
 

Edifici MRA 1ª planta 
Campus UAB 
08193 Bellaterra 
+34 93 586 88 14 

Escola de polítiques socials i urbanes 
Urrutia, 17 
08042 Barcelona 
+34 93 407 62 03 

http://igop.uab.cat 
igop@uab.ca
 
  

 

Institut de Govern i Polítiques Públiques  
 
Equip de recerca IGOP: 
 
Charlotte Fernández  
Ernesto Morales 
Jaume Badosa (maquetació) 
 
Amb el suport de l’equip del PRUAB: Meritxell Cardús, David 
Hernández, Konstantinos Kourkoutas, Julia Palma. 
 

Bellaterra, 15 de gener de 2021 
 

Suport en l’Organització i 
relatoria de les Jornades 
sobre Innovació i Ocupació  
 
(3 i 4 de desembre de 2020)  
 
Districte de Nou Barris 
Ajuntament de Barcelona 

Informe de Relatoria 

http://igop.uab.cat/


Relatoria de les jornades.  
El desenvolupament econòmic de 

Nou Barris: reptes i oportunitats 
 
 

2 
 

 
 
SUMARI 
 

1. Contextualització de les jornades ............................................................................. 3 

2. Estructura i funcionament ............................................................................................ 4 

3. Síntesi de les aportacions ............................................................................................ 6 

3.1 Dijous 3. Sessió sobre el teixit empresarial de nou barris i la 

reactivació econòmica ...................................................................................................................... 6 
3.1.1 Principals idees sobre situació actual pel que fa a l’empresa, l’activació 

econòmica en el districte. ........................................................................................................................... 6 
3.1.2 Síntesi: aportacions sorgides durant el debat dinamitzat ...................................................... 7 
3.1.3 Recull d’aportacions en format “post-its” .................................................................................... 8 

3.2 Dijous 3. Sessió sobre el futur de l’ocupació ................................................................... 15 
3.2.1 Principals idees sobre situació actual pel que fa a l’ocupació i els 

diversos instruments de foment d’aquesta al Districte .................................................................... 15 
3.2.2 Síntesi: aportacions sorgides durant el debat dinamitzat .................................................... 16 
3.2.3 Recull d’aportacions en format “post-its” .................................................................................. 17 

3.3 Divendres 4. Sessió sobre innovació i tecnologia com a palanca de 

canvi. .................................................................................................................................................... 20 
3.3.1 Principals idees sobre situació actual pel que fa a la innovació i la 

tecnologia com a palanca de canvi al Districte .................................................................................. 20 
3.3.2 Síntesi: aportacions sorgides durant el debat dinamitzat .................................................... 20 
3.3.3 Recull d’aportacions en format “post-its” .................................................................................. 22 

4. CONCLUSIONS ................................................................................................................ 26 

Annex ................................................................................................................................................... 27 

 
 
 
ÍNDEX GRÀFICS 
 



Relatoria de les jornades.  
El desenvolupament econòmic de 

Nou Barris: reptes i oportunitats 
 
 

3 
 

1. Contextualització de les jornades 
Les jornades “El desenvolupament econòmic de Nou Barris: reptes i oportunitats” han 

tingut lloc el 3 i 4 de desembre de 2020 de manera virtual mitjançant l’aplicació Teams.  

Varen ser organitzades pel Districte de Nou barris amb l’objectiu de compartir, 

reflexionar i proposar idees sobre el futur econòmic del districte que té previst disposar 

d’un nou Pla de Desenvolupament Econòmic (2021-2023) a la primavera de 2021.  

Per aquest motiu, la jornades van comptar amb la visió dels diferents agents del 

territori: l’administració pública (membres tècnics i polítics del Districte, equips tècnics 

de Barcelona Activa), el sector privat (amb representació empresarial, del petit comerç, 

del món cooperatiu), els actors socials (diferents entitats i associacions del districte) i 

els veïns i veïnes dels diferents barris (persones que es varen connectar a títol 

individual).  

 
Repàs dades significatives  
 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Total inscripcions: 135 persones durant els 2 dies. 

Homes,
(53)
39%

Dones, 
(82)
61%

Assistents

Homes Dones
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Font: elaboració pròpia 

 
Participació per dies (Persones connectades) 

Dijous mati, 70 persones 

Dijous tarda, 40 persones 

Divendres matí, 55 persones 

 

 
2. Estructura i funcionament  
Cada sessió ha mantingut una estructura similar amb l’objectiu d’aportar dades 

significatives per la reflexió que fossin d’utilitat per situar el quin moment actual es 

troba el districte, seguit d’una reflexió dinamitzada per plantejar propostes de futur.  

