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QUÈ ÉS EL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (PDE)

5. Articula i ordena accions que ja 

existien i impulsava Barcelona Activa i 

d’altres àrees que ja existien però de 

manera inconnexa les unes de les altres.

6. Idea i articula noves accions amb alt 

component innovador.

7. En total planteja 31 mesures, 

organitzades en 4 eixos i 7 línies 

estratègiques.

1. És el full de ruta per a la dinamització i 

transformació socioeconòmica del 

districte de 2018 a 2022.

2. Es va aprovar l’01 de març de 2018 a 

Plenari.

3. S’ha elaborat a partir de propostes del 

teixit veïnal, comunitari, empresarial, 

comercial i social d’Horta- Guinardó.

4. L'impulsa el Districte de Horta-

Guinardó i la Direcció de 

Desenvolupament de Proximitat de

Barcelona Activa, en coordinació amb 

totes les altres àrees de l'Ajuntament 

dedicades a la Promoció Econòmica i el 

Comerç.
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Vídeo de presentació del PDE: 

https://youtu.be/d4fV1YnhjjI

https://youtu.be/d4fV1YnhjjI
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PRESSUPOST DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

El pressupost per a les actuacions del 2020 vinculades a Horta - Guinardó ha estat de:

- Barcelona Activa: 3.920.411 €. El desglossament per línies d’activitat és el següent:

❖Ocupació 2.156.032 € 

❖Emprenedoria 332.948 € 

❖Formació tecnològica 208.666 €

❖Empresa 939.627 € 

❖Desenvolupament de Proximitat: 283.138€ 

- Districte d’Horta- Guinardó: 102.994,34 € 

- Convocatòria de subvencions Impulsem el que Fas 2019: 229.300 €

- Convocatòria de subvencions Enfortim l’Economia Social i Solidària 2019: 19.380,64 €

- Pla de Barris 48.984,21 €  (algunes partides poden estar incloses en pressupost de Barcelona Activa / 

Convocatòria Subvencions Impulsem el que Fas i per aquest motiu no es sumen al pressupost global) 

Així doncs, el pressupost global del conjunt d'aquestes partides és de 4.321.070,19 €
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RESULTATS METODOLÒGICS

✓ La coordinació de l’Ajuntament en matèria de desenvolupament econòmic per 

primera vegada al territori implicant a totes les àrees de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament: Direcció de Comerç, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament 

Local i Consum, Direccions Operatives de Barcelona Activa (Ocupació, Empresa, 

Formació, etc) i Pla de Barris.

✓ El Grup Impulsor del Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta- Guinardó es 

reuneix mensualment per compartir estratègia, coordinar intervencions i informar. 

S’ha consolidat com l’espai natural on tractar els temes de desenvolupament econòmic 

d’Horta- Guinardó per part de l’equip tècnic i polític del Districte, juntament amb Pla de 

Barris i amb les àrees de promoció econòmica de l’Ajuntament, quan és necessària la seva 

participació

✓ El Districte compte amb tècnica de Barcelona Activa, Direcció Operativa Proximitat, 

incrustada en els seus equips i dinàmiques, treballant amb Gerència i la Direcció de 

Serveis a les Persones i Territori.

✓ S’ha continuat amb la dinàmica de diàleg i treball periòdic amb les entitats del territori 

per coproduir i articular projectes de desenvolupament econòmic mitjançant espais de 

governança. 
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➢ 2.063 veïns i veïnes d’Horta- Guinardó atesos en matèria d’ocupació*, de les quals:

> 1.403 s’han orientat laboralment

> 1.053 han participat en accions de mercat de treball i intermediació laboral

> 259 han accedit a formació ocupacional

> 101 s’han beneficiat de programes d’experienciació laboral.

La taxa de cobertura al 2020 ha estat del 11,4%

➢ 1.033 veïns i veïnes del districte han assistit a accions i  programes de formació 

tecnològica. 

➢ 1.670 empreses d’Horta Guinardó han estat ateses*.

➢ 93 veïns i veïnes del districte han impulsat el seu projecte empresarial amb el suport de 

Barcelona Activa 

➢ 3 projectes empresarials assessorats en l’àmbit de l’ESS i 210 persones assessorades 

en l’àmbit de l’ESS

➢ 234 persones del districte han estat ateses als Punts de Defensa de Drets Laborals. 

➢ 19 persones residents a districte han estat contractades gràcies als ajuts Crea Feina. i 14 

empreses del territori s’han beneficiat d’aquest ajut.

*Una mateixa persona pot realitzar més d’una acció
** El total d’empreses inclou les empreses que han fet ús de l’Autònom +: ajuts per a les persones treballadores autònomes de Barcelona més afectades per la COVID-19

INDICADORS GLOBALS PDE 2020
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➢ Subvencions Autòno+: 1.620 subvencions atorgades; 7,9% de les subvencions de ciutat

➢ Suport jurídic mediació lloguers: 13 empreses

➢ Servei orientació en ajuts i finançament covid: 60 empreses

➢ Plans de recuperació Rethinking: 36 empreses

(Servei d'acompanyament en l'elaboració i posada en marxa de plans de recuperació     

econòmica)

➢ Plans de Digitalització: 12 empreses

➢ B-Crèdits (microcrèdits): 29 empreses

➢ Crea Feina (programa d’ ajuts a la Contractació): 37 persones 

L’Ajuntament de Barcelona crea el Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE),

per a l’activació de l’economia de Barcelona davant la situació generada pel COVID-19 a

la ciutat. Dades que corresponen al període 16 març a 31 desembre 2020

Mesures CECORE en clau activitat econòmica i suport a l'empresa

Mesures CECORE,  a Horta- Guinardó
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RESUM DE L’ANY

Les accions més destacades durant l’any 2020 han estat les següents:

✓ 2020 ha estat l’any de consolidació de La Clota Cotreball (inauguració en maig 2019)

▪ Al mes de juny de 2020, es publica la nova licitació per a la gestió i dinamització de

La Clota Cotreball. Lleuresport guanya la licitació. Aquesta és anual amb possibilitat

de pròrroga de fins a 4 anys.

