
 
 

Informe Regidora 
Consell Plenari del Districte de Nou Barris 

4 de juliol de 2018 
 



 
 
 

1. BALANÇ DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC, INFORME 2017 

 

2. DESPLEGAMENT PROJECTE B-MINCOME I 

MONEDA CIUTADANA (REC) 

 

3. CIUTAT JUGABLE 
 



01 
Balanç del Pla de Desenvolupament 
Econòmic, Informe  2017 

3 

Barcelona Activa / Districte de Nou Barris / Direccio de Comerç / Direcció de Turisme /  
Pla de Barris Trinitat Nova, Roquetes i Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona)  



1.1.  Què és el Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) 

4 

Informe Regidora – 4 de juliol de 2018 

En aquest informe es presenta l’informe anual de l’any 2017 del Pla de 

Desenvolupament Econòmic (PDE) de Nou Barris 2016 – 2021. 

 

El Pla de Desenvolupament Econòmic és un instrument que vol impulsar el 

desenvolupament local de Nou Barris i, per tant, generar activitat econòmica 

equilibrada, sostenible i arrelada al territori, que contribueixi a satisfer les necessitats dels 

seus veïns i veïnes a partir de la concertació d’una estratègia amb els actors del districte.  

 

El PDE es va presentar com a mesura de govern al Plenari de 9 de març de 2017. 



1.1.  Què és el Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) 

5 

Informe Regidora – 4 de juliol de 2018 

1. És el full de ruta per a la dinamització i 
transformació socioeconòmica del districte 
de 2016 a 2021. 
 

2. Es constitueix la Taula d’Activació 
Econòmica  del districte de Nou Barris el 
juny de 2016, en la que està representada 
l’equip de govern i tècnic del districte, 
Barcelona Activa (ocupació, innovació 
socioeconòmica, empresa i proximitat), la 
direcció de Comerç, el Comissionat d’ESS i 
Pla de Barris.  
 

3. Es presenta com a mesura de govern en 
Consell Plenari el març de 2017, però inclou 
actuacions des de l’inici des de la  constitució 
de la Taula d’Activació Econòmica. 
 

4. S’ha elaborat a partir de propostes del teixit 
social, comunitari i econòmic de Nou 
Barris. 

5.     L'impulsa el Districte de Nou Barris i la 
Direcció de Desenvolupament de Proximitat 
de Barcelona Activa, en coordinació amb 
totes les altres àrees de l'Ajuntament 
dedicades a Promoció Econòmica. 

 
6.   Articula i ordena accions que ja existien i 

impulsava Barcelona Activa i d’altres àrees 
sense que ja existien però de manera 
inconnexa les unes de les altres. 

 
7.   Idea i articula noves accions amb alt 

component innovador. 
 
8.  Té un pressupost inicial mínim de 2 milions 

d’€ anuals. 
 

 
 

 



1.2.  Pressupost del PDE 
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El pressupost per a les actuacions del 2017 emmarcades en el PDE ha estat de 5.515.014€  
 
Aquest pressupost inclou les noves accions impulsades per part de l’equip del Pla, així com la despesa de les 
activitats regulars de Barcelona Activa al territori, projectes territorials de la Direcció de Turisme, les subvencions 
atorgades per la Direcció de Comerç i pel Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de 
l’Ajuntament i les subvencions i altres despeses del propi Districte. 
 
Noves actuacions específiques per a Nou Barris: 1.197.378€ 
 
Altres actuacions específiques per a Nou Barris:  4.317.636€ 



1.3.  Resultats metodològics 
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 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 i Solidària, Direcció de Turisme, Direccions Operatives de Barcelona 

Activa (Ocupació, Empresa, Formació, etc) i Pla de Barris. 

 

 La Taula d’Activació Econòmica (TAE)  de Nou Barris es reuneix quinzenalment  per compartir 

estratègia, coordinar intervencions i informar. S’ha convertit en l’espai natural on tractar els temes de 

desenvolupament econòmic de Nou Barris per part de les àrees de promoció econòmica de l’Ajuntament. 

 

 S’ha dotat al districte d’una estructura d’experts en desenvolupament econòmic incrustada en els 

seus equips i dinàmiques, treballant amb Gerència i la Direcció de Serveis a les Persones i Territori que es 

suma a la figura de la tècnica d’accions de barris de Roquetes, Torre Baró - Ciutat Meridiana, del programa 

Treball als Barris.  

 

 Estem iniciant una dinàmica de diàleg i treball periòdic amb les entitats del territori per coproduir i 

articular projectes de desenvolupament econòmic  mitjançant espais de governança. 



1.4.  Resum 2017 
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Les accions més destacades durant al 2017 han estat les següents:  

 

 Inici de les obres d’adequació del nou equipament de Nou Barris Activa (espai per a la promoció 
econòmica i l’ocupació) al carrer de Vilalba dels Arcs 39-41 

 
 Contractació de 402 persones en programes integrals amb contractació (plans ocupació) 

 246 persones contractades en el període del 2017 

 156 persones contractades entre abril 2016 i que finalitzen al llarg del 2017 

 

 1a convocatòria de subvencions Impulsem el que Fas. 10 projectes de Nou Barris aprovats amb 
310.000 € de pressupost 

 
 Projecte Nou Barris Treball Digne: s’inicia la radiografia de la precarietat laboral a Nou Barris i el 

disseny del punt de defensa de drets laborals de Nou Barris 

 
 Comerç a Punt, programa d’assessorament comercial individual, 12 hores d’assessorament en el 

propi establiment  per a cadascun dels 19 comerços participants 



1.4.  Resum 2017 
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 Projecte de millora energètica, exterior i accessibilitat, en el què han participat 10 comerços de 
Trinitat Nova. 

