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FASE 1
Estudi socioeconòmic del districte d’Horta-Guinardó i dels barris
de la Teixonera, el Guinardó i els voltants de l’Avinguda de
l’Estatut

1. INTRODUCCIÓ
1.1. CONTEXTUALITZACIÓ
El districte d’Horta-Guinardó està format pels barris del Baix Guinardó, Can Baró, el
Guinardó, la Font d’en Fargues, el Carmel, la Teixonera, Sant Genís del Agudells, Montbau,
la Vall d’Hebron, la Clota i Horta.
És un districte situat al nord de Barcelona, que fa frontera amb d’altres districtes de la ciutat
(Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, l’Eixample, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi) i amb d’altres
municipis (Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac).
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Font: ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo

En aquest document es du a terme un estudi socioeconòmic del districte d’Horta-Guinardó, i
de quatre dels seus onze barris: la Teixonera, el Guinardó, la Clota i Horta.

1.2. FONTS D’INFORMACIÓ
Les fonts d’informació emprades per a l’elaboració d’aquest estudi han estat les següents:
●

Pla de Desenvolupament Econòmic Horta-Guinardó 2017-2021. Versió 01, març i
abril 2017.

●

Observatori de Districtes. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Juny 2017.

●

Observatori de Barris. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. Juny
2017.

●

Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. Març 2017.

1.3. ESTRUCTURACIÓ DE DADES
Les dades que seran presentades durant aquest estudi segueixen la següent estructura per
àmbits d’actuació, tal i com es defineixen als plans de barri existents:
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●

Àmbit social. El formen totes les accions que intervenen de manera directa sobre les
persones, com ara accions de millora de la convivència, de la salut o de l’acció
cultural, entre d’altres.

●

Àmbit educatiu. Va des de l’educació formal fins a l’educació fora de l’horari lectiu i
el lleure. Tot i que l’educació és un dret social reconegut, el paper rellevant que pren
a l’hora de corregir desigualtats socials motiva el fet que es consideri com un àmbit
independent amb les seves pròpies accions.

●

Àmbit econòmic. Agrupa el conjunt d’accions de millora de l’economia, des d’accions
d’ocupació fins a la millora i l’activació del comerç.

●

Àmbit urbà. Incorpora les accions urbanes, de rehabilitació i millora de l’espai públic
i de l’habitatge.

2. DIAGNOSI GENERAL
A continuació es presenten, per al districte d’Horta-Guinardó i per als barris de la Teixonera,
el Guinardó, la Clota i Horta, les dades més representatives dels indicadors dels diferents
àmbits analitzats, en base a les dades publicades pel Departament d’Estadística de
l’Ajuntament de Barcelona. Es destaquen aquelles dades que són considerades com un fre (-)
i aquelles més potenciadores (+). Totes elles haurien de ser tingudes en consideració en
qualsevol tipus de planificació i actuació socioeconòmica a dur a terme en aquest territori.

2.1. ÀMBIT SOCIAL
2.1.1. Població i llars (dades 2016)
Definició d’indicadors
Densitat neta = habitants / hectàrea residencial
Ocupació mitjana = persones /domicili
Índex d’envelliment = (població de com a mínim 65 anys / població de 0 a 15 anys) x 100
Taxa de natalitat = (naixements / total població) x 1000
Taxa de mortalitat = (defuncions / total població) x 1000

Horta-Guinardó
●

Població actual. Horta-Guinardó, amb 167.571 habitants, representa el 10,4% de la
població de Barcelona. És un districte menys dens (568) que el conjunt de la ciutat
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(622). El nombre de llars del districte (68.958) suposa el 10,5% del total de
Barcelona, presentant una ocupació mitjana (2,4) inferior a la d’aquesta (2,5).
●

●

(-) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (24,1%) és superior a la mitjana
de Barcelona (21,6%), tot el contrari del que succeeix amb el grup de població en
edat de treballar (de 16 a 64 anys) que és del 62,8% al districte i del 65,0% a la ciutat.
(-) Envelliment. La major proporció de gent gran, i un pes semblant a la mitjana del
grup d’infants i joves en relació a Barcelona, fa que l'índex d'envelliment al districte
(183,7) sigui molt superior al del conjunt de Barcelona (161,1).

●
●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (11,7%) és inferior a la de
Barcelona (16,6%), essent les principals procedències les d'Itàlia, Bolívia i El Marroc.
(-) Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (7,8 per mil) es manté
constant en relació al 2014 i es situa per sota de la mitjana de la ciutat (8,4 per mil).
En canvi, la taxa de mortalitat (10,8 per mil) és més elevada que la de Barcelona (9,6
per mil).

●
●

Esperança de vida (dades 2014). L’esperança de vida ha augmentat respecte l'any
2013, essent més notable l'augment en el cas de les dones.
Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (24,0%) és inferior a la del conjunt de la ciutat (25,6%). A HortaGuinardó viuen soles 2.415 persones de com a mínim 85 anys, representant un
10,0% en relació a Barcelona.

La Teixonera
●

Població actual. La Teixonera, amb 11.281 habitants, representa el 6,7% de la
població d’Horta-Guinardó. És un barri més dens (599) que el conjunt del districte
(568), però menys que el conjunt de la ciutat (622). El nombre de llars del barri
(4.673) suposa el 6,8% del total del districte, presentant una ocupació mitjana (2,4)
idèntica a la d’aquest però inferior a la de Barcelona (2,5).

●

(-) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (22,2%) és inferior a la mitjana
del districte (24,1%) però superior a la de Barcelona (21,6%), tot el contrari del que
succeeix amb el grup de població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) que és del
64,6% al barri, superior al 62,8% del districte però inferior al 65,0% de la ciutat.