Les jornades es varen organitzar per 3 blocs temàtics: la reactivació econòmica (dijous 

3 de desembre sessió de matí), el futur de l’ocupació (dijous 3 de desembre, sessió de 

tarda), la innovació i la tecnologia com a palanca de canvi (divendres 4 de desembre, 

sessió de matí). El programa complet es pot consultar a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/jornades-

per-la-reactivacio-economica-de-nou-barris_1011269  

12%

13%

33%

3%

5%

24%

10%

Perfil assistents

Ajuntament

Districte Nou Barris

Barcelona Activa

Foment de Ciutat/Pla de
Barris

Equipaments

Entitats

Cooperatives

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/jornades-per-la-reactivacio-economica-de-nou-barris_1011269
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/jornades-per-la-reactivacio-economica-de-nou-barris_1011269
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L’equip del Parc de Recerca de la UAB i de l’Escola de l’IGOP es varen encarregar de 

dinamitzar el debat de cada sessió amb l’objectiu de recollir propostes que ajudin a 

dissenyat el futur nou Pla de Desenvolupament Econòmic.  

Per facilitar la reflexió conjunta, des de l’equip del PRUAB es va crear un tauler virtual 

on recollir les aportacions. Aquest tauler col·laboratiu estava disponible mitjançant 

enllaç de Google drive (jamboard) on no era necessari cap requeriment tècnic més 

enllà de clicar l’enllaç facilitat.  

La dinàmica ha estat la següent: en primer lloc es presentava una síntesis de les 

principals idees formulades a les diferents presentacions i taula d’agents sota una 

única diapositiva anomenada “Moment actual”. Se’n feia una breu presentació per 

situar a les persones participants per, en segon lloc, presentar una segona diapositiva 

col·laborativa on es convidava a tothom a formular propostes de futur. Per facilitar la 

pluja d’aportacions, aquella diapositiva incloïa diversos “post-its” virtuals representant 

diferents recursos: personal o laboral, tecnologia, comunicació, recursos econòmics, 

infraestructura i espais, etc.  

Aquest és un exemple:  

 

 
Per tant, es convidava a cada participant a afegir idees fent l’ús dels “post-its” virtuals i 

l’equip de dinamització els endreçava a mesura que es formulaven. També, el mateix 
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equip, s’encarregava de demanar als autors que expliquessin les seves propostes 

oralment per així animar al debat.  

Complementàriament, s’oferia la possibilitat de participar pel xat per aquelles persones 

que no podien accedir a les diapositives col·laboratives.  

A continuació es recullen el conjunt d’aportacions formulades per cadascuna de les 

sessions.  

 

3. Síntesi de les aportacions  
Per poder entendre el conjunt d’aportacions formulades, en aquesta secció 

començarem primer resumint quin va ser el punt de partida sobre el qual es va iniciar 

la reflexió (fent una molt breu síntesi de les taules marc i de les taules d’actors) per tot 

seguit inserir el conjunt de propostes formulades per cadascuna de les sessions.  

3.1 Dijous 3. Sessió sobre el teixit empresarial de nou barris i la 
reactivació econòmica 

3.1.1 Principals idees sobre situació actual pel que fa a l’empresa, l’activació 
econòmica en el districte.  

 
El conjunt de ponències marc realitzades en aquesta sessió sobre reactivació 

econòmica han posat l’accent sobre dos fets: el primer, com la Covid-19 ha afectat 

l’activitat econòmica de la ciutat i del Districte i segon, com des de l’Ajuntament s’han 

posat en marxa mesures per aturar o mitigar els efectes de la pandèmia.  

Alguns aspectes a recordar: 

• L’estratègia municipal per mitigar els efectes de la Covid-19: la posada en marxa 

d’un pla de Xoc (Pla de recuperació econòmica) ; el foment del talent i retenció 

d’aquest com un element vertebrador; l’aposta per la transformació digital i 

concretament la ubicació de projectes claus a Nou Barris: Cibernàrium i Part 

Tecnològic de Nou Barris.  
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• Sembla que tot i que el conjunt de la ciutat pateix els efectes de la pandèmia 

(baixada en pica de les altes a la Seguretat Social i increment de l’Atur), sembla 

que Nou Barris sobreviu millor que altres districtes i barris. El motiu: una economia 

basada en el comerç de proximitat i alimentació que ha esdevingut un sector 

econòmic més resilient.  

