·lectius d’edat i la mirada
intercultural.

Alguns indicadors
socioeconòmics
de renda, atur i
benestar
(Nou Barris — 2017)
Població

Població sobre el total
del Districte, en %

Esperança de vida, 2013
(anys)

Vilapicina i La Torre Llobeta

25.522

15,47

83,5

Porta

24.567

14,89

84,0

El Turó de la Peira

15.373

9,32

84,8

Can Peguera

2.216

1,34

78,1

La Guineueta

15.050

9,12

83,2

Canyelles

6.925

4,20

83,0

Les Roquetes

15.428

9,35

81,4

Verdum

12.261

7,43

82,5

La Prosperitat

26.166

15,86

84,0

La Trinitat Nova

7.259

4,40

79,8

Torre Baró

2.795

1,69

75,2

Ciutat Meridiana

10.055

6,10

83,0

Vallbona

1.354

0,82

79,3

Demogràfics

Nou Barris

164.971

83

Barcelona

1.610.427

83,4

Índex
renda familiar
disponible (2014)

Persones
registrades
en situació d'atur
(desembre 2016)

Pes atur
registrat, en %
(desembre 2016)

Aturats/des de
llarga durada
(desembre 2016)

64

1.397

8,8

43,59

Porta

58,3

1.384

9,2

48,92

El Turó de la Peira

50,6

862

9

43,85

Can Peguera

51

121

8,8

43,80

La Guineueta

56

998

11,5

42,08

Canyelles

61

487

11,3

42,09

Les Roquetes

50,8

1.056

10,4

42,05

Verdum

50,8

810

10,5

41,98

La Prosperitat

53,7

1.559

9,8

42,98

La Trinitat Nova

34,7

695

14,7

41,29

Torre Baró

45,6

192

10,3

41,15

Ciutat Meridiana

39,2

1.001

15,5

41,16

Vallbona

39,9

116

13,7

41,38

Nou Barris

53,7

10.679

10,40

42,50

Barcelona

100

78.864

7,50

40,50

Socioeconòmics
Vilapicina i La Torre Llobeta

Potencialitats
La diversitat territorial: amb els seus
13 barris, implica barris orogràficament i socialment diferents.
El capital social: la col·laboració,
l’aprenentatge mutu, el suport i la
retroalimentació de les iniciatives
sorgides des del propi territori. Les
experiències d’autoorganització
ciutadana i de gestió comunitària, les
lluites veïnals, les dinàmiques de
solidaritat, les experiències de treball
en xarxa i els projectes comunitaris
són actius presents en la transformació constant del barri.
La connectivitat: gaudeix d’una bona
xarxa de mobilitat, tant des del
Districte amb el centre de la ciutat i
viceversa, com amb altres territoris
propers i viceversa.
El Pla de Barris: programa municipal
que fomenta el desenvolupament
endogen en cinc barris: La Trinitat
Nova, Zona Nord (Torre Baró, Ciutat
Meridiana i Vallbona) i Les Roquetes.
Treball als barris: programa que integra
intervencions per promoure l'ocupació
i la dinamització socioeconòmica als
barris de Les Roquetes, Torre Baró i
Ciutat Meridiana.
Parc Tecnològic: clúster d’innovació
tecnològica que compta amb 53
empreses que generen més de 450
llocs de treball.

Ateneu de Fabricació de Ciutat
Meridiana: espai d’innovació i de
desenvolupament de la fabricació
digital que potencia un ús col·laboratiu
de la tecnologia (centre d’aprenentatge
tecnològic).
Recursos educatius específics: centres
d’estudis superiors i altres centres
referents en l’àmbit cultural: Escola
Superior de Conservació i Restauració
de Béns Culturals, la UNED, l’IGOP,
l’Escola de Circ Rogelio Rivel...
Potencialitat de reindustrialització
gràcies als creixents fenòmens de
l’economia directa i l’economia circular.
Collserola: permeabilitat i connexió
entre la ciutat i la muntanya.
Patrimoni històric i cultural: Casa de
l’Aigua, Castell de Torre Baró, el Pont
dels Tres Ulls...
Potencial d’Economia Social i Solidària
destaca la quantitat i trajectòria en la
gestió comunitària d’equipaments
públics.