●

(-) Envelliment. L'índex d'envelliment (168,2) és molt inferior al del conjunt del
districte (183,7) però superior al del conjunt de Barcelona (161,1).

●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (12,1%) és superior a la del
districte (11,7%) però inferior a la de Barcelona (16,6%), essent les principals
procedències les de Pakistan, Itàlia i Perú.
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●

(-) Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (7,5 per mil) és un 0,2%
superior a la del 2014, inferior a la del districte (7,8 per mil) i per sota també de la
mitjana de la ciutat (8,4 per mil). En canvi, la taxa de mortalitat (9,9 per mil) és
inferior a la del districte (10,8 per mil) però més elevada que la de Barcelona (9,6 per
mil).

●

Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (23,0%) és inferior a la del conjunt del districte (24,0%) i de la ciutat
(25,6%).

El Guinardó
●

(-) Població actual. El Guinardó, amb 36.176 habitants, representa el 21,6% de la
població d’Horta-Guinardó. És un barri més dens (694) que el conjunt del districte
(568) i que el conjunt de la ciutat (622). El nombre de llars del barri (15.261) suposa
el 22,1% del total del districte, presentant una ocupació mitjana (2,4) idèntica a la

●

d’aquest però inferior a la de Barcelona (2,5).
(-) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (22,8%) és inferior a la mitjana
del districte (24,1%) però superior a la de Barcelona (21,6%), tot el contrari del que
succeeix amb el grup de població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) que és del
64,0% al barri, superior al 62,8% del districte però inferior al 65,0% de la ciutat.

●
●

(-) Envelliment. L'índex d'envelliment (172,3) és inferior al del districte (183,7) però
superior al del conjunt de Barcelona (161,1).
Procedència. La proporció de persones estrangeres (13,1%) és superior a la del
districte (11,7%) però inferior a la de Barcelona (16,6%), essent les principals
procedències les d’Itàlia, Bolívia i Xina.

●

Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (9,0%) és un 0,6% superior a
la del 2014, a la del districte (7,8%) i a la mitjana de la ciutat (8,4%). En canvi, la
taxa de mortalitat (10,1%) és inferior a la del districte (10,8%) però superior a la de
Barcelona (9,6%).

●

(-) Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (26,7%) és superior a la del conjunt del districte (24,0%) i de la ciutat
(25,6%).

La Clota
●

Població actual. La Clota, amb 590 habitants, representa el 0,4% de la població
d’Horta-Guinardó. És un barri molt menys dens (96) que el districte (568) i que el
conjunt de la ciutat (622). El nombre de llars del barri (253) suposa el 0,4% del total
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del districte, presentant una ocupació mitjana (2,3) inferior a la d’aquest (2,4) i a la
de Barcelona (2,5).
●

(+) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (14,7%) és molt inferior a la
mitjana del districte (24,1%) i a la de Barcelona (21,6%), tot el contrari del que
succeeix amb el grup de població en edat de treballar (16-64) que és de 69,7% al
barri, superior al 62,8% del districte i al 65,0% de la ciutat.

●

(+) Envelliment. L'índex d'envelliment (94,6) és molt inferior al del districte (183,7) i
al del conjunt de Barcelona (161,1).

●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (13,1%) és superior a la del
districte (11,7%) però inferior a la de Barcelona (16,6%), essent les principals
procedències les de Pakistan, Colòmbia i Romania.

●

Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (16,6 per mil) és un 2,6%
inferior a la del 2014, i molt superior a la del districte (7,8 per mil) i a la mitjana de
la ciutat (8,4 per mil). En canvi, la taxa de mortalitat (3,7 per mil) és molt inferior a
la del districte (10,8 per mil) i a la de Barcelona (9,6 per mil).

●

(-) Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (26,4%) és superior a la del conjunt del districte (24,0%) i de la ciutat
(25,6%).

Horta
●

Població actual. Horta, amb 26.597 habitants, representa el 15,9% de la població
d’Horta-Guinardó. És un barri menys dens (420) que el districte (568) i que el
conjunt de la ciutat (622). El nombre de llars del barri (10.573) suposa el 15,3% del
total del districte, presentant una ocupació mitjana (2,5) superior a la d’aquest (2,4) i
idèntica a la de Barcelona (2,5).

●

(-) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (25,6%) és superior a la mitjana
del districte (24,1%) i a la de Barcelona (21,6%), tot el contrari del que succeeix amb
el grup de població en edat de treballar (16-64) que és de 61,2% al barri, inferior al
62,8% del districte i al 65,0% de la ciutat.

●

(-) Envelliment. L'índex d'envelliment (194,2) és superior al del districte (183,7) i al
del conjunt de Barcelona (161,1).

●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (10,2%) és inferior a la del
districte (11,7%) i a la de Barcelona (16,6%), essent les principals procedències les de
República Dominicana, Itàlia i Marroc.

●

Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (7,4 per mil) és un 0,4%
superior a la del 2014, i inferior a la del districte (7,8 per mil) i a la mitjana de la
ciutat (8,4 per mil). En canvi, la taxa de mortalitat (11,3 per mil) és superior a la del
districte (10,8 per mil) i a la de Barcelona (9,6 per mil).
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●

Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (22,6%) és inferior a la del conjunt del districte (24,0%) i de la ciutat
(25,6%).

2.1.2. Serveis socials i relació amb la ciutadania (dades 2016)
Horta-Guinardó
●
●

Discapacitat (dades 2015). Un 10,8% de les persones amb discapacitat reconeguda de
Barcelona es troben al districte, representant un total de 14.001 persones.
Inserció. El nombre de persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció ha
disminuït un 13,9% en relació al 2015, suposant el 10,4% del total de la ciutat.