 
 Estudi per a l’activació de locals buits al barri de Trinitat Nova:  33 locals potencials analitzats, 11 

locals en disponibilitat real de ser oferts al mercat 

 
 Estudis per a la detecció d’activitat econòmica potencialment viable a Trinitat Nova, Zona Nord i 

Roquetes 

 
 Disseny del Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris, que estarà ubicat a Nou Barris 

Activa 

 
 Punt itinerant d’assessorament especialitzat i personalitzat en economia social i solidària a Zona 

Nord, Trinitat Nova i Roquetes. 3 projectes han estat assessorats 

 
 Exploració d’economia de les cures a Zona Nord: valoració del tipus de cobertura  de l’oferta i la 

demanda al territori 



1.5.  Indicadors de procés: globals 
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El PDE conté 38 mesures per al desenvolupament socioeconòmic de Nou Barris, agrupades en 8 línies 
estratègiques: 
 
En els primers 18 mesos (de juliol 2016 a desembre 2017) hem iniciat 32 mesures de les 38. 
 
S’ha començat a treballar amb accions concretes en el 84% del PDE. De les 6 mesures no iniciades, 5 no 
estaven calendaritzades per aquest període i la 8.1, pendent de reformulació 
 
 

QUADRE RESUM NIVELL EXECUCIÓ GLOBAL DE LES MESURES
20 mesures 100%
12 mesures
0 mesures
6 mesures

Entre un 40 i un 80%
20%
0%

53% 
31% 

16% 

Finalitzades

En execució

Pendents



1.5.  Indicadors de procés: segons mesura 

11 

Informe Regidora – 4 de juliol de 2018 

LINIA ESTRATÈGICA 1: Impulsar l’ocupació de veïns/es en situació atur 

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ 
1.1. Creació i posada en marxa d’un nou Espai per l’Ocupació i l’Activitat 
Econòmica a Nou Barris  En execució 60% 
1.2. Increment dels dispositius d’atenció integral i projectes d'impuls per 
l’ocupació*   En execució 80% 
1.3. Accions formació-capacitació ocupacional i professionalitzadora 
adreçades a veïns/es en situació atur* Finalitzada 100% 
1.4. Increment veïns en situació d’atur contractats per plans d’ocupació o 
d’altres mesures d’experienciació laboral* Finalitzada 100% 

1.5. Accions de foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Nou Barris*     Finalitzada 100% 
1.6. Impuls mesures  suport per a persones amb responsabilitats familiars 
participants programes ocupacionals* 

 
Pendent iniciar - 

1.7. Posada en funcionament d’un espai de reflexió de mesures 
ocupacionals en clau d’innovació social* Finalitzada 100% 

* Mesura que es repeteix anualment. El nivel execució  fa refència al període 2017 

LINIA ESTRATÈGICA 2  Promoure treball digne  

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ 

2.1. Radiografia precarietat laboral districte Nou Barris   
En execució 80% 

2.2. Projecte  Nou Barris Treball Digne* En execució 40% 



1.5.  Indicadors de procés: segons mesura 
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LINIA ESTRATÈGICA 3:  Promoure el comerç de proximitat 

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ 
3.1. Anàlisi i explotació de dades  del cens dels establiments comercials del 
districte Finalitzada 100% 

3.2. Elaboració d'estudis sobre l'oferta i la demanda comercial a Nou Barris En execució 
 80% 

3.3. Accions d’enfortiment dels comerços de proximitat per millorar 
qualitat del servei* 

Finalitzada 
 100% 

3.4. Accions de suport per a l’estalvi econòmic En execució 80% 
3.5. Realització de campanyes  específiques de visualització del comerç de 
Proximitat* 

Finalitzada 
 100% 

3.6. Impuls a l’associacionisme comercial* Finalitzada 
 100%  

* Mesura que es repeteix anualment. El nivel execució  fa refència al període 2017 



1.5.  Indicadors de procés: segons mesura 
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LINIA ESTRATÈGICA 4: Promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat  

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ 

4.1. Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del Districte, per mitjà 
d’instruments de finançament municipal* En execució 

60% 

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

 
Finalitzada 

 100% 

4.3. Posada en funcionament d’un Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica a 
Nou Barris  En execució 

80% 

4.4. Acostament i obertura del Parc Tecnològic a l’entorn econòmic i social* En execució 
 

60% 
 

4.5. Creació d’eines per a l’activació de locals buits i contra la desertificació 
comercial* 

En execució 
 40% 

4.6. Promoció del patrimoni cultural i vivencial del Districte com a tractor 
d’activitat econòmica* En execució 

40% 

4.7. Descentralització d’esdeveniments de ciutat als quals Nou Barris 
incorpori un valor afegit* Finalitzada 

100%   

4.8. Impuls d’accions d’informació i sensibilització sobre finançament 
alternatiu 

 
Finalitzada 

 100% 

* Mesura que es repeteix anualment. El nivel execució  fa refència al període 2017 



1.5.  Indicadors de procés: segons mesura 

14 

Informe Regidora – 4 de juliol de 2018 

LINIA ESTRATÈGICA 5: Promoure nova economia social i solidària 

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ 

5.1. Experimentació d’un model de promoció d’economia social i solidària 
d’impuls comunitari* 

En execució 
  40% 

5.2. Accions diversificades de sensibilització i acompanyament a persones i 
iniciatives* 

Finalitzada 
 100% 

LINIA ESTRATÈGICA 6:  Impulsar l’economia social i solidària existent a Nou Barris 

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ 
6.1. Donar visibilitat de totes les iniciatives d’economia social i solidària de 
Nou Barris* Finalitzada 

100% 
6.2. Creació d’estructures d’interlocució, representació, i articulació de 
l’Economia Social i Solidària d’abast districte Pendent iniciar - 
6.3. Impulsar Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries 
existents* 

Finalitzada 
 100% 

6.4. Suport a la consolidació d’iniciatives socioempresarials viables i alineades 
amb l’interès públic* 

Finalitzada 
 100% 

6.5. Promoure en coproducció espais de formació i assessorament  en matèria 
d’economia social i solidària*                                                                                               Finalitzada 

100% 
6.6. Impuls d’accions que transformin en actiu les zones verdes vinculades als 
barris de muntanya de Nou Barris* Finalitzada 

100% 
6.7. Explorar viabilitat d’una experiència pilot de desenvolupament d’una 
xarxa o infraestructura per contrarestar la escletxa digital Pendent iniciar - 

* Mesura que es repeteix anualment. El nivel execució  fa refència al període 2017 