• Identificació d’alguns sectors amb més potencial per superar la crisi: l’economia 

social i solidaria; les cures i l’economia platejada (gent gran), sector tecnològic, 

iniciatives comunitàries, artesania, sostenibilitat.  

 
 
En un segon moment, la taula d’actors varen compartir com havien viscut l’arribada de 

la pandèmia, quines lliçons apreses havien extret i sobretot quines necessitats actuals 

identificaven pel que fa a reactivar l’economia del districte: 

• Ha estat clau adaptar-se ràpidament al context de la Covid-19. 

• Importància de teixit xarxes de col·laboració i de treballar plegats.  

• També important ampliar la visió de comerç de proximitat més enllà de 

l’alimentació. 

 

3.1.2 Síntesi: aportacions sorgides durant el debat dinamitzat 

• Enfortir i millorar la comunicació i col·laboració entre els diferents actors 

del territori per fer possible que la informació que arribi a tothom. No només en 

la comunicació administració- teixit empresarial sinó facilitar també la connexió 

entre les entitats i permetre que es comparteixin recursos, serveis. 

• Facilitar la creació de grups de treball i facilitar l’acompanyament. 
Plantejar altres maneres de relacionar-se. Per exemple, reforçar l’ús del punts 

d’assessorament (Comerç a Punt per exemple), plantejar un viver de botigues 

per exemples (igual que existeix un viver d’empreses).  

• Pensar més en clau I+D pel comerç i aprofitar el potencial tecnològic del 

districte per enfortir el comerç. Col·laboració amb el parc tecnològic per crear 

apps, facilitar la digitalització dels comerços i també promoure l’ús d’eines.  
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• Usos locals buits i baixos buits pel comerç d’emprenedors del barri. Donar més 
visibilitat al comerç de proximitat. Per exemple crear un “market place” dels 

comerços (estil un”Amazon Barcelona”) 

• Implicar el comerç en els projecte comunitaris i veïnals: Aprofitar el foment 

del comerç de barri per fomentar la inserció laboral, una inserció en llocs de 

treball de qualitat i amb bones condicions. Plantejar borses de treballadors pels 

comerços i també per entitats socials.  

• Plantejar altres maneres de finançament, més enllà del bancari. Microcredits, 

comunitats autofinançades, campanyes de recaudacions.  

• Fomentar el consum al barri. Una possible eina: fomentar també la moneda 

ciutadana i la seva circulació entre els comerços 

 

3.1.3 Recull d’aportacions en format “post-its” 

A continuació es presenten les aportacions tal i com varen formular-se durant el debat 

dinamitzat.  
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3.2 Dijous 3. Sessió sobre el futur de l’ocupació 

3.2.1 Principals idees sobre situació actual pel que fa a l’ocupació i els diversos 
instruments de foment d’aquesta al Districte 

El conjunt de ponències marc de la primera part d’aquesta segona sessió han tornat a 

posar de manifest l’impacte de la pandèmia sobre l’accés al mercat laboral i la 

necessitat de la posada en marxa d’un pla de xoc combinat amb diverses mesures per 

fomentar la inserció al mercat d’aquells que n’han quedat exclòs.  

Entres les diverses accions en curs s’han destacat les següents: 

• L’objectiu del pla de xoc és fomentar una reactivació econòmica amb el màxim 

d’ocupació possible. 

• Es buscar contribuir a millorar el posicionament d’aquells perfils més precaris 

• Concretament al Districte de Nou Barris hi ha diferents recursos i espais que 

formen part de l’ecosistema per la reactivació i promoció de l’ocupació: Nous 

Barris Activa, espais d’assessorament als barris (Roquetes i Torre Baró), Parc 

Tecnològic des d’on es treballa per desenvolupar perfils digital (Casa d’oficis 

com exemple), espais Les Basses on es treballa amb els joves.  

 

Tot seguit la taula d’actors també va destacar alguns canvis pel que fa al perfil 

d’usuaris i usuàries: 

• La pandèmia ha accelerat processos d’exclusió del mercat laboral, sobretot 

dels més fràgils que en situa en un escenari de cronificació de la vulnerabilitat.  

• Les polítiques d’ocupació esdevenen centrals en fer que una persona es senti 

acompanyada. La feina apareix com un eix vertebrador de les relacions socials 

i permet estar enxarxat.  