●

(-) Centres socials. El nombre de persones ateses als centres de serveis socials ha
augmentat un 10,4% en relació al 2015, suposant un 11,8% dels atesos a la ciutat.

●

(-) Atencions domiciliàries. El nombre de llars ateses amb servei d’atenció
domiciliària ha augmentat un 8,5% en relació al 2015, mentre que el de persones
ateses amb teleassistència ho ha fet en un 5,8%, representant el 12,9% i l'11,6% del
total de la ciutat, respectivament.

●

(+) Residències. El districte concentra quasi la cinquena part de les places en
residències públiques per a gent gran de la ciutat (19,7%) i quasi una quarta part de
les privades (24,7%).

●

Atenció ciutadana. El nombre d'atencions a les oficines d’atenció ciutadana ha
augmentat un 5,5% en relació al 2015, representant el 7,9% del total de la ciutat.

●

Participació electoral. La participació a les últimes eleccions municipals ha
augmentat més del 8,0%.

●

(-) Satisfacció. La gent es mostra força satisfeta de viure als barris del districte (8,1
sobre 10,0), xifra superior a la mitjana de Barcelona (8,0), essent l'urbanisme i la
neteja els problemes considerats més importants.

La Teixonera, el Guinardó, la Clota i Horta (informació no disponible en les fonts
consultades)
2.1.3. Seguretat ciutadana (dades 2016)
Definició d’indicadors
Índex de victimització = % persones enquestades víctimes d’un delicte l’any anterior
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Índex de denúncia = % persones enquestades víctimes d’un delicte l’any anterior i que ho
han denunciat

Horta-Guinardó
●

(+) Victimització. L'índex de victimització (20,0) es manté pràcticament igual que el
2014 i és el més baix de tota la ciutat (23,7).

●

Denúncies (dades 2014). L'índex de denúncia (23,2) ha disminuït un 18,0% en relació
al 2013, presentant un nivell inferior al de la mitjana de la ciutat (23,4).

●

Servei de bombers/eres. Els serveis realitzats pel cos de bombers/eres han augmentat
un 5,6% en relació al 2015, representant un 8,1% del total de la ciutat.

●

Satisfacció (dades 2015). La ciutadania valora la seguretat al seu barri amb un 6,4
(sobre 10,0) i la seguretat a la ciutat amb un 6,1, xifres idèntiques a les de la mitjana
de la ciutat.

La Teixonera, el Guinardó, la Clota i Horta (informació no disponible en les fonts
consultades)

2.2. ÀMBIT EDUCATIU
2.2.1.

Formació

i

educació

(dades

2016)

Definició d’indicadors
Taxa de graduació ESO = (alumnat que obté el títol en finalitzar 4rt ESO / avaluats) x 100

Horta-Guinardó
●

Escolarització públic-privada. En base a dades del curs 2015-16, l’alumnat a HortaGuinardó estudia majoritàriament en centres concertats i privats (de 0 a 16 anys
58,0% i batxillerat 52,8%). Només hi ha dues excepcions on l’alumnat estudia
principalment en centres públics: la formació professional (64,0%) i les escoles
bressol (65,0%). Pel que fa al curs 2016-17, els/les alumnes que cursen estudis en
centres públics presenten increments per sota de l'1,0% en tots els casos.

●

Èxit escolar (dades (2014). La taxa de graduació a l’ESO ha augmentat fins el 89,9%,
xifra molt semblant a la mitjana de Barcelona (90,2%).
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●

Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa
el 9,8% del districte, arribant al 18,6% en el cas de centres públics.

●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (4,4%) ha disminuït un
1,4% en relació a l’any anterior, però encara es situa per sobre de la mitjana de la
ciutat (3,1%). Tot el contrari del que succeeix amb la població amb estudis
universitaris (22,8%) que és inferior a la mitjana de Barcelona (30,0%).

La Teixonera
●

(-) Escolarització públic-privada. Només hi ha 30 alumnes de 0 a 3 anys en escoles
concertades i privades, representant una disminució del 43,4% en relació a l’any
anterior.

●
●

Èxit escolar (dades (2014). No hi ha dades disponibles.
Alumnat estranger. Donat que no hi ha alumnes de més de 3 anys, no té sentit
analitzar la proporció de persones estrangeres en aquesta franja d’edat.

●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (5,3%) ha disminuït un
1,4% en relació a l’any anterior, però encara es situa per sobre de la mitjana del
districte (4,4%) i de la ciutat (3,1%). Pel que fa a la població amb estudis
universitaris (15,2%), és inferior a la mitjana del districte (22,8%) i de Barcelona
(30,0%).

El Guinardó
●

Escolarització públic-privada. En base a dades del curs 2015-16, l’alumnat a HortaGuinardó estudia majoritàriament en centres públics, independentment de l’edat i
del tipus d’estudi. Pel que fa al curs 2016-17, l’alumnat que cursa estudis en centres

●

públics presenta disminucions per sota del 5,1% en tots els casos.
Èxit escolar (dades (2014). No hi ha dades disponibles.

●

Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa
el 8,7%, arribant al 12,9% en el cas de centres públics.

●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (3,0%) ha disminuït un
1,3% en relació al darrer any, situant-se per sota de la mitjana del districte (4,4%) i
de la ciutat (3,1%). Pel que fa a la població amb estudis universitaris (27,9%), és
superior a la mitjana del districte (22,8%) i inferior a la de Barcelona (30,0%).