1.5.  Indicadors de procés: segons mesura 
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LINIA ESTRATÈGICA 7: Creació d'un nou model per a la promoció de l'activitat econòmica al territori 

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ 

7.1.Identificació i mapa de recursos ocupacionals i formatius del districte  Finalitzada 100% 
7.2. Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat 
socioeconòmica de Nou Barris*  Finalitzada 

100% 

LINIA ESTRATÈGICA 8: Impulsar una major contractació pública socialment responsable  des del districte            

MESURA ESTAT NIVELL EXECUCIÓ 

8.1. Elaboració d’un catàleg de potencials proveïdors de proximitat de 
productes i serveis   Pendent de reformulació 

- 

8.2. Accions de difusió i comunicació de l’aplicació de les clàusules de 
contractació pública a Nou Barris Pendent iniciar 

- 
8.3. Impulsar, en la mesura del possible i en el marc jurídic vigent, la 
compra de productes i la contractació de serveis a agents de proximitat i/o 
a actors de l’ESS* 

Finalitzada 
100% 

8.4. Vetllar pel compliment de les obligacions socials de les empreses 
contractades per prestar serveis al  districte* Pendent iniciar 

- 

* Mesura que es repeteix anualment. El nivel execució  fa refència al període 2017 



1.6.  Indicadors d’impacte: segons mesura 
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L1. Impulsar l’ocupació de veïns i veïnes en situació d’atur 
 
M1.1. Posada en marxa del nou espai per l’ocupació i l’activitat econòmica de Nou Barris, al carrer 
de Vilalba dels Arcs (60% d’execució) 
 
S’ha definit i consensuat el projecte de Nou Barris Activa, el nou espai de promoció econòmica i ocupació per donar 
resposta en clau de proximitat a les actuacions de millora de l’ocupació de qualitat i de desenvolupament de 
l’economia de proximitat. Disposa d’aules de formació i d’un espai de recerca de feina amb ordinadors 
 
Oferirà diferents recursos ocupacionals, tant de caràcter individual com grupal, incloent un Punt de Defensa de Drets 
Laboral  així com un Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica 
 
Iniciades les obres el mes de desembre, es preveu que l’equipament estigui en funcionament entre el juliol i el 
setembre de 2018 
 
La posada en marxa pel que fa a adequació, mobiliari i material tecnològic suposa un pressupost que s’aproxima als 
700.000 €  



1.6.  Indicadors d’impacte: segons mesura 
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M1.2. Increment dels dispositius d’atenció integral i projectes d'impuls per l’ocupació (80% 
d’execució) 
 
1.041 persones (60% dones i 40% homes) han rebut assessorament personalitzat al punt d’informació i 

orientació – annex a l’OAC 

 

En els dispositius de Treball als Barris, específics per persones amb vulnerabilitats, la participació ha estat de 

429 persones (50% homes i 50% dones; augmentat en 4 punts el % de dones respecte el 2016) que en conjunt 

han dut a terme 1.566 accions de millora de la ocupabilitat amb la següent distribució:  

 - Roquetes : 217 persones (53% dones i 47% homes) 

  - Torre Baró-Ciutat Meridiana: 212  persones (47% dones i 53% homes)  

 

S’ha dut a terme 7 sessions informatives sobre tendències del mercat de treball i recursos de Barcelona Activa- 

programa Barcelona Activa a la ciutat-  en las què han participat 27 persones 

 

S’ha licitat un encàrrec pel disseny de projectes que fomentin les oportunitats laborals a Trinitat Nova i Vallbona 

en els àmbits prioritaris del PDE (Pla de barris) 



1.6.  Indicadors d’impacte: segons mesura 
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M1.3 Accions formació-capacitació ocupacional i professionalitzadora adreçades  
a persones en situació atur (100% d’execució) 
 
Des de Treball als Barris, s’ha realitzat 3 cursos amb un total de 44 participants de diferents barris de Treball als 
Barris:  auxiliar de càtering,  mosso/a de magatzem i  auxiliar Planxa i arranjament de roba.  
S’ha realitzat també 9 formacions de carnets professionals de carretons i carnets de manipulació aliments, amb 
un total de 101 participants de barris de Treball als Barris. 
 
S’ha donat suport a la formació amb impacte comunitari Mes amb menys Costura del Pla Comunitari de 
Roquetes, amb 10 dones participants i  una durada de 280 hores. 
 
261 persones han participat en 157 accions de  formació d’alfabetització digital, Antenes Cibernàrium, a la 
Biblioteca Torre Llobeta 
 
M1.4 Increment de persones en situació d’atur contractats per plans d’ocupació o d’altres 
mesures d’experienciació laboral (100% d’execució) 
 
S’ha contractat a 246 persones (36% dones i 64% homes), com a plans integrals amb contractació (plans 
d’ocupació) en el marc d’un total de 29 projectes amb impacte comunitari. 21 d’aquestes persones han 
participat en plans de 12 mesos de durada. 
 
156 persones més que van ser contractades a partir de l’abril 2016 i també han finalitzar el seu pla al llarg de 
2017. 



1.6.  Indicadors d’impacte: segons mesura 
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M1.5 Accions de foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Nou Barris (100% d’execució) 
 
S’han dut a terme les diferents accions: 
 57 joves (49% noies – 51% nois) han participat en 12 activitats monogràfiques per la millora del perfil 

professional-  Programa Barcelona Treball joves. 
 716 joves amb malestar psicològic han participat en el programa ocupacional  Itinere joves 
 125 joves han participat en les 36 sessions informatives 
       del Programa de Garantia Juvenil.  
 1.248 joves s’han atès en accions d’orientació per joves  
      que finalitzen l’ESO-Pla joves  
 265 joves han accedit als diferents serveis d’orientació i recerca  
     de feina del Punt d’Informació Juvenil 
 309 joves ha participat en tallers, tutories i sessions d’orientació  
   en el servei de dinamització sociolaboral Les Basses i Dedeuauna 

 
 
 
 

M1.7 Posada en funcionament d’un espai de reflexió de mesures ocupacionals en clau 
d’innovació social (100% d’execució) 
 