El Pla de Desenvolupament Econòmic
de Nou Barris vol ser una eina amb la
qual treballar per revertir les dinàmiques socioeconòmiques del Districte
pel que fa a:

L’atur i la precarietat laboral,
que se singularitza especialment en el pes de l’atur
registrat de llarga durada, el
de l’atur femení i el de joves;
així com en la precarització
dels llocs de treball, que es
tradueix en tenir feines que
no permeten cobrir necessitats bàsiques.
La desertització i pèrdua de
comerç de proximitat amb la
conseqüent reducció del seu
paper cohesionador veïnal,
la degradació de l’espai
públic, l’increment de la
sensació d’inseguretat i la
pròpia destrucció de llocs de
feina.

Per transformar aquestes es treballa
des d’una mirada global, apostant per
un desenvolupament diversificat que
tingui en compte tant les necessitats
com les potencialitats del Districte,
juntament amb les possibilitats
d’inserció laboral i la generació
d’activitat econòmica. És així com el
Pla proposa quatre sectors econòmics
d’actuació prioritària:

Treball de cures i d’atenció
a les persones
Lleure, esports, cultura
i educació
Professions, art
i oficis
Sostenibilitat
ambiental

Una activitat econòmica
alentida, sent el Districte
amb menys activitat econòmica localitzada de la ciutat.

El 9 de març es va presentar en el Plenari del districte el Pla de Desenvolupament
Econòmic de Nou Barris 2016-2021. Aquest és fruit d’un procés d’anàlisi, reflexió
i debat amb representants de 48 entitats presents al territori i recull 38 mesures
que s’han definit tenint en compte les dinàmiques que cal revertir i les potencialitats del Districte.
Es preveu una assignació econòmica mínima de dos milions d’euros anuals per a la
implementació i desenvolupament de mesures a executar del Pla, que marca el full
de ruta del desenvolupament socioeconòmic de Nou Barris pels propers cinc anys.

Governança
El Pla de Desenvolupament Econòmic
es basa en un model de coproducció
entre l’administració pública, el teixit
social i comunitari i el sector privat.
Aquest model és present tant en el
disseny del Pla com en el desplegament, que implica posada en marxa,
gestió i avaluació.

Per fer-ho efectiu, els espais de treball
i concertació són els següents:
Taula d’Activació Econòmica: és l’espai
municipal de coordinació, on es posen
en comú el conjunt d’intervencions de
desenvolupament econòmic que es
duen a terme des de les diferents
instàncies municipals. Es reuneix amb
una periodicitat quinzenal.
Grup de Treball d’Ocupació i Promoció
– Pla d’Acció per a la Cohesió i els
Drets Socials de Nou Barris: és l’espai
de coproducció al voltant de l’execució
de les mesures on treballen, conjuntament, l’administració, les entitats del
territori i els i les representants dels
partits polítics. Es reuneix amb una
periodicitat quadrimestral.
Consell sectorial d’ocupació i Economia Social i Solidària i Consell sectorial de comerç: són els espais de
rendició de comptes global. És on es fa
el seguiment de la implementació dels
projectes, es recullen noves propostes i
s’incentiva que els i les agents avaluïn
el grau d’acompliment de les línies
estratègiques. Es reuneix un cop l’any.

Línies
estratègiques
i mesures
OCUPACIÓ DE QUALITAT

01

Impulsar l’ocupació dels/ de
les veïns/veïnes en situació
d’atur

Creació i posada en marxa d’un nou Espai
per l’Ocupació i l’Activitat Econòmica a Nou
Barris ubicat al carrer Vilalba dels Arcs,
39-41.
Increment dels dispositius d’atenció integral
i projectes d’impuls per a l’ocupació.
Realització d’accions de formació/capacitació ocupacional i professionalitzadora,
incloent-hi la formació d’impacte comunitari, la formació en competències transversals i la de tecnologia de la informació i
comunicació.
Increment del nombre de persones del
Districte contractades per mitjà de plans
d’ocupació o altres mesures d’experienciació laboral, en relació amb el període
2011-2015.
Desplegament al Districte de vuit mesures
del Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de
Qualitat 2016-2020.
Impuls de mesures de suport per a les
persones amb responsabilitats familiars
per facilitar la seva participació en programes ocupacionals.
Posada en funcionament d’un espai de
reflexió sobre mesures ocupacionals en
clau d’innovació social amb un triple
vessant: intercanvi, formació i cocreació.

