
Nou Barris Activa és un nou espai 
municipal per a la promoció 
econòmica i l’ocupació adreçat a la 
població de Nou Barris.

El seu objectiu és aproximar els 
recursos de Barcelona Activa al 
veïnat del districte, així com 
ampliar la cobertura d’accions 
destinades a tots els seus agents 
socioeconòmics: serveis i 
programes d’ocupació, 
assessorament en drets laborals i 
serveis per a l’enfortiment del 
teixit comercial, empresarial i 
l’emprenedoria a Nou Barris.

Aquest nou espai de 470 m2 
està liderat per Barcelona 
Activa i el districte de Nou 
Barris, i està en estreta 
connexió amb les 
entitats del districte.

Segueix-nos a:

barcelonactiva.cat

barcelonactiva

barcelonactiva

company/barcelona-activa

NOU EQUIPAMENT 

Busques feina o vols 
conèixer els teus 
drets laborals?

Vols emprendre?

Necessites suport 
per al teu comerç, 
empresa o entitat?

C/ Vilalba dels Arcs, 39-41
De dilluns a divendres de 8.30 h a 15 h
932 346 131
noubarrisactiva@barcelonactiva.cat

VINE A 
NOU BARRIS 
ACTIVA

Pla de Desenvolupament
Econòmic de Nou Barris
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Si vius a Nou Barris...
... i  busques feina 

Tens a la teva disposició un servei 
d'assessorament personalitzat.

Informa’t de quins són els passos a seguir 
i de quins recursos disposes al barri, al 
districte i a la ciutat.

Adquireix i practica competències 
professionals i tècniques de recerca de 
feina. 

Tens un espai a la teva disposició per 
buscar feina, amb tots els recursos que 
necessites.

Participa en les sessions de coaching 
laboral en grups reduïts. 

... i tens dubtes sobre les 
teves condicions laborals

Posem a la teva disposició un Punt de 
Defensa de Drets Laborals, on:

Et pots informar sobre els teus drets 
laborals, aclarir dubtes sobre el teu 
contracte, el salari, els dies de vacances, 
la durada del contracte o  la jornada 
laboral.

Pots rebre assessorament individual o 
aprofitar les xerrades específiques.

... i tens un comerç o 
una empresa en marxa

Et pots informar de tràmits i consultes 
tècniques.

Et podem assessorar en temes clau per a 
la consolidació o creixement del teu 
projecte.

Pots conèixer quins serveis et poden ser 
útils al teu barri, al districte i a la ciutat.

Pots connectar amb iniciatives similars i 
altres sectors socioeconòmics.

... i tens una idea de 
negoci o una iniciativa 
socioeconòmica 

Pots passar de tenir una idea de negoci a 
posar-la en marxa.

Tens a la teva disposició informació 
econòmica del barri, del districte i de la ciutat.

Et pots assessorar en temes de legislació, 
fiscalitat, finançament, organització, 
comunicació... i valorar quina fórmula jurídica 
és la més adequada per al teu cas.

Tens acompanyament per fer el pla d’empresa.

Informa’t de quins recursos per emprendre hi 
ha al barri, al districte i a la ciutat.

Pots conèixer com són els projectes 
d'Economia Social i Solidària.

Si vius a Nou Barris...Si vius a Nou Barris...