S’ha dut a terme la primera trobada amb els diferents actors del districte, per tal de poder definir els serveis 
que oferirà el futur Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica a Nou Barris, vinculant també a l’àmbit ocupacional 
 



1.6.  Indicadors d’impacte: segons mesura 
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L2. Promoure treball digne 

 

M2.1 Radiografia precarietat laboral districte Nou Barris (80% d’execució) 

 
S’ha iniciat una radiografia de les condicions laborals de les persones residents al districte, per tal conèixer quin 

tipus de precarietat laboral pateixen: sectors, perfils professionals i ocupacionals, naturalesa (temporalitat, 

salaris, jornada, entre d’altres) i conseqüències que se’n deriven. S’ha entrevistat a 42 persones amb 

responsabilitat tècnica o activistes socials i a 24 persones veïnes de Nou Barris en situació de precarietat 

laboral. Aquesta radiografia és la base de la mesura següent 

 

M2.2 Projecte Nou BarrisTreball Digne. (40% d’execució) 

 

En el context de l’estudi anterior, s’ha recollit les propostes dels serveis i actuacions que ha de contemplar el 

Projecte que es concretarà en un punt de defensa de drets laborals a Nou Barris que està previst que s'iniciï el 

maig de 2018 



1.6.  Indicadors d’impacte: segons mesura 
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L3. Promoure el comerç de proximitat 

 

M3.1 Anàlisi i explotació de dades  del cens dels establiments comercials del districte  
(100% d’execució). 

 

S’ha inventariat els locals de Barcelona amb l'objectiu d'identificar i geolocalitzar el tipus d’activitat econòmica 

dels locals en planta baixa així com els que no tenen activitat. Permet visió per districte i barris 

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials 

 

 

M3.2 Elaboració d'estudis sobre l'oferta i la demanda comercial a Nou Barris (80% d’execució) 

 
A Trinitat Nova, Zona Nord i Roquetes, s’ha iniciat un estudi per analitzar l’oferta i la demanda comercial, així 

com les pautes de consum. S’ha utilitzat les dades dels cens anterior, s’han entrevistat a 17 actors 

socioeconòmics i s’han fet 200 enquestes a persones residents en cadascun d’aquests territoris. D’aquesta 

anàlisi, es derivarà la proposta de 5 models d’activitat econòmica potencialment viable per cada unitat territorial. 

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/cens-activitats-comercials
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L3. Promoure el comerç de proximitat 
 
M3.3 Accions d’enfortiment dels comerços de proximitat per millorar la qualitat del servei 
(100% d’execució) 
 
476 comerços han reforçat la seva presència a la xarxa a través del  Programa Comerç 
en Xarxa. 
 
45 comerciants de 40 comerços han participat en les 17 capsules formatives  
del Programa Obert al Futur 
 
19 comerços i serveis de proximitat han rebut 12 hores d’assessorament comercial 
individualitzat en el propi negoci, amb el fi de facilitar al màxim la posada en pràctica  
de millores en cada establiment comercial 
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M3.4 Accions de suport per a l’estalvi econòmic (80% d’execució) 
 
Projecte de millora de comerços de Trinitat Nova 
 
Projecte conjunt de la Direcció de Comerç, l’Agència d’Energia de Barcelona, 
l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, el Districte de Nou Barris,  
Barcelona Activa, Foment de Ciutat-Pla de Barris i l’Associació del Comerç i les  
Empreses de Trinitat Nova  
 
L’experiència pilot desenvolupada per l’Associació del Comerç i Empreses de Trinitat Nova, està dirigida a la 
millora dels comerços en els àmbits de l’eficiència energètica, imatge exterior i accessibilitat. En visites a cada 
comerç es va fer una fitxa amb propostes de millores i pressupost. Dels 24 comerços visitats, 10 s’adhereixen a 
una convocatòria específica de subvencions del 90% 
 
Amb un cost de 170.000 €, s’abordaran adequacions als diferents comerços que van dels 4.400€ als 21.000€ 
 
Projecte Eficiència Energètica Comerç Zona Nord i Roquetes 
 
44 comerços han participat en el projecte d’eficiència energètica, que ofereix un servei d’assessorament per a 
l’estalvi de llum i aigua i que té com objectiu últim la sensibilització. 
 
L’assessorament ha estat dut a terme per 16 joves – programa de Garantia Juvenil - que s’ha format i contractat 
en el marc dels plans integrals amb contractació. 
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M3.5 Realització de campanyes  específiques de visualització del comerç de proximitat 
 (100% d’execució) 
 
 Creació i manteniment del web www.viunoubarris.com (oferta comercial associacions, eixos i mercats) 
 Inauguració façana lateral Mercat de la Mercè  
 Inauguració arranjaments Mercat Canyelles 
 Master Class gimnàstica Comerç i Cultura  
 Nit de Tapes al Mercat de la Guineueta i Canyelles 
 Ruta Tapes: 

 Pinxo Panxo: 35 bars/restaurants 
 Menja’t Collserola: 20 bars/restaurants de Zona Nord, Roquetes i Canyelles 

 
 Nadal: 

 Concurs aparadors: 17 comerços participants dels barris de Trinitat Nova (4); Roquetes (7) i Ciutat 
Meridiana (6). Fira de Nadal: 40 paradistes 

 El Comerç es Mou (fira al carrer): Participació de 40 comerciants 
 Roquetes Fashion Week i la Titellada  (60 comerços) 
 Exposició fotogràfica “Comerços de Roquetes” (50 comerços)  a l’Ateneu Popular de Nou Barris i al Ton i 

Guida. 
 Campanya de Paranys de comerços a Roquetes  

http://www.viunoubarris.com/
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M3.6 Impuls a l’associacionisme comercial (100% d’execució) 
 
2 associacions de comerciants han millorat la seva competència professional i la seva gestió a través del 
Programa Xarxa Comercial en Creixement  
 
S’ha concedit a 13 associacions de comerciants de Nou Barris les subvencions de la convocatòria ordinària de 
subvencions per al Comerç 
 
7 associacions de comerciants han estat beneficiàries de la convocatòria de subvencions per llums de nadal. 
 