• La digitalització del mercat laboral apareix com un repte i també com una 

oportunitat.  
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3.2.2 Síntesi: aportacions sorgides durant el debat dinamitzat 

• La comunicació un element clau per l’ecosistema del districte: un tema 

clau a treballar entre actors: entendre les necessitats, conèixer quines eines i 

recursos hi ha.  

• Fomentar la posada en xarxa dels actors i la cooperació entre aquests. 

Diversos exemples de col·laboració i de recursos compartits: crear un “google” 

(directori) de tots els recursos socioeconòmics del Districte; creació d’un ateneu 

cooperatiu d’ocupació; 

• Potenciar el paper que juguen els equipaments i els recursos distribuïts als 

barris en l’acompanyament i assessorament ocupacional. 

• Importància de la transferència de coneixement entre els que porten la 
tecnologia en el seu ADN i qui no: programa de mentories, connectar 

iniciatives formatives, fomentar les sinèrgies entre actors (centres educatius, 

ateneus de fabricació, teixit social, actors TIC) 

• Foment, atracció i retenció de talent: Exemples d’accions: viver d’empreses, 

ambaixades de talent, mentories,  

• Plantejar plans d’ocupació i/o solucions a més llarg termini: plans 

d’ocupació d’ un any, itineraris ocupacionals pensats com a carrera 

professional; inversió en eines a mig i llarg termini.  

• Perdre la por a la tecnologia. Fomentar la innovació tecnològica i incorporar 

la capacitació digital al portafolio de formació ocupacional per millorar la 

inserció en el mercat laboral. Treballar per rebaixar la bretxa digital.  

• Insertar la dimensió tecnològica en l’educació (comunitat educativa): on 

s’ha vist que ha costat durant el confinament fer el salt virtual.



Relatoria de les jornades.  
El desenvolupament econòmic de Nou Barris: reptes i oportunitats 

 
 

17 
 

 

3.2.3 Recull d’aportacions en format “post-its” 
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3.3 Divendres 4. Sessió sobre innovació i tecnologia com a palanca de 
canvi.  

3.3.1 Principals idees sobre situació actual pel que fa a la innovació i la 
tecnologia com a palanca de canvi al Districte 

Durant aquest darrer bloc de les jornades s’ha pogut reflexionar sobre el potencial de 

les noves tecnologies per impulsar la reactivació econòmica al districte.  

Les ponències marc ens han permès dibuixar un context actual on la tecnologia ha 

esdevingut un element clar per l’adaptació i la resiliència dels diferents actors de la 

ciutat de Barcelona i del Districte. Aquí, Barcelona Activa ha jugat un paper clau en 

acompanyar en aquesta accelerada transició. 

Pel que fa als actors tecnològics, han compartit com el fet de ja treballar en entorn 

virtual els ha permès adaptar-se més fàcilment. En aquest sentit la taula ha permès 

extreure alguns aprenentatges.  

• El fet de ja treballar en un entorn virtual ha permès una millor adaptació al 

context de pandèmia que altres sectors.  

• Ha permès treballar més eficientment i ser més àgil.  

• La digitalització no entén de fronteres i pot ser entesa com un element 

d’atracció de talent 

• La col·laboració entre actors esdevé clau si es vol superar la crisi derivada de 

la pandèmia. 

 

3.3.2 Síntesi: aportacions sorgides durant el debat dinamitzat 

 
• La comunicació un element clau per l’ecosistema del districte: un tema 

clau a treballar entre actors: entendre les necessitats, conèixer quines eines i 
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recursos hi ha. Fomentar la posada en xarxa dels actors. Exemple: crear un 

“google” (directori) de tots els recursos socioeconòmics del Districte. 

• Importància de la transferència de coneixement entre els que porten la 

tecnologia en el seu ADN i qui no: programa de mentories, connectar iniciatives 

formatives, fomentar les sinèrgies entre actors (centres educatius, ateneus de 

fabricació, teixit social, actors TIC). 

• Perdre la por a la tecnologia: Apropar la tecnologia (dispositius, xarxa, etc), 

millorar l’accessibilitat, capacitar en l’ús de les diferents eines, i finalment 

fomentar la innovació tecnològica i la creativitat. 

• Insertar la dimensió tecnològica en la educació (comunitat educativa): 
fomentar la col·laboració amb altres actors claus del territori (mentories per 

exemple, connexió amb equipaments claus com els Ateneus de Fabricació), 

plantejar mecanismes d’innovació pedagògica.  

