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Nivell d’atur al districte de Sant Andreu, gener 2018 
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 Sant Andreu és el sisè Districte a nivell de la ciutat de Barcelona, en 

números absoluts, amb major nombre de persones aturades, 7.445 

persones registrades 

 

 El pes de l’atur registrat (%) sobre la població de 16-64 anys a ciutat és de 

7,1 i a Districte 7,9  
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A qui afecta l’atur 
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 L’atur al Districte afecta majoritàriament, a gener 2018: 

 

o Per edats, persones de 45 anys, la majoria amb baix nivell formatiu, 

on es dóna el nivell més alt d’atur, 55%  

 

o I joves de menys de 29 anys, un 14,27% 

 

o Per durada, persones en situació d’atur de llarga durada, 12 mesos, 

36,6% del total registrat a Districte 

 

Amb especial atenció de manera transversal a les dones en els tres 

col.lectius esmentats, ja que el 56% de les aturades són dones.  
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Recursos ocupacionals Barcelona Activa, 2017 
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Línia estratègica 1 
Impulsar l'ocupació dels veïns/es en situació d'atur 

Indicadors  

Persones Dones Homes 

Mesura 1.1   Sessions informatives i activitats de foment de l'ocupabilitat al 
districte de Sant Andreu 

Barcelona Activa a la Ciutat 12 8 4 

PIC Nou Barris - Atenció inicial anònima 2017 6 4 2 

PIC Nou Barris - Atenció inicial personalitzada 2017 9 5 4 

Mesura 1.2  Accions per al foment de l'ocupació juvenil de qualitat al districte de 
Sant Andreu 

Programa Garantia Juvenil (Impulsor/es) 2016-2017 30 9 21 

Programa Garantia Juvenil (Impulsor/es) 2017-18 45 19 26 

Programa Garantia d'Èxit BCN (GEBCN -1 + GEBCN-2) 2016-17 428 180 248 

     Accions d'Orientació i Recerca de feina 

     Programa Garantia d'Èxit BCN: Curs SOC MOBILE: Aux. suport  
     per a comercialització de productes mobile 

15 3 12 

     Programa Garantia d'Èxit BCN: Curs Aux. serveis i control  
     d'accesos  

13 2 11 

     Programa Garantia d'Èxit BCN: Curs Aux.Administratiu 1ed.  18 12 6 

     Programa Garantia d'Èxit BCN: Curs Aux.Administratiu 2ed.  15 9 6 

     Programa Garantia d'Èxit BCN: Jardineria i Horts urbans (prèvia) 10 1 9 

     Programa Garantia d'Èxit BCN: Curs SOC ECO: Consultor 
     ambiental  

13 7 6 

     Programa Garantia d'Èxit BCN: Curs Dinamització de xarxes  
     socials 

14 5 9 

     Programa Garantia d'Èxit BCN: Curs Iniciat a la gestió de  
     projectes (2a ed.) 

15 12 3 



Recursos ocupacionals Barcelona Activa, 2017 
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Mesura 1.3   Nou dispositiu d'inserció sociolaboral per persones joves amb 
problemàtiques de salut mental i/o patiment psicològic 

Persones  Dones Homes 

A prop jove 20 

Mesura 1.4   Projectes d'atenció integral i d'impuls per l'ocupació 

Dispositiu Treball als barris - Trinitat Vella 183 87 96 

Dispositiu Treball als barris -  Bon Pastor-Baró de Viver 238 134 104 

Mesura 1.5  Accions de formació - capacitació al districte de Sant Andreu 

Disp. Treball als Barris Bon Pastor-Baró de Viver - Carretoners/Man. 
Aliments/Plataform. 2017 

63 29 34 

Disp. Treball als Barris Trinitat Vella - Carretoners/Man. Aliments 2017 49 15 34 

Treball als barris - Curs Aux.muntatge d'instal·lacions electròniques i de 
telecomunicacions en edificis 

15 15 

Treball als barris - Curs Aux. De serveis i control d'accessos 16 3 13 

Formació TIC. Antenes Cibernarium 2017 175 99 76 

Formació TIC. Antenes Cibernarium 2016 170 102 68 

Barcelona Treball Joves 2017 73 41 35 

Mesura 1.6 Contractació de persones en situació d'atur per mitjà de plans 
d'ocupació o d'altres mesures d'experienciació laboral 

Plans d'Ocupació Municipals 2017 20 6 14 

Treball als barris - Trinitat Vella 1 1 0 

Treball als barris - Bon Pastor-Baró de Viver 2 2 0 



Entitats convocades a les sessions consultives del Pla de 

desenvolupament econòmic, PDE, del Districte 
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AFOCA, autoocupació i formació laboral. Barri Congrés-Indians. 