S’han dut a terme 33 accions de dinamització, assessorament, accions comunicatives i suport logístic a les 
associacions de comerciants. 
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L4. Promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat  
 
M4.1 Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del Districte, per mitjà d’instruments de 
finançament municipal (60% d’execució) 
 
Convocatòria de subvencions Impulsem el que Fas, per a l’impuls socioeconòmic del territori. A Nou Barris es 
van presentar 29 projectes i 10 van ser aprovats, el 8% del total de ciutat, en les següents modalitats: 
Economies comunitàries i innovació social (5); Ocupació als territoris (3); Emprenedoria individual i col·lectiva 
als territoris (1), Innovació social digital (1) amb un import total de 301.000€ atorgats, el 9% del total de ciutat.  
3 dels Projectes aprovats son de Pla de Barris i representen un import de 51,000 € (2 son de modalitat 3 i 1 de 
modalitat 4). 
 
M4.2 Assessorament tècnic a projectes comunitaris i d’entitats del territori sobre ocupació i 
desenvolupament local, existents o emergents (100% d’execució): 
 
S’ha dut a terme un suport tècnic a diferents projectes: 
 
L’acció formativa en costura a Roquetes Fer més amb menys, el Tastet d’oficis per adults a Roquetes, la Xarxa 
Reuse amb l’entitat Ton i Guida a Roquetes, el  projecte de formació i cooperativisme de l’Assemblea Aturades i 
Aturats de Nou Barris. 
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M4.3 Posada en funcionament d’un Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica a Nou Barris Activa 
(80% d’execució) 
 
S’ha iniciat el disseny del Punt que estarà ubicat a Nou Barris Activa, tenint present les diferents d’actors del 
territori (entitats, comerços, emprenedors/dores veïns/es i administració). Amb el Punt es vol donar suport a la 
creació de nous projectes empresarials o socioempresarials  així com l’enfortiment de les existents; liderats per 
persones residents al districte o bé que tinguin un impacte positiu en el desenvolupament dels seus barris.  
 
En el pla de transmissió empresarial, per acompanyar processos de transmissió de petits comerços i negocis 
de proximitat per evitar el seu tancament i facilitant la seva continuïtat amb l’emprenedor/a, han participat  2 
cedents i 3 reemprenedors 
 
M4.4 Acostament i obertura del Parc Tecnològic a l’entorn econòmic i social (60% d’execució) 
 
S’ha elaborat el cens d’activitat econòmica del districte, que completa el  
cens comercial de la mesura 3.1, i que ha de permetre dissenyar un programa  
d’activitats ajustat a diferents activitats econòmiques. 

 
S’ha iniciat el disseny del nou espai de l’Ateneu de Fabricació del Parc  
Tecnològic. 

 
S’ha iniciat el Programa de Foment de les vocacions científiques tecnològiques, 
amb la participació de 4 escoles, 18 empreses i 160 alumnes. 
S’ha iniciat el Projecte de Sostenibilitat i Mobilitat al Parc Tecnològic, el Programa 
industria urbana, el Servei de suport al prototipatge empresarial i Ateneu de Fabricació focus empresarial. 
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M4.5 Creació d’eines per a l’activació de locals buits i contra la desertificació comercial  
(40% d’execució) 

 
En col·laboració amb l’Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova, s’ha iniciat una identificació dels 

locals buits del barri, anàlisi del seu estat i comprovació de la seva disponibilitat comercial. Inicialment es van 

detectar 33 locals i finalment han estat 11 els locals que realment estan en disposició de ser oferts al mercat. 

S’ha fet una previsió del cost de les obres d’adequació per cada local, amb unes despeses que anirien dels 

1.200€ als 24.000€ segons el local; i una despesa total d’uns 100.000€ 

 

Finalitzada aquesta fase, a 2018 es dissenyaran altres mesures per poder atraure i afavorir la instal·lació de 

nova activitat econòmica vinculades a la convocatòria Impulsem el que fas 2018                                 
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M4.6 Promoció del patrimoni cultural i vivencial del Districte com a tractor d’activitat econòmica 
(40% d’execució) 
 
S’ha fet la sol·licitud, a través de l’impost d’estada turística (IET) dels projectes: 
 
  Projecte Il·luminació Aqüeductes ZN  
  Rehabilitació del Castell  de Torre Baró  
 
M4.7 Descentralització d’esdeveniments de ciutat als quals Nou Barris incorpori un valor afegit 
(100% d’execució)   
 
S’han descentralitzat els següents esdeveniments, apropant-los a Nou Barris: 
 
Dia Mundial de l’Aigua, Festes de la Mercè, Open House 2017, Lliceu a la Fresca, Dia de la República, Dia 
Internacional de la Dona 
 
 
M4.8 Impuls d’accions d’informació i sensibilització sobre finançament alternatiu  
(100% d’execució) 
 
El 2017 es va realitzar el programa Matchfunding als districtes d’Horta-Guinardó, Sant Martí, Sants-Montjuic, 
Sant Andreu, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts, amb  2 edicions.  Un 8% dels participants van ser procedents de 
Nou Barris. El 2016 es van realitzar 2 sessions informatives i 2 tallers de capacitació i a les quals van participar 
21 persones.  
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L5. Promoure nova economia social i solidària 
 
M5.1  Experimentació d’un model de promoció d’economia social i solidària d’impuls 
comunitari. (Pla de barris) (40% d’execució) 
 
S’ha iniciat la primera de les fases en l’exploració de l’economia de les cures a Zona Nord. En funció del 
resultats, en fases posteriors, el 2018, es plantejarà un programa formatiu que pugui culminar en un projecte 
econòmic, si és viable, d’autoocupació i/o d’emprenedoria col·lectiva. 
 