• Incorporar la capacitació digital al portafolio de formació ocupacional per 

millorar la inserció en el mercat laboral. 
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3.3.3 Recull d’aportacions en format “post-its” 
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4. CONCLUSIONS 
 
Es conclou treballar en 10 línies: 

1. Coordinació d’institucions, aquests, equipaments de promoció econòmica i 

formació 

2. Establir programes específics amb aquelles que pensin en clau de districte. 

Nou Barris és quelcom més que una ubicació. 

3. Posar un programa d’activació de locals buits per atraure projectes 

multiplicadors 

4. Iniciar un programa d’innovació digital que tingui la doble vessant, la vinculada 

a la creació, suport i servei a les empreses i aquella que dona servei i 

promociona la digitalització dels veïns i veïnes 

5. Crear un espai de referència aglutinador per a emprenedors i emprenedores. 

6. Generar un programa ambiciós er facilitar i impulsar l’accés i la transferència 

tecnològica de tota mena d’emprenedories 

7. Tecnificar el Comerç amb col·laboració amb escoles i agents de les industries 

creatives per millorar l’accessibilitat, qualificar continguts i adequar-se a nous 

models de distribució 

8. Impulsar programes d’ocupació que permetin generar nuclis estables 

empresarials. Associació els plans d’ocupació a emprenedoria i formació 

organitzativa 

9. Ubicar a Nou Barris projecte motor de noves economies, verda o 

agroalimentària de proximitat 

10. Definir un àmbit supramunicipal cercant les complicitats necessàries de l’AMB, 

Diputació i Generalitat. 
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Annex  

 
Enllaç a l’enregistrament de les sessions: 
 

Dijous Matí Dijous Tarda Divendres Matí 
 

 
 
 
 
Document confeccionat per consideració del Districte 

V1. 14.12.2020 Esborrany (Autoria: Charlotte Fernandez) 

V2. 15.01.2021 Definitiu (Autoria: Charlotte Fernandez) 

  

https://uab.sharepoint.com/sites/9Barris_jornades3i4desembre/Documentos%20compartidos/General/VIDEOS/4%20desembre/Part1.mp4
https://uab.sharepoint.com/sites/9Barris_jornades3i4desembre/Documentos%20compartidos/General/VIDEOS/4%20desembre/Part%202.mp4
https://uab.sharepoint.com/sites/9Barris_jornades3i4desembre/Documentos%20compartidos/General/VIDEOS/3%20desembre%20mat%C3%AD/part%201.mp4
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ÍNDEX GRÀFICS




Contextualització de les jornades

Les jornades “El desenvolupament econòmic de Nou Barris: reptes i oportunitats” han tingut lloc el 3 i 4 de desembre de 2020 de manera virtual mitjançant l’aplicació Teams. 

Varen ser organitzades pel Districte de Nou barris amb l’objectiu de compartir, reflexionar i proposar idees sobre el futur econòmic del districte que té previst disposar d’un nou Pla de Desenvolupament Econòmic (2021-2023) a la primavera de 2021. 

Per aquest motiu, la jornades van comptar amb la visió dels diferents agents del territori: l’administració pública (membres tècnics i polítics del Districte, equips tècnics de Barcelona Activa), el sector privat (amb representació empresarial, del petit comerç, del món cooperatiu), els actors socials (diferents entitats i associacions del districte) i els veïns i veïnes dels diferents barris (persones que es varen connectar a títol individual). 



Repàs dades significatives 





Font: elaboració pròpia



Total inscripcions: 135 persones durant els 2 dies.



Font: elaboració pròpia



Participació per dies (Persones connectades)

Dijous mati, 70 persones

Dijous tarda, 40 persones

Divendres matí, 55 persones





Estructura i funcionament 

Cada sessió ha mantingut una estructura similar amb l’objectiu d’aportar dades significatives per la reflexió que fossin d’utilitat per situar el quin moment actual es troba el districte, seguit d’una reflexió dinamitzada per plantejar propostes de futur. 

