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Barcelona Activa injecta 28 milions d’euros aquest 

any per promoure l’economia de proximitat als 6 

districtes amb menys renda i més atur 
 

 

» En marxa els Plans de Desenvolupament Econòmic (PDE) a sis districtes, l’últim el 

de Sant Martí,  per impulsar l’activitat econòmica als barris amb menys renda i més 

atur  

 

» En el marc dels PDE, Barcelona Activa ha atès prop de 17.000 persones entre gener i 

agost  

 

» A finals del 2018 hi haurà en marxa 200 de les 259 mesures que s’han dissenyat amb 

prop de 500 membres d’entitats i agents del territori 

 

» Entre les noves accions en marxa impulsades pels PDE, destaquen: els Punts de 

Defensa de Drets Laborals; la creació d’un nou equipament per a la promoció 

econòmica i l’ocupació de Nou Barris; accions a mida de reforç del comerç de 

proximitat; punts d’atenció a l’activitat econòmica; formacions ocupacionals amb 

impacte comunitari; o un espai de co-treball amb retorn social 

 

» Les subvencions Impulsem el que fas han permès finançar 137 projectes (3,35M€) per 

dinamitzar l’economia d’aquests districtes  

 

» Amb la presentació del darrer PDE del mandat, la nova edició de la subvenció 

Impulsem el que fas així com el viratge cap al territori dels serveis de Barcelona 

Activa es consolida la nova política econòmica de proximitat que complementa altres 

polítiques econòmiques de ciutat 

 

La inversió de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, als sis districtes de la 

ciutat amb renda familiar inferior a la mitjana, ha tingut un increment del 78%, passant de 16 

milions d’euros l’any 2015 a 28 milions d’euros l’any 2017, una xifra similar a la que 

previsiblement s’invertirà durant aquest 2018. Una dada que s’emmarca en la nova política que 

vol generar activitat econòmica als barris i reduir les desigualtats.  

 

L’alcaldessa, Ada Colau, ha destacat la necessitat “de fer una economia de proximitat, que 

compti amb la talent que hi ha als barris, que arribi a gent a qui abans no s’arribava i que 

contribueixi a garantir la igualtat d’oportunitats i redistribuir la riquesa”. “Creiem que aquest és el 

camí: estar al costat del teixit local, de l’economia del porta a porta, en una ciutat que ja sabem 

que és una ciutat d’èxit que atrau inversions”, ha dit. Per a fer-ho Colau ha subratllat que 
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Barcelona “injecta Activa 28 milions d’euros que van destinats per promoure l’economia de 

proximitat als 6 districtes amb menys renda i més atur, per ajudar a  reduir les desigualtats i 

garantir una economia plural, diversificada i equilibrada”. 

 

Una eina important per a tirar endavant aquesta política ha estat la posada en marxa de sis 

Plans de Desenvolupament Econòmic (PDE): fulls de ruta a 5 anys vista que tenen com 

objectiu generar activitat econòmica arrelada al territori, que contribueixi a resoldre les 

necessitats del veïnat. Uns plans que es despleguen als sis districtes que concentren el 70% 

de la població amb atur de la ciutat, el 70% de la població amb menys estudis i el 70% de 

persones ateses per serveis socials: Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu, Sants-Montjuïc, 

Horta-Guinardó i Sant Martí.  

 
Durant l’acte de presentació del balanç de tots els plans de desenvolupament econòmic, s’ha  

presentat el darrer PDE, el de Sant Martí, on són molt presents la forta implantació d’entitats 

relacionades amb la innovació digital social, el moviment maker i la manufactura digital. En un 

acte al taller TMDC, una cooperativa de treball finançat per Impulsem el que fas 2017 amb un 

import de 30.000 euros, ha estat l’espai per donar a conèixer l’aposta i el reforç de l’Ajuntament 

de Barcelona. Es tracta d’un programa per a persones emprenedores que vol passar de la idea 

la producte utilitzant maquinàries professionals i tutories expertes. 

 

El PDE de Sant Martí té, entre les seves prioritats, l’acostament de recursos ocupacionals als 

seus barris, la dinamització de les empreses del polígon industrial, l’impuls de la 

Responsabilitat Social Corporativa al districte, la innovació social digital i la promoció de 

projectes d’economia social i solidària, com són l’Eix Pere IV o Hub de la Bicicleta. 