▪ Durant la pandèmia, el cotreball va romandre tancat, però es va mantenir el contacte

amb tots els cotreballadors/es i es van mantenir part de les accions de retorn social.

▪ A 31 de desembre, l’equipament compta amb 44 persones que representen 34

projectes. Durant tot 2020 (mesos operatius) han estat donades d’alta 29 persones

representant 26 projectes.

▪ En relació al retorn social, s’han rebut 122 sol·licituds de retorn social. A nivell

d’hores, s’han realitzat accions per un total de 1.154 hores (93% de consecució de

l’objectiu anual). Han participat 37 entitats del districte.

✓ Els Punts de Defensa han intensificat la seva actuació i han adaptat el seu funcionament al

nou context, incorporant més hores de servei i passant a atendre de manera telefònica.

D’aquesta manera, s’ha buscat arribar a qualsevol persona de la ciutat que necessités el

servei. A Horta- Guinardó, 234 persones han fet ús. (Increment del 50% respecte a 2019).

7

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=64863215&reqCode=viewCn


Informe Anual 2020 del Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta- Guinardó

barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

RESUM DE L’ANY

Les accions més destacades durant l’any 2020 han estat les següents:

✓ Degut a l’impacte de la crisi sanitària en l’àmbit econòmic i concretament en el comerç, 

es posa en marxa una nova edició del programa Comerç a Punt, però en clau 

reactivació econòmica. D’Horta- Guinardó han participat 8 comerços.

Convocatòria de subvencions de Barcelona Activa “Impulsem el que fas”. Horta- Guinardó

✓ Convocatòria 2019 i execució 2020. 5 projectes aprovats per un import total de 

106.301,40 €: 1 de foment de l’ocupació, 2 d’empresa al territori, 1 d’innovació 

socioeconòmica i 1 dins de models agroalimentaris sostenibles.

✓ Convocatòria 2020 i execució 2021. 10 projectes aprovats per un import total de 

229.300€ : 3 que ocuparan locals buits, 4 de foment de l’ocupació, 1 dins de models 

agroalimentaris sostenibles i consum responsable, 1 d’innovació socioeconòmica i 1 de 

reactivació de l’activitat econòmica de proximitat als barris de Pla de Barris. És la 

convocatòria en la qual Horta-Guinardó ha rebut més pressupost a través dels 10 

projectes.

Convocatòria de subvencions d’Economia Social i Solidària. Horta- Guinardó

✓ Convocatòria 2019 i execució 2020. 8 projectes aprovats per valor de 43.384€ 

✓ Convocatòria 2020 i execució 2021. 4 projectes aprovats per valor de 19.380,64 €
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INDICADORS DE PROCÉS: Globals

El PDE conté 31 mesures per al desenvolupament socioeconòmic d’Horta-Guinardó, agrupades en 7 línies 

estratègiques.

28 mesures en acció (90% del PDE) i 3 mesures no iniciades o aturades, (2.7, 4.1 i 6.2)

23 mesures amb objectius anuals

19            2             2

objectius assolits          objectius parcialment assolits          objectius no assolits

5 mesures amb objectius continus o plurianuals

3               1            1

3 mesures amb objectius puntuals

3              0             0
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

M1.1 Actualització i anàlisi de l’inventari d’establiments comercials del 

Districte. Mesura puntual 

Durant 2019 la Direcció de Comerç va estar treballant en l’actualització del cens, amb la vocació de fer una eina 

que permeti el cens continu i no puntual. Aquest cens es va fer públic al 2020.

Durant el mes de juliol del 2020, es va fer un anàlisi del cens de comerç que ens ha permès tenir una mirada 

més acurada de la realitat comercial del districte i barris, en temes com els locals buits, els diferents sectors 

més presents, la concertació o dispersió del comerç als barris o l’índex d’abastiment comercial (nombre de 

locals amb ús comercial per cada 100 habitants), entre d’altres.

Ara bé, la situació durant 2020 s’ha vist alterada significativament per la pandèmia.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

M1.2 Accions de millora de la competitivitat del comerç de proximitat. 
Mesura anual 

Durant 2019, s’han dut a terme diferents programes de suport al comerç, ja sigui a partir de programes de la 

Direcció de Comerç gestionats per Barcelona Activa o altres accions personalitzades promogudes directament 

per la direcció i l’equip de comerç de de Districte. 

✓ Comerç a Punt: arran de la pandèmia, es posa en marxa una nova edició del comerç a punt, en aquesta

ocasió en clau de reactivació. A Horta- Guinardó participen 8 comerços. 3 de Carmel, 2 del Guinardó, 2

d’Horta i 1 de Sant Genís dels Agudells.

✓ Projecte Digitalització i posicionament del Comerç. Ha consistit en l’acompanyament personalitzat als

comerços per millorar la seva presència i posicionament en les xarxes socials, dotant-los de contingut per

afavorir la seva competitivitat. Han participat 40 comerços.