Les jornades es varen organitzar per 3 blocs temàtics: la reactivació econòmica (dijous 3 de desembre sessió de matí), el futur de l’ocupació (dijous 3 de desembre, sessió de tarda), la innovació i la tecnologia com a palanca de canvi (divendres 4 de desembre, sessió de matí). El programa complet es pot consultar a: https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/jornades-per-la-reactivacio-economica-de-nou-barris_1011269 

L’equip del Parc de Recerca de la UAB i de l’Escola de l’IGOP es varen encarregar de dinamitzar el debat de cada sessió amb l’objectiu de recollir propostes que ajudin a dissenyat el futur nou Pla de Desenvolupament Econòmic. 

Per facilitar la reflexió conjunta, des de l’equip del PRUAB es va crear un tauler virtual on recollir les aportacions. Aquest tauler col·laboratiu estava disponible mitjançant enllaç de Google drive (jamboard) on no era necessari cap requeriment tècnic més enllà de clicar l’enllaç facilitat. 

La dinàmica ha estat la següent: en primer lloc es presentava una síntesis de les principals idees formulades a les diferents presentacions i taula d’agents sota una única diapositiva anomenada “Moment actual”. Se’n feia una breu presentació per situar a les persones participants per, en segon lloc, presentar una segona diapositiva col·laborativa on es convidava a tothom a formular propostes de futur. Per facilitar la pluja d’aportacions, aquella diapositiva incloïa diversos “post-its” virtuals representant diferents recursos: personal o laboral, tecnologia, comunicació, recursos econòmics, infraestructura i espais, etc. 

Aquest és un exemple: 





Per tant, es convidava a cada participant a afegir idees fent l’ús dels “post-its” virtuals i l’equip de dinamització els endreçava a mesura que es formulaven. També, el mateix equip, s’encarregava de demanar als autors que expliquessin les seves propostes oralment per així animar al debat. 

Complementàriament, s’oferia la possibilitat de participar pel xat per aquelles persones que no podien accedir a les diapositives col·laboratives. 

A continuació es recullen el conjunt d’aportacions formulades per cadascuna de les sessions. 



Síntesi de les aportacions 

Per poder entendre el conjunt d’aportacions formulades, en aquesta secció començarem primer resumint quin va ser el punt de partida sobre el qual es va iniciar la reflexió (fent una molt breu síntesi de les taules marc i de les taules d’actors) per tot seguit inserir el conjunt de propostes formulades per cadascuna de les sessions. 

Dijous 3. Sessió sobre el teixit empresarial de nou barris i la reactivació econòmica

Principals idees sobre situació actual pel que fa a l’empresa, l’activació econòmica en el districte. 



El conjunt de ponències marc realitzades en aquesta sessió sobre reactivació econòmica han posat l’accent sobre dos fets: el primer, com la Covid-19 ha afectat l’activitat econòmica de la ciutat i del Districte i segon, com des de l’Ajuntament s’han posat en marxa mesures per aturar o mitigar els efectes de la pandèmia. 

Alguns aspectes a recordar:

· L’estratègia municipal per mitigar els efectes de la Covid-19: la posada en marxa d’un pla de Xoc (Pla de recuperació econòmica) ; el foment del talent i retenció d’aquest com un element vertebrador; l’aposta per la transformació digital i concretament la ubicació de projectes claus a Nou Barris: Cibernàrium i Part Tecnològic de Nou Barris. 

· Sembla que tot i que el conjunt de la ciutat pateix els efectes de la pandèmia (baixada en pica de les altes a la Seguretat Social i increment de l’Atur), sembla que Nou Barris sobreviu millor que altres districtes i barris. El motiu: una economia basada en el comerç de proximitat i alimentació que ha esdevingut un sector econòmic més resilient. 

· Identificació d’alguns sectors amb més potencial per superar la crisi: l’economia social i solidaria; les cures i l’economia platejada (gent gran), sector tecnològic, iniciatives comunitàries, artesania, sostenibilitat. 





En un segon moment, la taula d’actors varen compartir com havien viscut l’arribada de la pandèmia, quines lliçons apreses havien extret i sobretot quines necessitats actuals identificaven pel que fa a reactivar l’economia del districte:

· Ha estat clau adaptar-se ràpidament al context de la Covid-19.

· Importància de teixit xarxes de col·laboració i de treballar plegats. 

· També important ampliar la visió de comerç de proximitat més enllà de l’alimentació.



Síntesi: aportacions sorgides durant el debat dinamitzat

· Enfortir i millorar la comunicació i col·laboració entre els diferents actors del territori per fer possible que la informació que arribi a tothom. No només en la comunicació administració- teixit empresarial sinó facilitar també la connexió entre les entitats i permetre que es comparteixin recursos, serveis.