AREP, integració social de persones amb malalties mentals (veïna a la Taula ECSS). Barri Congrés-

Indians 

Fundació privada Viarany-Convivim. Integració social i laboral d’immigrants. Barri Congrés-Indians. 

T’acompanyem. Integració laboral de joves en atur. Barri Navas (abans a Sant Martí) 

Convivim (Càritas). Integració laboral. Barri de la Sagrera. 

Associació Amigos Mira. Recuperació aliments i formació. Fan temes d’ocupació. Barri del Bon 

Pastor 

La Fàbric@. Cooperativa ocupació. Barris franja Besos. 

Fundació Trinijove. Sociolaboral, programes d’exclusió i empresa d’inserció. Barri Trinitat Vella. 

Sala Jove Baró de Viver. Polítiques transversals dirigides a joves. Barri Baró de Viver. 

Servei de dinamització juvenil franja Besós 

Sinèrgics. Emprenedoria. Baró de Viver. 

L’Esfera, Comunicació i projectes. Promoció formació entre joves. Barri Trinitat Vella 

Andròmines. Ocupació de col·lectius vulnerables (joves i llarga durada). A Sant Andreu i Montcada 

Ateneu l’Harmonia. Compromís de detectar entitats que facin activitats ocupacionals. 

Centre Juvenil Sant Andreu. Centre depenent dels Salesians. 

Espai Jove Garcilaso. Informació juvenil i viver de projectes juvenils. Barri de la Sagrera. 
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10 bcn.cat/barcelonactiva 

Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Antecedents 

  

 

 El consell plenari del passat 4 de juliol de 2017 va aprovar el Pla de 

Desenvolupament Econòmic (PDE) de Sant Andreu 2017-2021.   

 El seu objectiu és impulsar el desenvolupament  econòmic local de Sant Andreu i, 

per tant, generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada al territori.  

 

 El PDE consta de 10  línies estratègiques i 42 mesures que s’organitzen en cinc 

àmbits:  

 

 Ocupació de qualitat 

 Desenvolupament i economia de proximitat 

 Economia social i solidària  

 Turisme sostenible  

 Nou lideratge públic 

 

 Per a la implementació del Pla s’ha creat un Grup Motor, de caràcter tècnic, per 

promoure i fer efectiva la coordinació institucional i la transversalitat, i que es 

reuneix mensualment des de desembre de 2016. 

 



11 bcn.cat/barcelonactiva 

Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barcelona 

 

Antecedents 

  

 En l’àmbit de l’Ocupació de qualitat i a la línia estratègica 1 del PDE, 

Impulsar l’ocupació dels veïns/es en situació d’atur, es desplegaren set 

mesures al districte de Sant Andreu:  

 

 Sessions informatives i activitats de foment de l’ocupabilitat 

 

 Accions de foment de l’ocupació juvenil de qualitat 

 

 Nou dispositiu d’inserció sociolaboral per persones joves amb 

problemàtiques de salut mental i/o patiment psicològic 

 

 Projectes d’atenció integral i d’impuls per l’ocupació 

 

 Accions de formació-capacitació 

 

 Contractació de persones en situació d’atur per mitjà de plans d’ocupació o 

d’altres mesures d’experienciació laboral  

 

 Creació d’una Taula d’Ocupació al districte de Sant Andreu.   

 



12 bcn.cat/barcelonactiva 

Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barcelona 

Objectius 

 

 La Taula d’Ocupació vol ser un espai d’intercanvi i coordinació de 

projectes ocupacionals, amb l’objectiu de 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, així com promoure la complementarietat i la coordinació 

de les accions que es porten a terme al Districte. 

 

 A nivell de Districte hi ha diferents projectes i iniciatives ocupacionals 

de millora de l’ocupabilitat, tant des de l’àmbit públic com privat, així 

com des del teixit social i comunitari. És necessari un espai de 

trobada que permeti conèixer i compartir de primera mà aquestes 

experiències i situar-les de forma global al territori. 
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Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barcelona 

Composició 

 

 Formaran part de la taula empreses d’inserció laboral, cooperatives d’ocupació, 

fundacions d’integració laboral, centres de formació ocupacional, i equipaments 

amb programes d’inserció laboral o de formació ocupacional. També hi podran 

participar empreses i actors econòmics del districte que participin en programes 

de foment de l’ocupació. 

 

 

Funcionament 

 

 La Taula serà un grup de treball; no té voluntat de ser un òrgan de participació. 

Es convocarà segons les necessitats que tinguin les persones tècniques i les 

entitats ocupacionals que participin, per aconseguir els objectius plantejats 

anteriorment. Es farà arribar un resum de cada sessió perquè tothom estigui 

informat del que s’ha parlat. Cada reunió serà convocada per la tècnica d’accions 

a Sant Andreu de Barcelona Activa, coordinada amb el Districte. 
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