✓ Compra al barri des de casa. Durant el 2020 s’ha posat en marxa una prova pilot d’un servei de distribució

de béns de primera necessitat de consum de proximitat als barris del Districte, com a recolzament al comerç

de proximiat. Dirigit a tota la ciutadania, prioritzant els col•lectius amb més dificultats (gent gran, mobilitat

reduïda, dificultats per la conciliació de la vida familiar i laboral, etc.), per portar-lo a terme es va contractar

una empresa d’inserció del districte. Per la difusió es va dissenyar un cartell i un flyer per ser distribuïts en

format digital i imprès.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

M1.3 Suport a l’associacionisme comercial. Mesura anual 

S’han realitzat diverses accions de suport a l’associacionisme comercial al Districte, ja sigui a partir del treball  

de la Tècnica de Comerç del Districte i del tècnic de suport al comerç, com de la convocatòria general de 

subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

• Durant el 2020 s’ha continuat treballant donant suport des de Districte a l’autoorganització de les

associacions de comerciants. Per una banda s’ha seguit fent l’acompanyat en la seva organització a

les associacions de nova creació de l’Avinguda Verge de Montserrat i de Sant Genís dels Agudells.

D’altra banda s’ha fet l’acompanyament a una nova entitat, A.C. Via Guinardó i s’ha aconseguit

reactivar la A.C. del Baix Guinardó, que estava pel camí de desaparèixer.

• A finals del 2020 es posa en marxa un espai de treball periòdic amb les persones representants i

dinamitzadores de les agrupacions comercials del territori com a plataforma idònia des d’on

plantejar, treballar i compartir els diferents recursos i projectes de suport al comerç, i tractar tots

aquells temes que siguin d’interès o de preocupació comuna.

• Publicat el web de comerç de Districte, en el qual si be està tot el comerç del districte es destaquen

els associats i es fa difusió de les associacions.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

M1.4 Enfortiment i visualització dels comerços, així com 

d’altres establiments de béns i serveis.    Mesura anual 
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✓ Campanya de marxandatge. La campanya ha

consistit en l’elaboració d’unes bosses amb imatges

tant de la campanya de comerç de ciutat com de les

associacions de comerciants del districte, amb de

reforçar el coneixement del ciutadà resident al

districte de la importància del comerç de proximitat i

donar visibilitat a les entitats que el representen dins

el territori.

✓ Web de Comerç del Districte: durant el 2020 s’ha 

treballat en el manteniment i actualització de les 

dades, així com en el anàlisi de l’evolució dels 

indicadors de transit, amb l’objectiu de consolidar-lo.

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/comerc/
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L1. Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat

M1.5. Accions que millorin l'atractivitat comercial de determinades zones o 

carrers. Mesura anual 

Per a la campanya de Nadal, al barri d’Horta es va organitzar una acció de dinamització de comerç en el marc 

de la convocatòria “Els llums de Nadal il·luminen el comerç”. Projecte de la direcció de comerç, organitzar 

juntament amb l’associació el Cor d’Horta i va consistir en promoure una ruta pels aparadors del comerç del 

barri, preparats de manera especial amb la col·laboració d’escoles de disseny i arquitectura de la ciutat.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.1.Actualització anual de la diagnosi que conté aquest pla i ampliació amb 

dades rellevants. Mesura anual 

En el primer apartat del document del Pla de Desenvolupament Econòmic s’inclou una àmplia diagnosi 

demogràfica i socioeconòmica del Districte d’Horta- Guinardó, que s’actualitzarà anualment a través d’una 

anàlisi comparativa.

A finals de 2020 es treballa en l’actualització de la diagnosi, que es publicarà en el marc del nou PDE 2021-

2023.

M2.2 Realització i explotació d’estudis d’oferta i demanda de béns i serveis al 

territori. Mesura puntual 

Estudi fet als barris de la Clota, Horta, Teixonera i Guinardó, barris amb un elevat volum de buits (2018). A 

continuació, link de l’estudi

(https://empreses.barcelonactiva.cat/documents/72318/0/1.Propostes+d%27Activitat+Econ%C3%B2mica.pdf/4c

3e83f9-ec51-4d9d-9c75-293b5b889aa2 )
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.3 Creació d’un espai de cotreball amb retorn social al territori i altres 

accions per a la dinamització de locals buits. Mesura continua 

L’objectiu de La Clota Cotreball és oferir oportunitats a l’emprenedoria i a d’altres projectes econòmics 

coherents amb l’economia que el territori necessita, així com enfortir el teixit comunitari i donar respostes a 

necessitats socials gràcies a la implicació de professionals amb el seu entorn. 

Al mes de juny es va publicar la nova licitació (per un any prorrogable fins un màxim de 4), que finalment va 

guanyar Lleuresport.

L’equipament va ser tancat amb la pandèmia. La comunicació amb els cotreballadors i cotreballadores va ser 

constant durant el tancament i algunes persones van continuar amb les accions de retorn social (sobretot 

aquelles relacionades, com l’elaboració de mascaretes). La reobertura es va fer amb totes les mesures de 

seguretat garantides, el que va implicar una reducció de places, principalment a l’espai oficina.

A 31 de desembre, l’equipament compta amb 44 persones que representen 34 projectes; sent el sector d’art i 

cultura el majoritari dels projectes, seguit del sociosanitari, economia de les cures i l’agroalimentari i 

sostenibilitat, i pel sector tèxtil. Durant tot 2020 hi ha hagut 29 altes de persones (26 projectes) i 23 persones de 

baixa (21 projectes).Aquestes han estat en gran mesura degudes a la Covid-19.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.3 (continuació )Creació d’un espai de cotreball amb retorn social al territori 

i altres accions per a la dinamització de locals buits.   Mesura continua 

El nivell d’ocupació a La Clota depèn de l’espai i de la franja horària. Així, mentre que l’espai groc (oficina) té un 

100% d’ocupació al matí, a la tarda és del 65%. Pel que fa al taller verd (convertit en taller tèxtil), l’ocupació és 

del 100%, mentre que al blau (taller) és del 33% i a la cuina del 50% (tots de matí).
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En relació al retorn social, s’han rebut 122 

sol·licituds de retorn social per part de 37 actors 

diferents.  D’aquests, 63 han estat finalitzats (36 no 

van poder iniciar-se per la pandèmia, altres van ser 

anul·lats i altres acabaran a 2021). A nivell d’hores, 

s’han realitzat accions per un total de 1.154 hores, 

el que suposa una consecució del 93% de l’objectiu 

anual.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.4 Increment de l’atenció a iniciatives socio-econòmiques del Districte.
Mesura anual 