· Facilitar la creació de grups de treball i facilitar l’acompanyament. Plantejar altres maneres de relacionar-se. Per exemple, reforçar l’ús del punts d’assessorament (Comerç a Punt per exemple), plantejar un viver de botigues per exemples (igual que existeix un viver d’empreses). 

· Pensar més en clau I+D pel comerç i aprofitar el potencial tecnològic del districte per enfortir el comerç. Col·laboració amb el parc tecnològic per crear apps, facilitar la digitalització dels comerços i també promoure l’ús d’eines. 

· Usos locals buits i baixos buits pel comerç d’emprenedors del barri. Donar més visibilitat al comerç de proximitat. Per exemple crear un “market place” dels comerços (estil un”Amazon Barcelona”)

· Implicar el comerç en els projecte comunitaris i veïnals: Aprofitar el foment del comerç de barri per fomentar la inserció laboral, una inserció en llocs de treball de qualitat i amb bones condicions. Plantejar borses de treballadors pels comerços i també per entitats socials. 

· Plantejar altres maneres de finançament, més enllà del bancari. Microcredits, comunitats autofinançades, campanyes de recaudacions. 

· Fomentar el consum al barri. Una possible eina: fomentar també la moneda ciutadana i la seva circulació entre els comerços



Recull d’aportacions en format “post-its”

A continuació es presenten les aportacions tal i com varen formular-se durant el debat dinamitzat. 
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Dijous 3. Sessió sobre el futur de l’ocupació

Principals idees sobre situació actual pel que fa a l’ocupació i els diversos instruments de foment d’aquesta al Districte

El conjunt de ponències marc de la primera part d’aquesta segona sessió han tornat a posar de manifest l’impacte de la pandèmia sobre l’accés al mercat laboral i la necessitat de la posada en marxa d’un pla de xoc combinat amb diverses mesures per fomentar la inserció al mercat d’aquells que n’han quedat exclòs. 

Entres les diverses accions en curs s’han destacat les següents:

· L’objectiu del pla de xoc és fomentar una reactivació econòmica amb el màxim d’ocupació possible.

· Es buscar contribuir a millorar el posicionament d’aquells perfils més precaris

· Concretament al Districte de Nou Barris hi ha diferents recursos i espais que formen part de l’ecosistema per la reactivació i promoció de l’ocupació: Nous Barris Activa, espais d’assessorament als barris (Roquetes i Torre Baró), Parc Tecnològic des d’on es treballa per desenvolupar perfils digital (Casa d’oficis com exemple), espais Les Basses on es treballa amb els joves. 



Tot seguit la taula d’actors també va destacar alguns canvis pel que fa al perfil d’usuaris i usuàries:

· La pandèmia ha accelerat processos d’exclusió del mercat laboral, sobretot dels més fràgils que en situa en un escenari de cronificació de la vulnerabilitat. 

· Les polítiques d’ocupació esdevenen centrals en fer que una persona es senti acompanyada. La feina apareix com un eix vertebrador de les relacions socials i permet estar enxarxat. 

· La digitalització del mercat laboral apareix com un repte i també com una oportunitat. 



Síntesi: aportacions sorgides durant el debat dinamitzat

· La comunicació un element clau per l’ecosistema del districte: un tema clau a treballar entre actors: entendre les necessitats, conèixer quines eines i recursos hi ha. 

· Fomentar la posada en xarxa dels actors i la cooperació entre aquests. Diversos exemples de col·laboració i de recursos compartits: crear un “google” (directori) de tots els recursos socioeconòmics del Districte; creació d’un ateneu cooperatiu d’ocupació;

· Potenciar el paper que juguen els equipaments i els recursos distribuïts als barris en l’acompanyament i assessorament ocupacional.

· Importància de la transferència de coneixement entre els que porten la tecnologia en el seu ADN i qui no: programa de mentories, connectar iniciatives formatives, fomentar les sinèrgies entre actors (centres educatius, ateneus de fabricació, teixit social, actors TIC)

· Foment, atracció i retenció de talent: Exemples d’accions: viver d’empreses, ambaixades de talent, mentories, 

· Plantejar plans d’ocupació i/o solucions a més llarg termini: plans d’ocupació d’ un any, itineraris ocupacionals pensats com a carrera professional; inversió en eines a mig i llarg termini. 

