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Visió: dinàmiques a revertir; àmbits a potenciar i línies estratègiques
-

Dinàmiques a revertir : atur i precarietat laboral, especialment en majors de 45 anys i dones, així
com en el desaprofitament del potencial del teixit comercial per a l'activitat econòmica i l’increment
de la pobresa i la descoberta de necessitats materials bàsiques entre el veïnat.

-

Sectors i àmbits a potenciar: agroalimentari, cures, esport i lleure, comerç de proximitat i
l’economia social i solidària. S’impulsarà l’economia circular, entenent aquesta com una manera
d’entendre la reactivació econòmica.

Línies estratègiques; objectius i indicadors
LE1. REACTIVAR EL DESENVOLUPAMENT DES DEL TERRITORI

Objectiu 1. Promocionar iniciatives innovadores en desenvolupament local
✓ Consolidar La Clota Cotreball
✓ Impuls d’un programa de reactivació de plantes baixes: locals al costat de La Clota Cotreball;
Teixonera i Guinardó, prioritàriament.
✓ Accions de promoció socioeconòmica vinculades al fet que Horta-Guinardó sigui un districte
de muntanya
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LE2. REACTIVAR EL TEIXIT COMERCIAL
Objectiu 2. Fidelitzar cap al comerç de proximitat de Districte
✓ Manteniment web de comerç de districte
✓ Foment de l’associacionisme comercial

✓ Altres accions de suport i dinamització del teixit comercial d’Horta-Guinardó:
✓

Programació de mostres de comerç al carrer en diferents mesos i en les diferents zones del districte

✓

Promoció de campanyes de dinamització comercial periòdiques

✓

Impuls de projectes d’accessibilitat i sostenibilitat del comerç.

✓

Impuls de campanyes específiques a l’abast de tothom, com a través de l’ús de pictogrames

✓

Enfortiment dels mercats del Districte que requereixen intervencions: Carmel i Horta

✓

Impuls de la col·laboració de programes educatius com pot ser el de diversificació curricular, amb el
comerç de proximitat

✓

Incorporació de nous comerços al projecte “Comerç i escoles”.

Objectiu 3. Fomentar la competitivitat, la innovació i la digitalització del comerç
✓ Impuls d’un servei de repartiment per al comerç de proximitat
✓ Foment de la competitivitat i la digitalització del comerç
✓ La Clota Cotreball amb el comerç i serveis de proximitat
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LE3. FINANÇAR PROJESTES SOCIOECONÒMICS QUE DINAMITZEN L’ECONOMIA DEL
DISTRICTE
Objectiu 4. Finançar projectes que promouen l’economia dels barris del Districte
✓ Impulsem el que Fas
✓ Enfortim l’Economia Social i Solidària
Objectiu 5. Detectar i acompanyar noves iniciatives que impulsin l’economia del Districte
✓ Detecció d’iniciatives d’impuls socioeconòmic al territori
L4. PROMOURE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT
Objectiu 6. Articulació i difusió dels serveis i recursos ocupacionals al Districte
✓ Consolidar Ca N’Andalet com espai obert al barri i al Districte
✓ Impulsar campanya de difusió dels serveis territorialitzats de manera integrada.

Objectiu 7. Implementar noves intervencions ocupacionals al districte d’Horta- Guinardó
✓ Programació de sessions de sensibilització i d’assessorament grupal de drets laborals
✓ L’articulació d’algun servei o acció destinats a reduir l’escletxa digital
✓ HabitaCarmel; projecte de rehabilitació d’infrahabitatge al barri.
✓ Suport a entitats que treballen PFIs a través de la facilitació de la inclusió del jovent en
empreses de manteniment del districte per tal que puguin tenir una experiència professional.
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Reactivem el teixit
socioeconòmic del territori

LE5. PROMOURE ELS POTENCIALS ESPECÍFICS DELS BARRIS PER AL DESENVOLUPAMENT
SOCIOECONÒMIC
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
✓ Foment de l’activitat econòmica i l'ocupació
L6. OPTIMITZAR ELS RECURSOS MUNICIPALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Objectiu 9. Incrementar la participació del veïnat i de les empreses d’Horta-Guinardó en accions
de promoció econòmica
Pressupost
Per concretar
Governança i Seguiment
✓ Espai de Lideratge: Grup Motor del Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó
✓ Altres espais:
o
o
o
o

Taula de comerç
Grup de treball setmanal amb les entitats de comerç
Xarxa de Foment de l’Ocupació
Sessió plenària anual en Consell de Districte (rendició de comptes)
6