Durant 2019, s’ha atès a diferent projectes en el marc de la convocatòria de subvencions Impulsem el que Fas, 

com ha estat a la Fundació Privada Jovent pel projecte Cuina per l’ocupació, l’agrupació Matebcn, A Granel i 

Apassos pel seu projecte Cultivem l’Economia Social i Solidària, o el projecte de professionalització de musics 

impulsat i gestionat per Music Mentoring.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.5 Suport financer a projectes que impulsin l’economia del Districte i dels 

seus barris. Mesura anual 

Durant el 2020 s’ha aprovat la 4a edició de la convocatòria de subvencions de Barcelona Activa, en la qual 

s’han aprovat 10 projectes per a Horta-Guinardó, amb un pressupost global de 229.300€. Aquests 

projectes s’executaran durant el 2021.

Alhora, durant el 2020 s’han desenvolupat els projectes aprovats en la convocatòria del 2019, amb molt bons 

resultats tant quantitatius com qualitatius. Amb motiu de la pandèmia, durant 2020 ha tancat portes el projecte 

Tecomate, finançat en la convocatòria 2018. A més, els promotors del projecte Marticoffe també van haver de 

tancar la cafeteria del Guinardó (convocatòria 2018), però han continuat l’activitat al Carmel.

Per a més informació, web Impulsem el que fas. 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura
L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.6 Creació d’espais de diàleg amb empreses. Mesura continua  

Durant 2020, no s’ha fet cap convocatòria específica de reunió d’empreses de Districte, atès el context i la

naturalesa de l’espai. Les convocatòries promogudes prèviament han estat convocades en funció de temes

concrets a compartir amb les empreses del territori.

Per una altra banda, ha estat un any on les empreses i autònoms d’Horta- Guinardó han fet un ús intensiu dels

recursos i serveis de Barcelona Activa.

- 1.670 empreses , incloent autònoms, han estat ateses (el que suposa un increment respecte a 2019 del

514%).

- 384 empreses han estat ateses, descomptant autònoms.

- 65 han participat en finançament empresarial

- 5 en transmissió empresarial

- 2 en el Parc Tecnológic

- 1 en localització

- 111 en assessorament empresarial

- 1 en el servei de prototipatge i innovació

- 139 en cerca de treballadors/es

- 7 en informació i tràmits municipals

- 22 en constitució d’empreses

- 14 empreses s’han beneficiat de la subvenció del Crea Feina.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

M2.7 Descentralització d’esdeveniments de ciutat vinculats a la promoció 

socioeconòmica on Horta Guinardó incorpori un valor afegit. Mesura anual  

Aquesta mesura no s’ha pogut iniciar atès al context i la situació de pandèmia viscuda.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M 3.1 Increment de l'atenció al veïnat en situació d'atur. Mesura anual 

Des de la Direcció d’Ocupació de Barcelona Activa s’han dut a terme programes destinats a millorar l’atenció a

les persones residents al districte en situació d’atur. En total, 2.063 persones d’Horta- Guinardó han estat

ateses en els diferents serveis d’ocupació de Barcelona Activa, el que suposa una taxa de cobertura del 11,4%

de les persones en atur.

A continuació es presenten les dades desglossades per programes.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

(continuació) 3.1 Increment de l'atenció al veïnat en situació d'atur 
A continuació, quadre resum dels diferents programes i accions de l’ajuntament:
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Persones Dones Homes

Làbora 688 499 189

A prop Jove

2a. Edició (16/9/19 - 15/9/20)

Prórroga 2a. Edició (16/9/20 - 15/9/21)

28 16 12

PròXim

1a. Edició (4/6/19 - 3/6/20)

2a. Edició (4/6/20 - 3/6/21)

15 8 7

Transocupació 6 4 2

PIC HORTA- ATENCIÓ INICIAL 685 395 290

Espai de Recerca de Feina 307 172 135

Programa Barcelona Treball activitats de Recerca de Feina i Mercat de Treball 313 211 102

Programa Barcelona Treball activitats d'Orientació i Escola de Competències 146 103 43

Coaching laboral per a dones 45 45 0

Mesura 3.1  Increment de l'atenció al veïnat en situació d'atur 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

(continuació) 3.1 Increment de l'atenció al veïnat en situació d'atur 
A continuació, quadre resum dels diferents programes i accions de l’ajuntament:
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Persones Dones Homes

Coaching laboral senior 59 37 22

Coaching per al desenvolupament 34 26 8

BARCELONA ACTIVA A LA CIUTAT (HORTA-GUINARDO) 104 59 45

Programa Barcelona Treball Grups a mida 39 29 10

Mentoring +40 42 20 22

Programa UBICAT 2018 25 12 13

Esdeveniments de reclutament 65 31 34

Assesorament Personalitzat 383 225 158

Pla de Barris - Servei itinerant d'orientació laboral TUC-TUC 26 17 9

Referents d'Ocupació Juvenil  (ROJ) 168 75 93

Mesura 3.1  Increment de l'atenció al veïnat en situació d'atur 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M 3.2 Accions de formació transversal i professionalitzadora adreçada al 

veïnat en situació d’atur. Mesura anual 
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Persones Dones Homes

30 Plus 2018 67 49 18

Passarel·les cap a l'ocupació i la inclusió 76 43 33

Mesura 3.2  Accions de formació transversal i professionalitzadora adreçada al 

veïnat en situació d'atur
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

(continuació) M 3.2 Accions de formació transversal i professionalitzadora 

adreçada al veïnat en situació d’atur. 