La Clota
●

(-) Escolarització públic-privada. No hi ha alumnes.
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●

Èxit escolar (dades (2014). No hi ha dades disponibles.

●

Alumnat estranger. Donat que no hi ha alumnes, no té sentit analitzar la proporció
d’alumnes estrangers.

●

(-) Nivell d’estudis El percentatge de població sense estudis (4,4%) ha disminuït un
1,6% en relació a l’any anterior, essent idèntica a de la mitjana del districte (4,4%) i
superior a la de la ciutat (3,1%). Pel que fa a la població amb estudis universitaris
(26,3%), és superior a la mitjana del districte (22,8%) i inferior a la de Barcelona
(30,0%).

Horta
●

Escolarització públic-privada. En base a dades del curs 2015-16, l’alumnat de 0 a 16
anys a Horta estudia majoritàriament en centres públics, el contrari del de batxillerat
que estudia en centres concertats i privats. No hi ha formació professional al barri.

●
●
●

Èxit escolar (dades (2014). No hi ha dades disponibles.
Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa
el 3,0%, arribant al 5,8% en el cas de centres públics.
(-) Nivell d’estudis El percentatge de població sense estudis (4,8%) ha disminuït un
1,2% en relació a l’any anterior, xifra superior a de la mitjana del districte (4,4%) i a
la de la ciutat (3,1%). Pel que fa a la població amb estudis universitaris (21,4%), és
inferior a la mitjana del districte (22,8%) i a la de Barcelona (30,0%).

2.2.2. Cultura i esports (dades 2016)
Horta-Guinardó
●

Biblioteques públiques. El districte compta amb quatre biblioteques públiques que
apleguen en total 560.284 usuaris, un 2,6% més que l’any anterior.

●

Recintes referents. L'espai del Turó de la Rovira, que forma part del MUHBA, ha
rebut 47.050 visites guiades. Per altra banda, el recinte de Sant Pau ha rebut 259.330
visites, un 10,3% més que l’any anterior.

●

(-) Centres cívics. El nombre de participants en les activitats dels quatre centres
cívics del districte ha estat de 32.625, xifra inferior en un 17,3% a la de l'any
anterior. Pel que fa al nombre d'activitats en oferta (1.080), han disminuït en un
7,8%.

●

(+) Instal·lacions esportives. El nombre de persones abonades a les sis instal·lacions
esportives municipals representa el 6,8% del total d'abonats/es a la ciutat. El districte
concentra el 12,2% dels espais esportius en instal·lacions públiques de la ciutat.
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La Teixonera
●

(-) Biblioteques públiques. No hi ha biblioteques a la Teixonera.

●

Recintes referents. No hi ha informació disponible.
Centres cívics. No hi ha informació disponible.
Instal·lacions esportives. No hi ha informació disponible.

●
●

El Guinardó
●
●
●
●

(-) Biblioteques públiques. No hi ha biblioteques al Guinardó.
Recintes referents. No hi ha informació disponible.
Centres cívics. No hi ha informació disponible.
Instal·lacions esportives. No hi ha informació disponible.

La Clota
●
●
●
●

(-) Biblioteques públiques. No hi ha biblioteques a la Clota.
Recintes referents. No hi ha informació disponible.
Centres cívics. No hi ha informació disponible.
Instal·lacions esportives. No hi ha informació disponible.

Horta
●

(-) Biblioteques públiques. Hi ha una única biblioteca a Horta.

●

Recintes referents. No hi ha informació disponible.
Centres cívics. No hi ha informació disponible.
Instal·lacions esportives. No hi ha informació disponible.

●
●

2.3. ÀMBIT ECONÒMIC
2.3.1. Activitat econòmica (dades 2016)
Definició d’indicadors
Índex de renda = nivell mitjà de renda del districte / nivell mitjà de renda de Barcelona
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Horta-Guinardó
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del districte (77,7) ha disminuït un
0,2% en relació al darrer any, situant-se en un nivell mitjà-baix en comparació a
Barcelona.

●

(-) Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és reduïda (2,2%) i inferior a la
mitjana de la ciutat (7,1%).

●

(+) Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una
especialització en sanitat (19,5%) i ensenyament (16,6%), activitats en què el
districte supera de forma important la mitjana de Barcelona, de 5,4% i 10,0%
respectivament.

●

Activitat comercial. El comerç és l'activitat predominant (23,8%), amb un pes molt
semblant al que té al conjunt de la ciutat (23,1%).

●

Activitat industrial. L'ús industrial també és rellevant al districte (22,6%), però
inferior a la mitjana de Barcelona (28,2%).

●

(-) Evolució comercial. Les enquestes sobre activitat comercial mostren una notable
caiguda de les perspectives de facturació, que són inferiors a la del conjunt de
Barcelona.

La Teixonera
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del barri (74,5) ha augmentat un
4,8% en relació al darrer any, situant-se en un nivell baix en comparació a
Barcelona.

●

Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és reduïda (1,0%), per sota de la
mitjana del districte (2,2%) i de la ciutat (7,1%).

●

Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral no mostra
especialització en sanitat (6,7%) ni en ensenyament (2,7%), activitats en què el barri
presenta xifres similars a les de la mitjana de Barcelona, de 5,4% i 10,0%
respectivament.

●

(+) Activitat comercial. El comerç és l'activitat predominant (47,9%), amb un pes
molt superior al que té el conjunt del districte (23,6%) i de la ciutat (23,1%).

●

(+) Activitat industrial. L'ús industrial també és rellevant al barri (36,2%), superior a
la mitjana del districte (22,3%) i de Barcelona (28,2%).

●

Evolució comercial. No hi ha informació disponible.