02

Promoure el
treball digne

Radiografia de la precarietat laboral al
districte de Nou Barris.
Projecte Nou Barris Treball Digne: accions
informatives i d’assessorament a nivell
individual i grupal.

DESENVOLUPAMENT I ECONOMIA DE PROXIMITAT

03

Promoure el comerç
de proximitat

04

Promoure activitat
econòmica sostenible
i de qualitat

Anàlisi i explotació de dades del cens
d’establiments comercials del Districte.

Foment de projectes d’impuls socioeconòmic mitjançant instruments de finançament
municipal.

Estudis de les pautes de consum del veïnat
i de l’oferta comercial existent per conèixer
la viabilitat de nous establiments comercials.

Assessorament tècnic a projectes comunitaris i d’entitats del territori sobre ocupació
i desenvolupament local, existents o
emergents.

Accions formatives globals i assessoraments individualitzats a comerços per
enfortir el teixit comercial.

Posada en funcionament del Punt d’Atenció
a l’Activitat Econòmica a Nou Barris per
donar suport a iniciatives socioeconòmiques d’emprenedoria i empresa.

Accions per reduir els costos fixos: promoció de mesures d’estalvi energètic i de
promoció de compra conjunta.

Acostament i obertura del Parc Tecnològic de
Barcelona Activa a l’entorn econòmic i social.

Realització de campanyes específiques de
visualització del comerç de proximitat,
vinculades al consum responsable i la seva
funció social i comunitària.

Creació d’eines per a l’activació de locals
buits i contra la desertificació comercial:
programes per afavorir la instal·lació de
nova activitat econòmica.

Impuls a l’associacionisme comercial.

Promoció del patrimoni cultural i vivencial
del Districte com a tractor d’activitat
econòmica.
Descentralització d’esdeveniments de
ciutat als quals Nou Barris incorpori un
valor afegit.
Impuls d’accions d’informació i sensibilització sobre finançament alternatiu a
actors socioeconòmics del territori.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

05

Promoure nova Economia
Social i Solidària

Experimentació d’un model de promoció
d’Economia Social i Solidària d’impuls
comunitari.
Accions diversificades de sensibilització,
acompanyament i consolidació d’iniciatives
socioempresarials i alineades amb l’interès
públic.

06

Impulsar l’Economia
Social i Solidària existent
a Nou Barris

Visibilització de les iniciatives d’Economia
Social i Solidària de Nou Barris per
donar-les a conèixer i per reforçar les
dinàmiques d’interrelació.
Creació d’estructures d’interlocució,
representació i articulació de l’Economia
Social i Solidària d’abast de districte.
Impulsar l’Economia Social i Solidària a
partir d’iniciatives comunitàries existents.
Suport a la consolidació d’iniciatives
socioempresarials viables i alineades
amb l’interès públic.
Promoure en coproducció d’espais de
formació i assessorament en matèria
d’Economia Social i Solidària.
Impulsar accions que transformin en actiu
les zones verdes vinculades als barris de
muntanya de Nou Barris.
Exploració de la viabilitat d’una experiència
pilot de desenvolupament d’una xarxa o
infraestructura per contrarestar l’escletxa
digital.

UN NOU LIDERATGE PÚBLIC

07

Creació d’un nou model
de l’activitat econòmica
al territori

Identificació i mapatge dels recursos
ocupacionals i formatius d’entitats i
operadors públics.
Elaboració d’un informe de diagnosi anual
sobre la realitat socioeconòmica de Nou
Barris.

08

Impulsar una major
contractació pública
socialment responsable

Elaboració d’un catàleg de potencials
proveïdors/es de productes i serveis de
Nou Barris.
Accions de difusió i comunicació de
l’aplicació de les clàusules de contractació
pública a Nou Barris a potencials proveïdors/es.
Impulsar la compra de productes i contractació de serveis a agents de proximitat i/o a
actors de l’Economia Social i Solidària.
Vetllar pel compliment de les obligacions
socials de les empreses contractades pel
Districte.

Per a més informació:

ajuntament.barcelona.cat/noubarris/
pla-desenvolupament-economic/
proximitat@barcelonactiva.cat

Districte de
Nou Barris