A més, en el marc de la convocatòria Impulsem el que Fas 2019, 3 projectes han suposat la 

formació de joves:

- En total unes 200 joves (en modalitat individual i grupal= han estat atesos al projecte de 

professionalització de joves en el sector musical, gestionat per Music Mentoring ubicat a 

l’espai Jove Boca Nord.

- 37 joves han realitzat diferents càpsules formatives teòriques i pràctiques orientades a la

cuina de col·lectivitats i l’atenció al públic i venta en el marc del Projecte Cuina per l’ocupació

que gestiona la Fundació Privada Jovent.

- 24 joves (d’Horta-Guinardó i Nou Barris) han participat en el Projecte Ocupa’t, de 

l’Associació cultural el Parlante, bé en un pre-laboral, bé en un tastet d’oficis.

-
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barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M3.3. Contractació de persones veïnes en situació d’atur per mitjà de 

projectes integrals amb contractació o d’altres mesures d’experienciació

laboral. Mesura anual 

Contractació de persones per mitjà de projectes integrals amb contractació:

- Contractació en el marc del projecte Barri d'Oficis: 6 persones, 3 homes i 3 dones. 

- 14 persones (9 homes i 5 dones), han participat en els Plans d'Ocupació Municipals 

gestionats pel Districte.

- 96 veïns i veïnes d’Horta- Guinardó , de les quals 57 han estat dones, han participat en els 

Projectes Integrals d’Ocupació.
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barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M3.4. Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat. Mesura anual 

Destaquem:

- Treball als Barris. Cases d’ofici Barris Digitals. 1 jove (home)

- Acceleradora laboral: 4 Joves residents al districte (4 dones)

- Barcelona Treball Joves: 34 joves (26 dones, 8 homes)

- Coaching laboral Joves: 16 participants (11 dones, 5 homes)

- Garantia d'èxit- Joves DAO: 9 participants (2 dones i 7 homes)

- Oportunitats professionals als mercats municipals i al comerç de proximitat: 7 participants (3 dones i 4

homes)

- MentorTech: 3 participants (2 dones i 1 home)

- Work@: 3 participants (2 dones i 1 home)

- Retorn amb Oportunitats (RAO): 1 participant (1 dona)
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barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M3.5 Accions per impulsar la contractació de persones del territori per 

empreses amb seu social o delegació a territori. Mesura anual 

Durant l’any 2020, s’ha fomentat la contractació de persones per part de les empreses de la ciutat. Pel que fa a

Horta- Guinardó, han estat 43 les persones residents a districte les contractades per part de diferents

empreses. La distribució per barris és:
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Barris per disctricte Total % Dones % Joves <30 %

Horta-Guinardó 43 9% 26 9% 4 5%

Baix Guinardó 9 2% 8 3% 0 0%

Can Baró 2 0% 1 0% 0 0%

El Carmel 4 1% 3 1% 0 0%

El Guinardó 10 2% 5 2% 1 1%

Horta 5 1% 4 1% 2 3%

La Clota 0 0% 0 0% 0 0%

La Font d'en Fargues 1 0% 1 0% 0 0%

La Teixonera 6 1% 2 1% 0 0%

La Vall d'Hebron 1 0% 0 0% 1 1%

Montbau 2 0% 0 0% 0 0%

Sant Genís dels Agudells 3 1% 2 1% 0 0%
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barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L3 Fomentar l’ocupació de les persones en situació d’atur

M3.6. Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat.
Mesura anual 

Durant el 2020 la Direcció d’Empresa i Emprenedoria de Barcelona Activa ha gestionat el programa

Crea Feina Barcelona, amb ajuts de 5.000 € a la contractació.

Resultats 2020:

✓ 19 persones (14 dones i 15 homes) residents al

districte han estat contractades amb aquest ajut

✓ 14 empreses ubicades al districte s’han beneficiat

dels ajuts

Per més informació sobre aquets ajuts consultar l’enllaç
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L4 Promoure el Treball Digne

M4.1 Generar coneixement sobre precarietat laboral a Districte. Mesura anual   

Sobre aquesta mesura no s'ha pogut avançar i resta pendent revisar la pertinença i sentit, donats els recursos 

disponibles i l'enfocament a nivell de ciutat, on no s'estan fent anàlisis en aquesta matèria en clau Districte.

M4.2 Accions d'abordatge de la precarietat laboral. Mesura continua 

Durant l’any 2020, els Punts de Defensa dels Drets laborals es van haver d’adaptar ràpidament a la situació

provocada per la crisi sanitària, degut a la importància d’aquest servei en el context que ens vam trobar a març

de 2020. En aquest sentit, les advocades van passar d’atendre presencialment a fer-ho de manera telemàtica i

es va reforçar el servei amb un quart punt (fins a llavors hi havia 3) per tal de poder donar resposta a la enorme

demanda. En total, durant 2020, els punts han atès a 2.945 persones.

Pel que fa l’ús del servei per part del veïnat d’Horta- Guinardó, 234 persones han fet ús del servei (50%

d’increment respecte a 2019), de les quals 155 han estat dones (66%)

M4.3 Impuls de la RSC a empreses del Districte. Mesura anual 

Durant 2020, cap empresa d’Horta – Guinardó ha participat en el programa Empreses Responsables.
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barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L5 Integrar les accions d’impuls de l’ocupació localitzades al Districte

M5.1 Elaboració i manteniment d’un mapa de recursos ocupacionals i 

formatius del Districte. Mesura puntual 

El mapa s’ha publicat al 2019. Es tracta d’un mapa interactiu de formació i recursos ocupacionals.

https://mro.barcelonactiva.cat/MapaRecursosWeb/
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L5 Integrar les accions d’impuls de l’ocupació localitzades al Districte

M 5.2 Impuls a la Xarxa de Foment de l'Ocupació d'Horta-Guinardó, així com 

d'altres xarxes que puguin sorgir dedicades a la promoció de l’ocupació als 

diferents barris del Districte. Mesura anual 

Durant 2020 es van fer dues trobades de la xarxa al mes de juny i al mes de desembre a la qual van assistir 

entitats d’ocupació i empreses d’inserció. 