El Guinardó
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●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del barri (82,7) ha augmentat un
0,7% en relació al darrer any, situant-se en un nivell mitjà-baix en comparació a
Barcelona.

●

Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és reduïda (2,4%), similar a la del
districte (2,2%) i per sota de la ciutat (7,1%).

●

(+) Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una
especialització en sanitat (26,7%), activitat en què el barri supera la mitjana del
districte (19,5%) i de Barcelona (5,4%). No succeeix així en el cas de l’ensenyament
(6,5%), activitat inferior als valors del districte (16,6%) i de Barcelona (10,0%).

●

(+) Activitat comercial. El comerç és l'activitat predominant (28,0%), amb un pes
superior al que té el conjunt del districte (23,6%) i de la ciutat (23,1%).

●

Activitat industrial. L'ús industrial també és rellevant al barri (26,1%), superior a la
mitjana del districte (22,3%) i inferior a la de Barcelona (28,2%).

●

Evolució comercial. No hi ha informació disponible.

La Clota
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del barri (89,3) ha disminuït un
0,9% en relació al darrer any, situant-se en un nivell mitjà-baix en comparació a
Barcelona.

●
●

(-) Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és nul·la, per sota de la mitjana
del districte (2,2%) i de la ciutat (7,1%).
Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral no mostra
especialització en sanitat (4,0%) ni en ensenyament (13,5%), activitats en què el
barri presenta xifres similars a les de la mitjana de Barcelona, de 5,4% i 10,0%
respectivament.

●

(+) Activitat comercial. El comerç és una activitat rellevant (27,6%), amb un pes
superior al que té el conjunt del districte (23,6%) i de la ciutat (23,1%).

●

(+) Activitat industrial. L'ús industrial és el més important al barri (54,9%), molt
superior a la mitjana del districte (22,3%) i de Barcelona (28,2%).

●

Evolució comercial. No hi ha informació disponible.

Horta
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del barri (80,9) ha disminuït un
1,3% en relació al darrer any, situant-se en un nivell mitjà-baix en comparació a
Barcelona.
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●

(-) Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és del 1,5%, per sota de la
mitjana del districte (2,2%) i de la ciutat (7,1%).

●

Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral no mostra
especialització en sanitat (10,4%) ni en ensenyament (14,8%), activitats en què el
barri presenta xifres similars a les de la mitjana de Barcelona, de 5,4% i 10,0%
respectivament.

●

(+) Activitat comercial. El comerç és una activitat rellevant (26,9%), amb un pes
superior al que té el conjunt del districte (23,6%) i de la ciutat (23,1%).

●

(+) Activitat industrial. L'ús industrial és important al barri (21,5%), si bé inferior a la
mitjana del districte (22,3%) i de Barcelona (28,2%).
Evolució comercial. No hi ha informació disponible.

●

2.3.2. Activitat comercial
Definició d’indicadors
Índex de dotació comercial = nombre de locals comercials / 100 habitants

Horta-Guinardó
●

L’any 2014 el districte comptava amb 5.603 locals en planta baixa, el 8,3% dels de

●

Barcelona.
(-) Els serveis són l’activitat més present en aquests locals (40,8%), mentre que el
comerç representa el 24,8% del total i els locals buits el 26,5%. En la comparació a
Barcelona, el districte registra distribucions similars a les de la ciutat, però amb un
percentatge de locals buits un 10,7% superior.

●

(-) És el districte amb un valor més baix de l’índex de dotació comercial, situant-se
en el 2,27 i quedant per sota del 3,35 de la mitjana de Barcelona.

18

DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

La Teixonera
●

●

(-) Es detecta una escassa activitat econòmica amb un alt percentatge de locals buits,
que representa un 46,8% dels establiments en planta baixa del barri (un 20,3% per
sobre de la mitjana del districte).
La morfologia urbanística del barri, les diferents tipologies edificatives o l’aïllament
són aspectes que condicionen les capacitats d’oferta i demanda comercial, així com el
comportament comercial dels residents.

●

L’activitat comercial es concentra en dues àrees: al Mercat de la Vall d’Hebron i al
carrer d’Arenys, el qual constitueix l’eix comercial del barri. Aquestes dues àrees
aglutinen l’activitat comercial tant de les persones residents com de les treballadores
dels hospitals de l’entorn i de la població flotant, però no tenen una funció d’eixos o
nodes comercials potents.

El Guinardó
●

(+) (-) El barri del Guinardó, amb una població de 36.136 habitants, és el barri
d’Horta-Guinardó amb una major concentració d’establiments. Concretament,
compta amb el 31,9% del comerç del districte. No obstant això, destaca també la
presència de locals buits, essent aquesta del 33,5% del total de locals en planta baixa.

●

A principis de 2017 es va presentar l’estudi del mercat del Guinardó i voltants, en el
que es presentava una diagnosi de la situació del mercat i del comerç del voltant,
amb una sèrie de recomanacions per a dinamitzar la zona. Una de les evidències
presentades va ser la necessitat de dinamitzar els locals buits.

Els voltants de l’Avinguda de l’Estatut (la Clota i Horta)
●

L’Avinguda de l’Estatut està ubicada al barri de la Clota, amb el barri d’Horta
colindant. En aquesta avinguda, hi ha uns locals buits de titularitat pública per als
quals hi ha un possible projecte de dinamització amb la instal·lació d’un espai de
cotreball.

●

(+) Horta és un dels barris amb major nombre d’associacions del districte, el que es
tradueix en una important vida de barri i associativa. El barri té un pes molt
significatiu dels serveis i del comerç, que junts representen el 83,7% dels locals en
planta baixa, essent d’aquesta manera el tercer barri d’Horta-Guinardó amb més
locals registrats al cens d’activitats econòmiques de 2014.