· Perdre la por a la tecnologia. Fomentar la innovació tecnològica i incorporar la capacitació digital al portafolio de formació ocupacional per millorar la inserció en el mercat laboral. Treballar per rebaixar la bretxa digital. 

· Insertar la dimensió tecnològica en l’educació (comunitat educativa): on s’ha vist que ha costat durant el confinament fer el salt virtual.



Recull d’aportacions en format “post-its”

















Divendres 4. Sessió sobre innovació i tecnologia com a palanca de canvi. 

Principals idees sobre situació actual pel que fa a la innovació i la tecnologia com a palanca de canvi al Districte

Durant aquest darrer bloc de les jornades s’ha pogut reflexionar sobre el potencial de les noves tecnologies per impulsar la reactivació econòmica al districte. 

Les ponències marc ens han permès dibuixar un context actual on la tecnologia ha esdevingut un element clar per l’adaptació i la resiliència dels diferents actors de la ciutat de Barcelona i del Districte. Aquí, Barcelona Activa ha jugat un paper clau en acompanyar en aquesta accelerada transició.

Pel que fa als actors tecnològics, han compartit com el fet de ja treballar en entorn virtual els ha permès adaptar-se més fàcilment. En aquest sentit la taula ha permès extreure alguns aprenentatges. 

· El fet de ja treballar en un entorn virtual ha permès una millor adaptació al context de pandèmia que altres sectors. 

· Ha permès treballar més eficientment i ser més àgil. 

· La digitalització no entén de fronteres i pot ser entesa com un element d’atracció de talent

· La col·laboració entre actors esdevé clau si es vol superar la crisi derivada de la pandèmia.



Síntesi: aportacions sorgides durant el debat dinamitzat



· La comunicació un element clau per l’ecosistema del districte: un tema clau a treballar entre actors: entendre les necessitats, conèixer quines eines i recursos hi ha. Fomentar la posada en xarxa dels actors. Exemple: crear un “google” (directori) de tots els recursos socioeconòmics del Districte.

· Importància de la transferència de coneixement entre els que porten la tecnologia en el seu ADN i qui no: programa de mentories, connectar iniciatives formatives, fomentar les sinèrgies entre actors (centres educatius, ateneus de fabricació, teixit social, actors TIC).

· Perdre la por a la tecnologia: Apropar la tecnologia (dispositius, xarxa, etc), millorar l’accessibilitat, capacitar en l’ús de les diferents eines, i finalment fomentar la innovació tecnològica i la creativitat.

· Insertar la dimensió tecnològica en la educació (comunitat educativa): fomentar la col·laboració amb altres actors claus del territori (mentories per exemple, connexió amb equipaments claus com els Ateneus de Fabricació), plantejar mecanismes d’innovació pedagògica. 

· Incorporar la capacitació digital al portafolio de formació ocupacional per millorar la inserció en el mercat laboral.





Recull d’aportacions en format “post-its”























CONCLUSIONS



Es conclou treballar en 10 línies:

1. Coordinació d’institucions, aquests, equipaments de promoció econòmica i formació

2. Establir programes específics amb aquelles que pensin en clau de districte. Nou Barris és quelcom més que una ubicació.

3. Posar un programa d’activació de locals buits per atraure projectes multiplicadors

4. Iniciar un programa d’innovació digital que tingui la doble vessant, la vinculada a la creació, suport i servei a les empreses i aquella que dona servei i promociona la digitalització dels veïns i veïnes

5. Crear un espai de referència aglutinador per a emprenedors i emprenedores.

6. Generar un programa ambiciós er facilitar i impulsar l’accés i la transferència tecnològica de tota mena d’emprenedories

7. Tecnificar el Comerç amb col·laboració amb escoles i agents de les industries creatives per millorar l’accessibilitat, qualificar continguts i adequar-se a nous models de distribució

8. Impulsar programes d’ocupació que permetin generar nuclis estables empresarials. Associació els plans d’ocupació a emprenedoria i formació organitzativa

9. Ubicar a Nou Barris projecte motor de noves economies, verda o agroalimentària de proximitat

10. Definir un àmbit supramunicipal cercant les complicitats necessàries de l’AMB, Diputació i Generalitat.




Annex 



Enllaç a l’enregistrament de les sessions:



		Dijous Matí
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		Divendres Matí















Document confeccionat per consideració del Districte

V1. 14.12.2020 Esborrany (Autoria: Charlotte Fernandez)

V2. 15.01.2021 Definitiu (Autoria: Charlotte Fernandez)
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