A 2021, s’ampliarà la Xarxa amb noves incorporacions (d’entitats que estan gestionant projectes de l’Impulsem 

el que Fas i que no en formen part)

L’objectiu de la Taula és fomentar el coneixement entre les diferents iniciatives que hi ha al territori, l’intercanvi 

d’experiències i metodologies amb els professionals implicats en els projectes, la complementarietat i la 

coordinació de les accions que es porten a terme al Districte. 
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barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L6 Nou Lideratge Públic a través de la contractació. 

M6.1. Contractació pública responsable amb clàusules socials i 

mediambientals. Mesura continua 

2019 va ser l’any de consolidació i a 2020 s’incorporen les clàusules de manera ordinària.

A partir d’unes iniciatives de millora desenvolupades en l’elaboració del seu Balanç del Bé Comú, el Districte ha 

incorporat de forma habitual des del 2017, en la seva contractació de serveis, unes clàusules socials i 

mediambientals , esdevingudes mentrestant normativa municipal, tendents a fomentar l’aplicació d’unes 

pràctiques més respectuoses amb el medi ambient i orientades a una inserció laboral amb criteris més socials .
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barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L6 Nou Lideratge Públic a través de la contractació. 

M 6.2 Difusió de les bones pràctiques també als grans equipaments, 

empreses i entitats. Mesura continua 

No s’ha fet cap acció específica.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al districte. 

7.1 Promoció de nova economia social i solidària. Mesura anual

✓ En el marc del Pla de Barris i coordinat per Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, durant 2018 es va 

realitzar la fase d’exploració de l’economia de les cures als barris de Sant Genís els Agudells i La Teixonera. 

Aquesta exploració va comptar amb una fase 2  (2018- 2019) que va consistir en un Programa a Mida 

d’emprenedoria social i col·lectiva, “En Prenem Cura”, enfocat a acompanyar possibles activitats econòmiques 

entorn de les cures.

✓ A 2019 ha continuat la fase 3 d’acompanyament a la constitució de la cooperativa “ Ca l’abril “, en la qual participa 

una persona de Sant Genís els Agudells i La Teixonera.

✓ Al 2020 continua l’acompanyament a la cooperativa constituida “ ca l’abril” – 6 accions d’acompanyament

✓ 2 participants a les Jornades de Cures 
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. PROMOURE I IMPULSAR L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA AL DISTRICTE

(continuació) 7.1 Promoció de nova economia social i solidària.
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✓ Durant 2020, l’impuls d’accions que transformin en actiu les zones verdes vinculades als barris de 

muntanya d’Horta Guinardó ha estat una línia de treball prioritària:

Arrencada de la coordinació i formació de grups de treball interns de l'Ajuntament per la Capital Mundial de 

l'Alimentació Sostenible.

- El 2020 no s'ha pogut comptar amb suport expert per a la dinamització de projectes vinculats a 

l'agroecologia i l'ESS, pel que l'activitat en aquesta línia s'ha centrat en el seguiment dels projectes amb més 

impacte i més a nivell intern de l'Ajuntament, del que destaca la proposta de futur centre de referència en 

agroecologia a Can Soler.

A nivell intern, s'ha elaborat la nova licitació, pendent de resolució.

- L'Espai Participatiu Agropolis ha realitzat 3 sessions al llarg de l'any, i ha comptat amb la participació 

d'entitats de tota la ciutat, entre les quals hi assistien membres d'entitats de Nou Barris.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al districte. 

7.2 Enfortiment de l’economia social i solidària a Horta-Guinardó. Mesura anual

✓ Durant 2020, s’ha comptat periòdicament amb 1 mercat de pagès, al barri del Guinardó, amb un punt 

d’atenció de consum responsable.

✓ Desenvolupament de la línia estratègica del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019 que recull 

la línia: “Impulsar l’Economia Social  a la ciutat passa per enfortir aquelles entitats que ja treballen amb el seu 

territori potenciant la reducció de desigualtats i el canvi social”. 

✓ En aquest sentit, la convocatòria de subvencions per Enfortir l’ESS de la Direcció de Serveis d’economia 

cooperativa, social i solidària i consum, n’ és un exemple. El pes del districte d’Horta-Guinardó en el conjunt 

de la ciutat pel que fa a la convocatòria del 2019 (execució 2020), és del 3,5%  del total dels projectes 

presentats  i un  1,8% del  pressupost total destinat a tal finalitat.

✓ En general les subvencions atorgades estan força  repartides i tenen presència en 4 dels barris del 

districte. 

✓ La major part dels projectes atorgats (75%) pertanyen a l’àmbit A de  Creació i Consolidació
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al districte. 

7.3 Impuls de l’economia social i solidària a partir d’iniciatives comunitàries 

existents. Mesura anual 

S’ha impulsat:

✓ L’agrupació entre MateBcn, Apassos i A Granel ha posat en marxa el projecte Cultivem Juntes 

l’Economia Social i Solidària a Horta- Guinardó. Tot i que part de les activitats previstes no s’han pogut 

desenvolupar per la pandèmia, sí que han fet una identificació d’iniciatives que han recollit en una 

pàgina web: https://transformahortaguinardo.org/
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al districte. 

7.4 Accions d’acompanyament, formació i de sensibilització a persones i 

iniciatives. Mesura anual 

✓ Durant aquest temps s’ha posat en marxa també un servei d’assessorament estable en Economia Social i 

Solidària a nivell de ciutat, que atén iniciatives d’emprenedoria i també d’entitats, associacions, etc.