M5.2 Accions diversificades de sensibilització i acompanyament a persones i iniciatives 
(100% d’execució) 
 
S’han dut a terme diverses accions d'enfortiment d'iniciatives d'economia social i solidària: 
  
 30 acompanyaments i assessoraments a Porta i Roquetes 
  8 assessoraments a projectes de la resta del districte des dels serveis centrals de Barcelona Activa. 
 Servei itinerant d’assessorament  en economia social i solidària. (Pla de barris) 
    És una experiència pilot en barris de Pla de barris que s’inicia el novembre 2017 i que ofereix el servei  
    d’acompanyament i impuls de projectes socioeconòmics, suport a persones emprenedores, i consolidació i 
    enfortiment d’organitzacions, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària.  
    Ubicat a la oficina de Pla de barris de Trinitat Nova, dona servei a Zona Nord, Trinitat Nova i Roquetes.  
    S’han detectat i atès 4 Iniciatives a Trinitat Nova. 
 Subvencions per a la promoció i reforç de l'Economia Social i Solidària  2017: 4 projectes aprovats 
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L6. Impulsar l’economia social i solidària existent a Nou Barris 
 
M6.1 Donar visibilitat de totes les iniciatives d’economia social i solidària de Nou Barris (100% 
d’execució) 
S’ha dut a terme un Projecte d’enfortiment i acompanyament a l’economia social i solidària als barris de Porta i 
Roquetes en el marc de processos  d’acció comunitària: 
 

 Projecte Acompanyament Roquetes: 4 accions  d’acompanyament en que han participat  10 persones 
 Projecte Acompanyament Porta: 2 accions d’acompanyament en que han participat  8 persones 

 
M6.3 Impulsar Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives  
comunitàries existents (100% d’execució).  
 
S’ha realitzat 9 acompanyaments i assessoraments a Porta i 7 a Roquetes. 
 
Mesura 6.4  Suport a la consolidació d’iniciatives socioempresarials 
 viables i alineades amb l’interès públic (100% d’execució) 
 
S’ha donat suport a 2 iniciatives socioempresarials al barri de  Porta i 3 a Roquetes 
 
M6.5 Promoure en coproducció espais de formació i assessorament  en matèria d’economia 
social i solidària (100% d’execució) 
 
S’ha dut a terme un total de 4 accions formatives i d’assessoraments a Roquetes amb la participació de 19 
persones 
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L6. Impulsar l’economia social i solidària existent a Nou Barris 
 
 

M6.5 Promoure en coproducció espais de formació i assessorament  en matèria d’economia 

social i solidària (100% d’execució) 

 

S’ha dut a terme un total de 4 accions formatives i d’assessoraments a Roquetes amb la participació de 19 

persones 

 

 

M6.6 Impuls d’accions que transformin en actiu les zones verdes vinculades als barris de 

muntanya de Nou Barris 

 

S’ha dut a terme un estudi amb l’objectiu d’elaborar un projecte de desenvolupament socioeconòmic de l’Eix 

Muntanya de la ciutat de Barcelona basat en l’economia social i solidària i aprofitant les potencialitats existents 

al territori. 
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L7. Creació d'un nou model per a la promoció de l'activitat econòmica al territori 

 

M7.1 Identificació i mapa de recursos ocupacionals i formatius del districte (100% d’execució) 

 

És una mesura a nivell ciutat que s’ha iniciat a Nou Barris com a pilot. Fruit d’un treball col·laboratiu amb les 

entitats del districte, s’ha iniciat l’elaboració d’un mapa de recursos que recull els serveis ocupacionals i 

formatius del districte.  

 

S’ha actualitzat i editat una Guia d’Entitats d’Ocupació que donen servei a Zona Nord. 

 

M7.2 Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica de 

Nou Barris (100% d’execució) 

 

S’ha realitzat el 2016 una Diagnosi del Pla Desenvolupament Econòmic de Nou Barris i està prevista una revisió 

el 2018 
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L8. Impulsar una major contractació pública socialment responsable  des del districte  

 

 

M8.3 Impulsar, en la mesura del possible i en el marc jurídic vigent, la compra de productes i la 

contractació de serveis a agents de proximitat i/o a actors de l’ESS 

 
El Districte ha incorporat les clàusules socials a totes les contractacions efectuades a empreses que son 

proveïdores de serveis i bens públics del territori. 

 

D’altre banda, 13 persones han estat contractades via clàusules socials el 2017 en el marc del Programa de 

clàusules socials de Barcelona Activa. Representen el 15,85% del total BCN, 3er districte amb més 

contractacions. Es tracta de personas en situació d’atur, amb dificultats especials d’inserció o d’exclusió social 

participants a programes de Barcelona Activa o d’entitats socials d’ inserció sociolaboral. 
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 2.829 veïns i veïnes de Nou Barris atesos en matèria d’ocupació*,  
     
És el segon districte de ciutat amb major nombre de persones ateses: 
 

 2.404 s’han orientat laboralment 
 1.083 han participat en accions d’intermediació laboral 
 704 han accedit a formació ocupacional 
 251 han participat en plans integrals amb contractació  

           (pla d’ocupació) 
 

 19,6% és la taxa de cobertura de persones ateses/atur registrat 
 

 331 empreses i entitats del districte han utilitzat serveis per a la seva  
            consolidació 
  75 veïns i veïnes del districte han impulsat el seu projecte empresarial  
           amb el suport de Barcelona Activa 
 
 70 veïns i veïnes han participat en accions d’enfortiment i promoció de  
          l’Economia Social i Solidària (ESS) 
 12 persones amb un projecte empresarial i 2 empreses assessorats en l’àmbit de l’ESS 
 
 
* Una mateixa persona pot realitzar més d’una acció 
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 Posada en marxa del nou equipament de Nou Barris Activa, espai per a la  promoció econòmica i 
l’ocupació: 
 Recursos Ocupacionals: programes i serveis d’informació, orientació i assessorament laboral, 

espai de recerca de feina amb accions de formació per entrenar habilitats   
 Punt de defensa de drets laborals: accions individuals i col·lectives 
 Punt d‘Activació Econòmica: suport a la creació i enfortiment de projectes empresarials o 

socioempresarials 
 

 Projectes d’impuls per l‘ocupació específics per Trinitat Nova i Vallbona 
 
 2a edició programa Comerç a Punt, assessoraments individualitzats, dirigit a 20 comerços 

 
 Continuïtat del Projecte de millora energètica, exterior i accessibilitat a comerços de Trinitat Nova. 