●

(-) Per altra banda, a La Clota, només hi ha registrats 6 locals dels quals 3 estan buits.
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2.3.3. Mercat de treball (dades 2016)
Horta-Guinardó
●

(-) Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de
16 a 64 anys (8,1%) s’ha reduït en un 1,1%, però és superior a la mitjana de
Barcelona (7,5%).

●

(-) Proporcions per sexe. La proporció d'homes (46,5%) i dones (53,5%) aturades és
semblant a la mitjana de Barcelona (47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (15,3%) és superior en un 3,6% a la proporció de població del districte.

●

(-) Lloc de treball. La població resident treballa majoritàriament a la resta de
Barcelona (56,1%), mentre que el 23,6% treballa al mateix districte i un 19,2% ho fa
fora de la ciutat.

●

(-) Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (41,7%) és superior a la
mitjana de la Barcelona (40,5%). S’ha vist reduït en un 2,1% en el darrer any.

La Teixonera
●

●

Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de 16 a
64 anys (7,6%) s’ha reduït en un 0,7%, és inferior al del districte (8,1%) i superior a
la mitjana de Barcelona (7,5%).
(-) Proporcions per sexe. La proporció d'homes (47,3%) i dones (52,7%) aturades és
semblant a la mitjana del districte (46,5% i 53,5% respectivament) i de Barcelona
(47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total

●

d'aturats/des (14,6%) és inferior a la del districte (15,3%).
Lloc de treball. Informació no disponible.

●

(-) Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (41,0%) és inferior al del
districte (41,7%) però superior al de la mitjana de la ciutat (40,5%). S’ha vist reduït
en un 2,0% en el darrer any.

El Guinardó
●

Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de 16 a
64 anys (7,7%) s’ha reduït en un 1,2%, és inferior al del districte (8,1%) i superior a
la mitjana de Barcelona (7,5%).
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●

(-) Proporcions per sexe. La proporció d'homes (46,6%) i dones (53,4%) aturades és
semblant a la mitjana del districte (46,5% i 53,5% respectivament) i de Barcelona
(47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (17,0%) és superior al del districte (15,3%).

●

Lloc de treball. Informació no disponible.
(-) Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (41,5%) és inferior al del

●

districte (41,7%) però superior al de la mitjana de la ciutat (40,5%). S’ha vist reduït
en un 2,2% en el darrer any.

La Clota
●

Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de 16 a
64 anys (4,4%) s’ha reduït en un 1,0%, és inferior al del districte (8,1%) i al de la
mitjana de Barcelona (7,5%).

●

(-) Proporcions per sexe. La proporció d'homes (47,6%) i dones (52,4%) aturades és
semblant a la mitjana del districte (46,5% i 53,5% respectivament) i de Barcelona
(47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (14,7%) és inferior al del districte (15,3%).

●

Lloc de treball. Informació no disponible.
Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (38,6%) és inferior al del

●

districte (41,7%) i al de la mitjana de la ciutat (40,5%). S’ha vist reduït en un 1,8% en
el darrer any.

Horta
●

(-) Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de
16 a 64 anys (9,2%) s’ha reduït en un 1,5%, és superior al del districte (8,1%) i al de
la mitjana de Barcelona (7,5%).

●

(-) Proporcions per sexe. La proporció d'homes (46,5%) i dones (53,5%) aturades és
idèntica a la mitjana del districte (46,5% i 53,5% respectivament) i similar a la de
Barcelona (47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (16,5%) és superior al del districte (15,3%).

●

Lloc de treball. Informació no disponible.

●

(-) Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (43,5%) és superior al del
districte (41,7%) i al de la mitjana de la ciutat (40,5%). S’ha vist reduït en un 1,8% en
el darrer any.
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2.4. ÀMBIT URBÀ
2.4.1. Mercat immobiliari, territori i medi ambient (dades 2016)
Horta-Guinardó
●

Llicències d’obres. La superfície aprovada a les llicències d'obres del districte s’ha
reduït en un 21,1%. Els habitatges iniciats han estat un 6,9% més que l'any anterior,
mentre que els acabats han augmentat en un 308,2%.

●

Usos. L'ús residencial (29,2%) i els aparcaments (25,0%) concentren la major part del
sostre, si bé els altres usos suposen un percentatge important.

●

Valor cadastral. El valor cadastral dels locals és un 15,0% inferior al valor mitjà de
Barcelona.
Locals. El 64,6% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un

●

caràcter predominantment residencial.
●

(-) Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 8,3% respecte de
l’any anterior, mentre que els de lloguer ho han fet en un 8,2%.

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
32,7% el darrer any, mentre que el nombre de contractes de lloguer registrats tan
sols ho han fet en un 3,7%.

●

(+) Equipaments. El districte presenta un major pes relatiu de la superfície de sòl per
a equipaments (12,1%) que el conjunt de la ciutat (10,1%).

●

Vianants. El districte concentra el 6,2% de la superfície de zones amb prioritat de
vianants de la ciutat.
(+) Zona verda. La ràtio de verd urbà per habitant (7,9) és superior a la mitjana de la

●

ciutat (7,0).

La Teixonera
●
●

Llicències d’obres. Informació no disponible.
Usos. Informació no disponible.

●

Valor cadastral. El valor cadastral dels locals (654) és inferior al del districte (678).
Locals. El 58,6% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un

●

caràcter predominantment residencial.
●

Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 7,6% respecte de
l’any anterior, mentre que els de lloguer ho han fet en un 7,1%, valors inferiors als
del districte (8,3% i 8,2% respectivament).
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●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
209,3% el darrer any, mentre que el nombre de contractes de lloguer registrats tan
sols ho ha fet en un 22,4%, ambdós superiors als del districte (32,7% i 3,7%
respectivament).