 

De fet, el districte de Sant Martí acull un elevat nombre d’empreses de manufactures 

tecnològiques -amb un18,8% del total- com a contribució al creixement net d’empreses TIC a la 

ciutat. El nombre total d’empreses de tecnologia i coneixement ubicades en aquest districte 

representa el 7,3% del total de Barcelona. Aquesta proximitat possibilita l’enxarxament que ha 

de permetre aprofitar aquesta potencialitat per impactar en el territori i adaptar-lo als nous 

corrents de producció i treball.  

 

En 20 mesos s’han desplegat sis Plans de Desenvolupament Econòmic: 

 

Pla de 
Desenvolupament 

Econòmic de Ciutat 
Vella 2016-21 

Pla de 
Desenvolupament 
Econòmic de Nou 

Barris 2016-21  

Pla de 
Desenvolupament 
Econòmic de Sant 
Andreu 2017-21 
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Els PDE integren totes les accions de promoció econòmica a cada districte i serveixen per 

impulsar l’activitat econòmica de proximitat, també integren les accions previstes en el Pla de 

Barris, pla de xoc promogut per l’Ajuntament de Barcelona en els 16 barris desfavorits de la 

ciutat.  

 
Entre gener i agost de 2018 s’han atès 17.000 persones en els districtes objecte dels plans per 

part de Barcelona Activa. Entre els atesos, es troben veïns i veïnes en situació d’atur, persones 

que treballen en situacions precàries, comerços i serveis de proximitat, persones amb 

iniciatives emprenedores i d’economia tant convencional com social i solidària, i entitats que 

treballen pel desenvolupament del territori.  

 

Els plans han permès intensificar l’atenció a persones en situació d’atur, especialment les de 

baix nivell d’estudis, i que difícilment recorren a serveis municipals; també actuar sobre 

persones treballant en condicions laborals precàries; eixamplar les capacitats dels comerços, 

serveis de proximitat i, en general, empreses amb valor afegit pel territori; reforçar i crear 

empreses i entitats d’economia social i solidària; i en general, impulsar totes aquelles activitats 

d’impuls de l’ocupació o de promoció econòmica territorial que duen a terme entitats del 

territori. 

 

Per tant, els PDE han esdevingut una eina innovadora per afavorir una transformació social i 

generar espais i projectes necessaris pel conjunt de la ciutadania i abans inexistents, fets a 

partir d’una diagnosi amb entitats i teixit econòmic veïnal. En total, prop de 500 persones 

involucrades en els 6 districtes han participat en els processos de creació d’aquests plans, amb 

323 agents i entitats.  

 

Evolució de les mesures dels Plans de Desenvolupament Econòmic en marxa per anys: 

 

Pla de 
Desenvolupament 

Econòmic de 
Sants-Montjuïc 

2017-21 

Pla de 
Desenvolupament 
Econòmic d’Horta-
Guinardó 2018-22

Pla de 
Desenvolupament 
Econòmic de Sant 

Martí 2018-22
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De les 259 mesures contingudes als 6 PDE, 114 s’han posat en marxa al 2017 i 200 s’hauran 

desplegat al finalitzar 2018. El 2019 es preveu que el 85% de mesures de tots els plans (220) 

estiguin ja en funcionament.  

  

Entre les accions més singulars ja en marxa hi trobem: els Punts de Defensa de Drets Laborals, 

ja implantats a Nou Barris i Ciutat Vella, i ara també a Sants-Montjuïc; creació d’un nou 

equipament per a la promoció econòmica i l’ocupació de Nou Barris, anomenat Nou Barris 

Activa; accions de dinamització de locals buits en planta baixa (Local Local) i nous programes 

per al reforç del comerç de proximitat (Comerç a punt); punts d’atenció a l’activitat econòmica; 

formacions ocupacionals amb impacte comunitari; o un espai de co-treball amb retorn social al 

territori a Horta-Guinardó. 

 

A més, en aquests sis districtes, s’han finançat 137 nous projectes socioeconòmics en el marc 

de la nova línia d’ajuts Impulsem el que Fas (el 70% de tots els projectes finançats, per un valor 

total de 3,35M). Un finançament que reconeix el rol dels actors del territori i que contribueix a 

activar l’economia de barris i districtes. 

 

 

Visualització del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Drqv-PJ8gT0 
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