Inici de les obres als 10 comerços participants, en col·laboració amb empreses d’inserció que treballen al 
territori 

 
 Implementació del projecte per a l’activació de locals buits a Trinitat Nova  

 Inici del Projecte per a l’activació de locals buits a Roquetes 
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 2a edició del Programa de subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori, Impulsem el 
que fas” 
 

 Projecte de promoció i visualització del comerç de proximitat a Zona Nord i Roquetes 
 
 Desplegament d’una Secretaria Tècnica amb expertesa sobre agroecologia i Economia 

Social i Solidària amb l'objectiu d'acompanyar i donar suport tècnic als projectes detectats al 
territori en l’àmbit de l’eix Muntanya, i que realitzarà primer una tasca prèvia de prospecció dels 
projectes. 

 
 Constitució i posada en marxa de la Taula d’Activació Econòmica de la Zona Nord. 

 
 Proposta de creació de la taula d’empreses. 
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Desplegament Projecte B-MINCOME 

– Moneda Ciutadana (REC) 
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1.1. Caracterització general 
  
B-MINCOME és un projecte pilot cofinançat per un programa de la Unió Europea (Urban Innovative Actions -UIA)  
 
OBJECTIUS: 
- Pal·liar la situació de vulnerabilitat de 1.000 llars dels 10 barris de l’Eix Besòs (Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, 

Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda - La Pau i Besòs-Maresme).  
- Millorar la seva situació socioeconòmica, en especial, la seva ocupabilitat i capacitat de generar ingressos 

alternatius.  
- Es pretén avaluar de quina manera la combinació d’un ajut econòmic d’emergència social, anomenat Suport 

Municipal d’Inclusió (SMI), i un conjunt de polítiques actives d’inclusió pot impactar en la capacitat d’aquestes llars 
per sortir enfortides, individual i col·lectivament, per abandonar la seva vulnerabilitat i la seva dependència de 
recursos públics o privats, ja siguin transferències monetàries o en espècie, per a cobrir les seves necessitats 
bàsiques. 

  
El projecte B-MINCOME representa l’embrió d’un nou model d’atenció integral centrat en la persona, a partir del treball 
compartit entre els diversos serveis municipals i l’enfortiment de les relacions de cooperació amb el teixit associatiu del 
territori. 
 
El Suport Municipal d’Inclusió – SMI, és un suport monetari que complementa els ingressos que puguin tenir les persones 
que formin la unitat de convivència per tal de garantir el llindar bàsic (suma de les necessitats bàsiques inclosos els 
subministraments bàsics -energia i aigua-  i les necessitats d’habitatge). 
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1.2. Pressupost  i socis  
  
El projecte B-MINCOME compta amb un pressupost global de 6,07 milions d’euros, dels quals, el 80% l’aporta la Unió 
Europea, un 17% l’Ajuntament de Barcelona i el 3% restant les sis entitats i grups d’estudi que també participen del seu 
desenvolupament: 
 
 Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua): avaluació d’impacte i econòmica del projecte i de les 

diferents modalitats de prestació sobre l’exclusió sociolaboral. L’avaluació d’impacte es fa també amb la comparativa 
amb un grup control. 

 Institut Internacional per a l’Acció No Violenta (Novact): conceptualització i implementació de la moneda ciutadana 
(REC). 

 Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)-UAB: anàlisi i mesura de l’impacte de la política de participació 
comunitària sobre els actors implicats i recerca etnogràfica i participativa i co-creació de solucions. 

 The Young Foundation: recerca etnogràfica per comprendre les experiències i històries de les persones participants en 
el projecte. 

 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – UAB: impacte sobre la felicitat de les persones i les llars. 
 Data Managment Group (DAMA) – UPC: proveïdor de la tecnologia del projecte. Implementació d’un sistema 

innovador per donar una eina pels beneficiaris i els serveis socials que permeti gestionar la inclusió sostenible. App 
Web i una App Mòbil pels beneficiaris i per serveis socials. 

 
Aquest pressupost no contempla la despesa que implica les transferències monetàries en concepte de Suport Municipal 
d’Inclusió (SMI) ni els salaris dels plans d’ocupació de la política activa de Foment del treball i la formació ocupacional. La 
despesa és sufragada íntegrament per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials i 
Barcelona Activa, respectivament. 
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1.3. Principals fites assolides  
 Sessions informatives a potencials beneficiaris, i difusió del projecte. 

 Selecció dels participants via sorteig. 

 Realització i valoració de la primera enquesta. 

 Finalització de la primera fase de les polítiques actives . 

 Inici estudi etnogràfic. 

 Atorgament del SMI: des de desembre de 2017 fins al maig de 2018 s’han atorgat suports per un valor total de 1,56 

milions d’euros. La mitjana per unitat de convivència del darrer pagament del mes de maig ha estat de 568,22 euros.  

 Implantació de la moneda ciutadana (REC). 

 Primera versió del model d’anàlisi i avaluació del programa de participació comunitària i primera versió del mapeig 

actius comunitaris. 

 Implementació de les App per als beneficiaris. Una primera destinada a facilitar la comunicació entre els/les 

professionals dels serveis socials i des de l’oficina de prestacions amb les persones beneficiàries (notificacions, notícies 

d’interès, realitzar les fotografies dels tiquets de  compra que han realitzat amb l’import del SMI i d’aquesta manera 

evitar haver de guardar-los, per conèixer els hàbits de consum, els imports que es gasten en cada compra i en quin 

concepte); una segona App per poder fer pagaments amb la moneda ciutadana (REC). Fins un 25% de l’import del SMI 

es podrà canviar a moneda ciutadana i a través de l’App que tindran instal·lada en el seu dispositiu mòbil podran fer 

compres en els establiments adherits 
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1.4. Població participant en el projecte 
 
Totes les llars que participen del projecte B-MINCOME compleixen el requisit de ser llars ateses en algun dispositiu 
d’atenció social de l’Ajuntament, els seus membres viuen en algun dels 10 barris que conformen l’Eix Besòs, i els seus 
ingressos se situen per sota del mínim a garantir que s’ha fixat. A més, algun dels membres de la seva unitat de 
convivència  té entre 25 i 60 anys.  
El projecte arriba a un total de 3.746 persones de 950 nuclis familiars. 
 