●

(-) Equipaments. El districte presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (5,2%) inferior al del districte (12,1%) i al del conjunt de la ciutat
(10,1%).

●

Vianants. Informació no disponible.

●

Zona verda. Informació no disponible.

El Guinardó
●
●
●
●
●

Llicències d’obres. Informació no disponible.
Usos. Informació no disponible.
Valor cadastral. El valor cadastral dels locals (687) és superior al del districte (678).
Locals. El 62,3% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un
caràcter predominantment residencial.
Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 3,2% respecte de
l’any anterior, mentre que els de lloguer ho han fet en un 7,5%, valors inferiors als
del districte (8,3% i 8,2% respectivament).

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
17,9% el darrer any, per sota del districte (32,7%). El nombre de contractes de
lloguer registrats tan sols ha augmentat un 10,0%, per sobre del districte (3,7%).

●

(+) Equipaments. El districte presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (16,6%) superior al del districte (12,1%) i al del conjunt de la ciutat
(10,1%).

●
●

Vianants. Informació no disponible.
Zona verda. Informació no disponible.

La Clota
●
●
●

Llicències d’obres. Informació no disponible.
Usos. Informació no disponible.
Valor cadastral. El valor cadastral dels locals (532) és inferior al del districte (678).

●

Locals. El 61,3% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un
caràcter predominantment residencial.
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●

(-) Preus. Els preus dels habitatges de segona mà no estan disponibles, mentre que els
de lloguer han augmentat un 54,6% respecte de l’any anterior, increment molt
superior al del districte (8,2%).

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha disminuït un
25,0% el darrer any, mentre que al districte ha augmentat (32,7%). El nombre de
contractes de lloguer registrats ha augmentat un 25,0%, increment superior al del
districte (3,7%).

●

(-) Equipaments. El districte presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (5,5%) inferior al del districte (12,1%) i al del conjunt de la ciutat
(10,1%).

●

Vianants. Informació no disponible.

●

Zona verda. Informació no disponible.

Horta
●
●

Llicències d’obres. Informació no disponible.
Usos. Informació no disponible.

●

Valor cadastral. El valor cadastral dels locals (642) és inferior al del districte (678).
Locals. El 61,2% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un

●

caràcter predominantment residencial.
●

(-) Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 11,9% respecte
de l’any anterior, mentre que els de lloguer han augmentat un 11,4%, increments
superiors als del districte (8,3% i 8,2% respectivament).

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
50,3% el darrer any, increment superior al del districte (32,7%). El nombre de
contractes de lloguer registrats ha augmentat un 18,3%, increment superior al del
districte (3,7%).

●

(-) Equipaments. El districte presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (8,9%) inferior al del districte (12,1%) i al del conjunt de la ciutat
(10,1%).

●

Vianants. Informació no disponible.

●

Zona verda. Informació no disponible.

2.4.2. Transports i comunicacions (dades 2016)
Horta-Guinardó
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●

Accidentabilitat. El accidents de circulació al districte representen el 7,2% del total
de la ciutat i es mantenen al nivell de l'any 2015.

●

(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (343) per 1000 habitants és inferior a la
mitjana de la ciutat (361), si bé el de motos i ciclomotors (178) és pràcticament igual
que el d’aquesta (174). Més de la meitat dels turismes del districte (59,7%) tenen més
de 10 anys, xifra superior a la mitjana de ciutat (58,6%).

●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 16,5%, representant el
8,3% de les matriculacions de Barcelona.

●

Aparcaments municipals. El districte concentra el 7,9% de les places d'aparcament
municipal de la ciutat.
(-) Noves tecnologies. El percentatge de població que utilitza les noves tecnologies és

●

inferior a la mitjana de ciutat en tots els casos (Internet, correu electrònic i xarxes
socials), excepte en l'ús de la telefonia mòbil que és pràcticament igual.
●

Connectivitat. El districte té el 7,8% dels punts de connexió a la ciutat del servei
Barcelona Wifi.

La Teixonera
●
●

Accidentabilitat. Informació no disponible.
(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (347) per 1000 habitants és superior al
del districte (343) i inferior a la mitjana de la ciutat (361). El de motos i ciclomotors
(185) és superior al del districte (178) i al de Barcelona (174). Més de la meitat dels
turismes del districte (62,5%) tenen més de 10 anys, xifra superior a la del districte
(59,7%) i a la mitjana de ciutat (58,6%).

●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 55,7%, representant el
8,0% de les matriculacions del districte.

●

Aparcaments municipals. Informació no disponible.
Noves tecnologies. Informació no disponible.
Connectivitat. Informació no disponible.

●
●

El Guinardó
●
●

Accidentabilitat. Informació no disponible.
(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (332) per 1000 habitants és inferior al
del districte (343) i a la mitjana de la ciutat (361). El de motos i ciclomotors (167) és
també inferior al del districte (178) i al de Barcelona (174). Més de la meitat dels
turismes del districte (58,9%) tenen més de 10 anys, xifra similar a la del districte
(59,7%) i a la mitjana de ciutat (58,6%).
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●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 18,3%, representant el
21,6% de les matriculacions del districte.

●
●

Aparcaments municipals. Informació no disponible.
Noves tecnologies. Informació no disponible.

●

Connectivitat. Informació no disponible.

