Hi col·labora:

Jornades

El desenvolupament
econòmic de Nou
Barris: reptes i
oportunitats
3 i 4 de desembre de 2020

Trobada virtual a través
de l'aplicació Teams
Inscripció prèvia aquí

PRESENTACIÓ
L’actual situació derivada de la pandèmia de la
covid-19 planteja un nou escenari que té
en la crisi econòmica una de les seves cares més
visibles. Escenari, però, que també pot esdevenir
un nou context generador d’oportunitats i en
què la necessitat de reinventar-se és
fonamental.
Estem, doncs, en un moment clau per definir
aquestes noves oportunitats i les sinergies i
fórmules de col·laboració entre el sector privat i
el sector públic que esdevenen fonamentals
quan parlem de desenvolupament econòmic
local.
Nou Barris va patir seriosament l’impacte de la
crisi econòmica del 2008 i des de llavors el
desenvolupament econòmic del districte ha
esdevingut un dels principals reptes.
Davant d’aquesta situació és necessari
analitzar, reflexionar i compartir propostes
que ens permetin abordar de diferents maneres
les noves realitats econòmiques des d’una
mirada local i des de l’òptica del Districte.
Per això, el Districte de Nou Barris i Barcelona
Activa organitzen els propers 3 i 4 de desembre
les jornades “El desenvolupament econòmic de
Nou Barris: reptes i oportunitats”, en què
diversos agents econòmics i socials de Nou
Barris podran compartir reflexions, debatre
propostes i definir reptes assolibles, cercant vies
de cooperació publicoprivada des de l’àmbit
d’actuació de cadascú.

OBJECTIUS
Les jornades es plantegen com un espai participatiu
en el qual recollir les reflexions i propostes dels
diferents agents del territori que puguin contribuir a
l’elaboració del nou Pla de Desenvolupament
Econòmic del Districte de Nou Barris 2021-2023.
Els objectius de les jornades són:
Reflexionar sobre les polítiques públiques de
promoció empresarial, ocupació i innovació, la
idoneïtat de les mesures, els serveis i recursos que
se’n deriven i el paper de les administracions per
implementar-les.
Definir les oportunitats que generen les sinergies
entre el sector privat i el sector públic per
col·laborar en la creació d’escenaris de futur de
desenvolupament econòmic local.
Incentivar el debat i la creació de propostes per
concretar línies de treball, prioritzar-les i concretarles en el territori.
Plantejar propostes d’aliances o espais de treball
entre agents implicats.

FORMAT
Les jornades seran virtuals, donada l’actual situació
sanitària, i comptaran amb tres taules de debat on
hi participaran representants de l’Ajuntament, que
explicaran l’estratègia municipal pel que fa a
l’impuls i l’execució de polítiques de promoció
econòmica, i representants d’entitats i d’empreses
que exposaran la seva experiència. Una reflexió final
guiada permetrà recollir totes les aportacions sobre
noves estratègies de reactivació econòmica.

DIJOUS 3 DE DESEMBRE
PRESENTACIÓ
9.30 h. Benvinguda i presentació
A càrrec de Xavier Marcé, Regidor del Districte de Nou Barris
9.45 h. La promoció econòmica de la ciutat en el context actual. L’estratègia de
desenvolupament de proximitat a Nou Barris
A càrrec de Félix Ortega, Director General de Barcelona Activa

10 h. Ponència-marc
"L’economia de la Barcelona dels barris en el context de la crisi Covid:
indicadors i tendències"
A càrrec d’Àngels Santigosa, Directora del Departament d'Estudis de la
Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Barcelona

TAULA 1. EMPRESES DE NOU BARRIS, UN ACTIU PER A LA
REACTIVACIÓ ECONÒMICA
10.20 h. Ponència-marc
"Mesures de reactivació econòmica en empresa i emprenedoria"
A càrrec de Jaume Baró, Director Operatiu de Serveis a les Empreses de
Barcelona Activa
10.40 h. Taula rodona d’empreses del districte
"Quines oportunitats s’obren en aquesta situació? Com es poden generar
col·laboracions?"
Amb la participació de: Santos Ochoa, Petjades, LIDL
Moderació a càrrec de Joan Solé, consultor de negocis de Consultcat
11.15 h. Debat i reflexió
"Com poden cooperar les administracions i el sector privat per promoure un
teixit empresarial de qualitat?"
Moderen: Escola de l’IGOP i Parc de Recerca de la UAB (PRUAB)
12 h. Síntesi de conclusions i propostes
A càrrec de l’Escola de l’IGOP i el Parc de Recerca de la UAB (PRUAB)

TAULA 2. LES POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ EN EL MOMENT
ACTUAL: ANÀLISI I PROPOSTES
16 h. Ponència-marc
"Els serveis públics d'ocupació i l'accés al mercat de treball"
A càrrec de Raquel Gil, Comissionada de Promoció de l’Ocupació i Polítiques
contra la Precarietat
16.30 h. Taula d’experiències del sector privat
Amb la participació de: Fundació Pare Manel, Insercoop, Ca l’Abril, Daleph
Moderació a càrrec d’Àfrica Cardona, Directora Operativa de Projectes Integrals
d’Ocupació de Barcelona Activa
17.15 h. Debat i reflexió
"Com podem millorar les possibilitats d’inserció en el mercat laboral?"
Moderen: Escola de l’IGOP i Parc de Recerca de la UAB (PRUAB)
18 h. Síntesi de conclusions i propostes
A càrrec de l’Escola de l’IGOP i el Parc de Recerca de la UAB (PRUAB)

DIVENDRES 4 DE DESEMBRE
TAULA 3. LA INNOVACIÓ I LA TECNOLOGIA, PALANQUES DE
TRANSFORMACIÓ D’UN TERRITORI
9.30 h. Ponència-marc
“La innovació, més a prop del carrer que del laboratori”
A càrrec de Michael Donaldson, Comissionat d'Innovació Digital
10 h. Taula d’experiències del sector privat
Amb la participació de: Copernic Tech, Play Visit i empresa del Parc Tecnològic
de Barcelona Activa
Moderació a càrrec de Sara Díaz, Directora Operativa de Formació i Innovació de
Barcelona Activa
10.30 h. Debat i reflexió
"Com pot la tecnologia ser la palanca de canvi en un territori?"
Moderen: Escola de l’IGOP i Parc de Recerca de la UAB (PRUAB)
11.15 h. Síntesi de conclusions i propostes
A càrrec de l’Escola de l’IGOP i el Parc de Recerca de la UAB (PRUAB)

PROPOSTA DE LÍNIES DE TREBALL: OPORTUNITATS AL
TERRITORI
11.45 h. Presentació del context tecnològic del districte
A càrrec de Gabriel Duarte, Gerent del Districte de Nou Barris
11.50 h. Constitució de la taula de treball
Amb la participació de: Parc Tecnològic, Ateneu de prototipatge empresarial i
ateneu social, Projecte de vocacions científiques amb centres formatius de Nou
Barris, Institut Tecnològic de Barcelona, Ateneu de Fabricació de Ciutat
Meridiana, Casa de Barris d’Oficis, Biblioteques de Barcelona
Moderació a càrrec d’Afra Quintanas, fundadora d’AQ:SC
12.30 h. Síntesi de conclusions i propostes
A càrrec de l’Escola de l’IGOP i el Parc de Recerca de la UAB (PRUAB)

CLOENDA
13 h

A càrrec de Xavier Marcé, Regidor del Districte de Nou Barris

barcelona.cat/noubarris