Taula. Distribució per districtes de les llars B-MINCOME 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a la caracterització del total de persones i llars participants de Nou Barris tenim: 
a) Gènere: La distribució entre homes i dones és relativament equilibrada pel que fa al conjunt de persones implicades 

en el B-MINCOME, no obstant això el 86% de les llars tenen como a referent titular del SMI una dona. 
b) Edat: el 51% 19-65 anys, 40% menys de 15 anys, 7% entre 16 i 18 anys, un 1% més de 65 anys. 
c) Llars: Del total de llars participants, la més comuna és la de 4 membres. Les llars unipersonals tan sols representen un 

6% del total de llars participants. 
d) País de procedència:  la majoria -el39%-  són d'origen autòcton. 
 
 
 

Districte Llars % sobre 
total Persones % sobre 

total 
Nou Barris 450 47 % 1.755 47% 

Sant Andreu 218 23 % 886 23% 

Sant Martí 282 30 % 1.118 30% 



43 

2.1.  Projecte B-MINCOME 

Informe Regidora – 4 de juliol de 2018 

1.5. Polítiques actives d’inclusió 
 
A.- Política de Foment del treball i la formació ocupacional 
Programa mixt de formació i projectes d’ocupació d’interès col·lectiu. S’oferiran fins a 150 plans d’ocupació (de 12 mesos) 
en projectes sociolaborals d’interès col·lectiu (22 projectes ocupacionals dividits en sis eixos) per a un dels membres en 
edat laboral de les 152 unitats de convivència a qui el sorteig va determinar que farien aquesta política. 
Taula. Distribució per barris de les 80 llars assignades a la Política 1 de Nou Barris (sobre un total de 152) 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Foment de l’economia cooperativa, social i solidària 
Les 99 unitats de convivència que participen d’aquest política activa iniciaran al mes de juny un pla de formació concret 
d’emprenedoria. L’objectiu és facilitar que les persones participants posin en marxa algun projecte en l’àmbit de la 
economia cooperativa, social o solidària, tot i que també es contempla la possibilitat que col·laborin en algunes de les 
entitats de l’economia social i solidària ja existents. Actualment participen activament a la política unes 83 unitats de 
convivència.  
Taula. Distribució per barris de les 45 llars assignades a la Política 2 de Nou Barris (sobre un total de 99) 
 
 
 
 
 

Districtes Barri Llars 

NOU BARRIS 

50 - les Roquetes 18 

80 
(53% del total) 

53 - la Trinitat Nova 10 
54 - Torre Baró 7 
55 - Ciutat Meridiana 42 
56 - Vallbona 3 

Districtes Barri Llars 

NOU BARRIS 

50 - les Roquetes 18 

45 
(45% del total) 

53 - la Trinitat Nova 5 
54 - Torre Baró 6 
55 - Ciutat Meridiana 14 
56 - Vallbona 2 
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1.5. Polítiques actives d’inclusió 
 
C.- Política de Foment de reformes de l’habitatge 
Adreçada  a participants que siguin propietaris del pis on viuen i que tinguin possibilitats de poder llogar de forma 
permanent habitacions i d’aquesta manera obtenir un rendiment patrimonial que millori la seva renda familiar 
disponible. En aquestes unitats se’ls hi ofereix un ajut  de fins a 3.600€ per fer l’arranjament necessari per poder llogar 
una habitació. Aquesta política encara està pendent de desplegar i es preveu que es pugui implementar a partir del 4t 
trimestre de 2018. Hi ha 3 llars de Nou Barris assignades a aquesta política. 
 
D.- Política de Participació comunitària 
La part més àmplia de les polítiques actives és la que té a veure amb afavorir la implicació activa dels propis beneficiaris 
en la comunitat en la què viuen. La intenció és que participin en activitats comunitàries i que vehiculin les seves 
necessitats i demandes a través de projectes d’interès comú. L’objectiu és contribuir a augmentar les seves capacitats i 
habilitats i empoderar les famílies perquè desenvolupin les seves pròpies estratègies contra la pobresa. En aquests 
moments ja s’ha completat la fase d’acollida i s’han realitzat trobades setmanals per compartir les diferents visions, per 
mirar de cohesionar el grup i que els diferents participants es coneguin entre ells. En una segona fase aquest mateix 
col·lectiu rebrà formació concreta en lideratge comunitari i podria arribar a crear una associació. Una altra possibilitat és 
vehicular aquesta participació a través d’alguna de les entitats ja existents al teixit associatiu del seu barri, com podrien 
ser associacions de veïns o de pares i mares d’alumnes. 
Taula. Distribució per barris de les 119 llars assignades a la Política 4  de Nou Barris(sobre un total de 270) 
 
 
 
 
 
 

Districtes Barri Llars 

NOU BARRIS 

50 - les Roquetes 34 

119 
(44% del total) 

53 - la Trinitat Nova 26 
54 - Torre Baró 23 
55 - Ciutat Meridiana 31 
56 - Vallbona 5 
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2.1. Què és el REC ? 
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2.2.  D’on ve el seu nom? 



47 
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2.3.  On s’implantarà? 

2.4.  L’impacte 
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Informe Regidora – 4 de juliol de 2018 

2.6. Com es posa en circulació? 
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2.6. Governança 
 
El Grup Promotor de la Taula pel Canvi, constituït el passat mes d’abril,  té com a objectiu crear una 
organització que permeti fer el llançament i el seguiment de la moneda ciutadana i alhora converteixi el 
REC en un projecte sostenible amb la capacitat d’estendre’s a tota la ciutat de Barcelona.  
 
Agrupa representants dels sectors econòmics (associacions de comerciants i mercats municipals) 
d’entitats socials (associacions de veïns i entitats), experts i tècnics de l’àmbit econòmic i tecnològic  i 
representants de les diferents àrees i districtes implicats en el projecte. 
 
Paral·lelament, s’ha previst que la posada en marxa del REC vagi acompanyada de sessions formatives i 
d’acompanyament  als futurs usuaris i usuàries. 
 
 

Més Informació i material disponible a la web: www.rec.barcelona    
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Ciutat Jugable 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.bcn.cat 
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