✓ S'han dut a terme diverses accions d'enfortiment d'iniciatives d'economia social i solidària:

✓ Servei d'assessorament per a persones emprenedores en projectes de l'àmbit de l'Economia Social 

i Solidària dins el Centre de Recursos per a la Iniciativa Emprenedora Glòries, convertint l'Economia 

Social i Solidària en una alternativa de pes a l'hora d'emprendre. S'han realitzat 28 assessoraments en 

emprenedoria a projectes d'ESS.

✓ Tallers i Formació Estable per a projectes i organitzacions en ESS: 

16 participants activitats de formació estable.

Tallers i càpsules emprenedoria: 20 participacions.

✓ Convocatòria de Subvencions Impulsem el que Fas línia ESS 2020: S'han aprovat 1 projecte de la línia 

6. Projecte a executar als barris de la ciutat:  APP per monitoritzar sobre l'ús de la roba, sensibilitzar i 

generar comunitat digital. Organització mercats d'intercanvi i activitats de sensibilització. 

✓ Construim en femeni V: impuls i promoció de projectes d’emprenedoria cooperativa, social i solidària 

liderats per dones, per fer front a la vulnerabilitat de les dones en clau professional i laboral, i que volen 

impulsar organitzacions que tenen com a objectiu tenir impacte social i/o ambiental en el territori.

2 participants a sessions informatives del programa.

✓ La comunificadora: Programa de suport a iniciatives emmarcades en l’univers de l’economia 

col·laborativa- 2 persones van participar les accions del programa a la IV edició.

✓ Programa feminESS _ 3 participants a les diferents activitats.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura
L7. Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al districte. 

7.4 (continuació) Accions d’acompanyament, formació i de sensibilització a 

persones i iniciatives Programa RevESStim el tèxtil_ acompanyament a iniciatives comunitàries – 2 

dones acompanyades han participat a espais d’articulació i formació.

Xarxa de dones cosidores- ubicades en local cedit pel Districte de H-G. 

programa pilot emprenedoria col·lectiva per alumnes d’escoles de Moda i disseny.- 1 participant

✓ La comunificadora: Programa de suport a iniciatives emmarcades en l’univers de l’economia 

col·laborativa- 2 persones van participar les accions del programa a la IV edició.

✓ Programa feminESS _ 3 participants a les diferents activitats.

✓ Accions formatives sobre economia social i solidària a les escoles i instituts. [verd ]

A l’octubre del 2020 es va iniciar la IV edició del Programa de creació de cooperatives en centres educatius. 

Aquests curs escolar participa per primera vegada IES Institut Joan Brossa (Horta Guinardó) – un grup de 1r 

de Batxillerat de 13 joves.

El programa consisteix en l’acompanyament expert per a crear amb l’alumnat una societat cooperativa (o més 

d’una), formada i gestionada pel propi grup d’alumnes, que amb la col·laboració del professorat, desenvolupi 

activitats productives i econòmiques, amb l’objectiu de posar a la venda, productes o serveis. Inclou la creació 

d’uns Estatuts de la cooperativa, la Constitució d’un consell Rector, etc. 

Programa transformEES Universitàris_ 1  participants al programa.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. PROMOURE I IMPULSAR L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA AL DISTRICTE

7.5 Visibilització d’iniciatives existents d’economia social i solidària. Mesura 

anual 

✓ Al 2020 El Punt d’Acollida i Orientació d’innoBA – Es dona informació a les persones interessades en 

l’Economia Social i Solidària (ESS) i en la Innovació Socioeconòmica tant a nivell bàsic com especialitzat, 

sobre aquests àmbits, i és un punt de consulta dels serveis i activitats que ofereix Barcelona Activa. 29 

persones han passat pel PAO utilitzant els serveis d’informació i autoconsulta i tallers.
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INDICADORS D’IMPACTE: Segons mesura

L7. PROMOURE I IMPULSAR L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA AL DISTRICTE

7. 6. Impuls a iniciatives socioempresarials existents al territori. Mesura anual

✓ 3 serveis d’assessorament a organitzacions en ESS 

✓ Camí de solidesa v : Programa de formació i acompanyament per a organitzacions d’economia 

cooperativa, social i solidària gestionades i/o liderades per dones: 1 participant i  acompanyat al programa.

Edició camí de solidesa VI : 4 persones participants a les sessions informatives.  

✓ Formació estable –empresa ( capsules + formació estable ) 44 participacions a les diferents activitat _aula 

Virtual –en línia per COVID.

✓ La innoBAdora – Comunitat d’Incubació situat a l’equipament InnoBA: 3 participants a 7 activitats 

✓ Programa RevESStim el tèxtil: 15 participacions a les activitats de mòduls formatius per a iniciatives del    

sector  tèxtil amb la mirada de l’Economia social.

2 participant a la Formació de Formadors per a Escoles de moda i disseny. 

4persones participants a la Jornada cloenda RevESStim el textil

1participant a la trobada d’escoles de moda i disseny.

✓ Convocatòria de subvencions – Enfortint la ESS 2020
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_ Àmbit activitat econòmica

❖ LA CLOTA COTREBALL

✓ Programa innovador a través del qual es faciliten espais de treball a persones emprenedores a canvi  de la 

realització d’accions de retorn social en el territori.

✓ Impulsat per Districte CV i Barcelona Activa amb el suport de Foment de Ciutat, té un doble objectiu: fomentar i 

acompanyar projectes emprenedors o ja constituïts però que requereixen d’un espai i enfortir i acompanyar en 

la seva activitat a entitats i serveis del territori.

✓ Compta amb 3 tipologies d’espais: d’oficina, de taller i de cuina.

✓ Obert al mes de maig 2019, va tancar l’any amb 46 persones que representen 33 projectes. 

✓ L’any 2020, tot i el tancament i la disminució de places per la pandèmia, ha estat l’any de consolidació i es va 

tancar amb 44 persones que representen 34 projectes.

DESTACATS
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_ Àmbit activitat econòmica

❖ IMPULSEM EL QUE FAS

✓ Creació d’una nova convocatòria de subvencions a la ciutat que entén que els projectes de desenvolupament local els 

fa no només l’administració. Amb quantitats de fins a 50.000€ per projectes i màxim de 80% de finançament del 

projecte. 

✓ Més de 600.000 euros de pressupost destinats i 30 projectes finançats en les 4 convocatòries (2017-2020) i en els 

següents àmbits: ocupació de qualitat, la dinamització de locals, l’emprenedoria i empresa, l’economia social i 

solidària, el turisme responsable o la innovació digital, entre d’altres.

_ Àmbit Ocupació

❖ NOUS SERVEIS D’OCUPACIÓ 
✓ Durant la vigència del PDE, s’han territorialitzat serveis d’ocupació que s’han ubicat principalment al Mas Guinardó 

i a Can N’Andalet, amb l’objectiu d’oferir serveis més pròxims al veïnat d’Horta- Guinardó i maximitzar l’ús dels 
recursos de Barcelona Activa per part de la ciutadania.

❖ PUNT DE DEFENSA DE DRETS LABORALS
✓ Servei d’assessorament jurídic en matèria de drets laborals, parteix de la idea que no hi ha polítiques de promoció de 

l’ocupació de qualitat si no es para atenció a la defensa dels drets laborals i la lluita contra la precarietat laboral. 

✓ 688 persones ateses d’Horta- Guinardó entre 2017 i desembre 2020

barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

DESTACATS



Destacats PDE 2018- 2022

barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic

_ Altres projectes i iniciatives destacades

✓ Comerç a Punt, prop de 30 comerços participants 
✓ Web del PDE en funcionament, amb notícies i destacats, complementant tota la informació relativa al PDE: 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca
✓ Nova web de comerç del Districte: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/comerc/
✓ Estudis relacionats amb l’oferta i la demanda de bens i serveis al territori o l’actualització de la diagnosi 

socioeconòmica inclosa en els PDE.

_ Pressupost i Governança

✓ El pressupost global per a les actuacions del PDE de 2016 a 2020 vinculades a Horta- Guinardó ha estat de prop de 
12M d’euros

✓ Grup Motor PDE: espai de participació obert a les diferents àrees municipals on es coordinen les principals 
intervencions del Pla, es reuneix amb una periodicitat mensual

DESTACATS
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Nou Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta- Guinardó 2021- 2023

Estructura

6 línies 
estratègiques

9 objectius

18 projectes 
/accions

13 indicadors 

d’entorn

29 

indicadors 

d’impacte

Elaboració:  Districte d’Horta- Guinardó i Barcelona Activa, en diàleg amb diferents àrees de 
l’Ajuntament (Direcció de Comerç, Direcció de Serveis d’Economia Social i Solidària i el 
programa municipal Pla de Barris) i amb entitats del teixit socioeconòmic dels barris d’Horta-
Guinardó.

Centres d’interès en clau econòmica

El treball de cures i 
atenció a les persones

El comerç i 
serveis de proximitat 

L’alimentació 
sostenible

L’esport i 
el lleure

L’economia 
social i solidària

Nou PDE 21- 23
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Nou Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta- Guinardó 2021- 2023

6 Línies estratègiques i  9 objectius

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

LE1. REACTIVAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI

LE5. PROMOURE LES POTENCIALITATS DELS BARRIS PER AL

DESENVOLUPAMENT

LE6. OPTIMITZAR ELS RECURSOS MUNICIPALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

OBJECTIUS

Objectiu 1. Promocionar iniciatives innovadores en 

desenvolupament local

Objectiu 2. Fidelitzar cap al comerç de proximitat de Districte

Objectiu 3. Fomentar la competitivitat, la innovació i la 

digitalització del comerç

Objectiu 4. Finançar projectes que promouen l’economia dels 

barris del Districte

Objectiu 6. Articulació i difusió dels serveis  i recursos 

ocupacionals al Districte

Objectiu 7. Implementar noves intervencions ocupacionals al 

districte d’Horta- Guinardó

Objectiu 8. Dissenyar i executar accions d’impuls de l’activitat 

econòmica als barris amb rendes més baixes, en el marc del 

Pla de Barris 

Objectiu 9. Incrementar la participació del veïnat i de les 

empreses d’Horta-Guinardó en accions de promoció 

econòmica

LE2. REACTIVAR EL TEIXIT COMERCIAL

LE3. FINANÇAR PROJECTES SOCIOECONÒMICS QUE DINAMITZEN 

L’ECONOMIA

LE4. PROMOURE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT 

Objectiu 5. Detectar i acompanyar noves iniciatives que 

impulsin l’economia del Districte

Nou PDE 21- 23
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L’execució del conjunt d’accions

contingudes en el nou Pla seran, com a

mínim, de 9.400.000€

Recursos EconòmicsGovernança i seguiment

Espais
de rendició de 

comptes
•Sessió Plenària del 
Consell de Districte.

•Xarxa de Foment de 
l’Ocupació

• Taula de Comerç

Espais de Coproducció i 
Cocreació com...

•La Xarxa de Foment de l’ocupació

•La Taula de comerç i l’espai periòdic 
de relació amb les entitats

•Un possible espai de trobada amb 
entitats d’economia social i solidària

•Altres per projectes o actuacions 
puntuals 

Espai de 
Lideratge

Grup motor del Pla de 
Desenvolupament del 

Districte d’Horta -
Guinardó

Més informació a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-
guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca

Nou Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta- Guinardó 2021- 2023
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