La Clota
●
●

Accidentabilitat. Informació no disponible.
(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (288) per 1000 habitants és inferior al
del districte (343) i a la mitjana de la ciutat (361). El de motos i ciclomotors (180) és
superior al del districte (178) i al de Barcelona (174). Més de la meitat dels turismes
del districte (53,6%) tenen més de 10 anys, xifra inferior a la del districte (59,7%) i a
la mitjana de ciutat (58,6%).

●
●
●
●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 240,0%, representant
el 0,8% de les matriculacions del districte.
Aparcaments municipals. Informació no disponible.
Noves tecnologies. Informació no disponible.
Connectivitat. Informació no disponible.

Horta
●
●

Accidentabilitat. Informació no disponible.
(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (347) per 1000 habitants és superior al
del districte (343) i inferior a la mitjana de la ciutat (361). El de motos i ciclomotors
(168) és inferior al del districte (178) i al de Barcelona (174). Més de la meitat dels
turismes del districte (58,8%) tenen més de 10 anys, xifra inferior a la del districte
(59,7%) i superior a la mitjana de ciutat (58,6%).

●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 4,2%, representant el
15,5% de les matriculacions del districte.

●

Aparcaments municipals. Informació no disponible.

●

Noves tecnologies. Informació no disponible.
Connectivitat. Informació no disponible.

●

3. DIAGNOSI ESPECÍFICA DE LA TEIXONERA
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Dels quatre barris analitzats en el districte d’Horta-Guinardó (la Teixonera, el Guinardó, la
Clota i Horta), únicament en el cas de la Teixonera existeix un pla de barri. En particular, el
Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera del mes de març del 2017. És per
aquest motiu que, a continuació, es presenta una diagnosi específica del barri de la
Teixonera, extreta de la informació, d’índole qualitativa, disponible en aquest pla de barri.
En els altres tres barris analitzats, i davant la inexistència de plans de barri o d’altres estudis,
no es du a terme una diagnosi específica sinó que se la considera equivalent a la diagnosi
general del districte presentada anteriorment.
Al igual que en l’apartat anterior, es destaquen aquelles dades que són considerades com un
fre (-) i aquelles més potenciadores (+). Totes elles haurien de ser tingudes en consideració
en qualsevol tipus de planificació i actuació socioeconòmica a dur a terme en el territori.

3.1. ÀMBIT SOCIAL
●

(-) Hi ha una alta taxa de població envellida i sobrenvellida que viu sola, en especial
de dones.

●

(-) Es detecta una davallada del teixit associatiu en reconversió, enxarxat i
cohesionat.
(+) És destacable la diversitat sociocultural, la qual cosa representa una riquesa i una

●

oportunitat per a generar vincles entre la població.
●

(+) No es detecten problemes de relació i convivència entre les diverses
nacionalitats.

●

(-) Hi ha una demanda generalitzada d’equipaments oberts els 365 dies de l’any.
(-) Hi ha una manca d’espais de referència per a certs col·lectius, sobretot per als
infants i joves.

●
●

(-) El preu relativament assequible dels habitatge, en relació a d’altres barris,
comporta una concentració més elevada de persones amb baix poder adquisitiu.

3.2. ÀMBIT EDUCATIU
●

(-) La gent gran té nivells educatius baixos, mentre que les generacions joves i
adultes tenen nivells educatius més alts i propers als de la mitjana del districte.

●

(-) En relació a la titulació universitària, es troba per sota de la mitjana del districte i
de la ciutat.

●

(-) Pel que fa a la població sense estudis, és superior a les mitjanes del districte i de la
ciutat.

●

(-) Es detecta una oferta educativa inexistent.
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●

(-) Hi ha manca d’espais educatius infantils de referència per a certs col·lectius,
sobretot per a infants de 0 a 3 anys.

●

(-) Es detecta poca oferta d’activitats socioeducatives fora de l’horari escolar.
(+) Es disposa de bones instal·lacions per a la pràctica de l’esport i l’educació en el

●

lleure.

3.3. ÀMBIT ECONÒMIC
●

(-) El teixit productiu és escàs, amb una gran extensió de sòl per a ús residencial i
poca presència comercial.

●

(-) El nombre de locals ha anat disminuint durant els darrers anys, cosa que té una
repercussió directa en el paisatge urbà i la seva percepció.

●

(-) La recent pèrdua de població ha comportat la marxa de gent jove i de col·lectius
de persones immigrades, els/les quals són precisament actius potencials i poden
enriquir l’activitat econòmica.

●

(-) Hi ha empobriment i reducció del comerç de proximitat, el qual ha retrocedit
enfront de les grans superfícies comercials externes al territori.

●

(-) Es detecta una important dispersió en l’activitat comercial.
(-) L’índex de renda familiar disponible és inferior al de la mitjana de la ciutat.
(-) Hi ha un nombre important d’aturats de llarga durada.

●
●
●
●

(-) Es detecta una important situació de vulnerabilitat del veïnat.
(-) Hi ha un nombre baix de joves d’entre 16 i 25 anys a punt d’incorporar-se al
mercat laboral.

3.4. ÀMBIT URBÀ
●

(-) Hi ha un relleu accidentat, on l’element més característic és el pendent, la qual
cosa influeix en la vialitat, la mobilitat, l’accessibilitat i l’edificabilitat.

●

(+) Es gaudeix d’una posició privilegiada com a conseqüència de l’existència de dos
grans espais naturals que el rodeja. No obstant, la relació amb aquests espais està poc
definida i són poc utilitzats per la manca d’inversió, sobretot en els accessos, la
mobilitat interna i els usos.

●

(-) La ronda de Dalt ha provocat un important augment de la mobilitat rodada de

●

pas, generant nivells alts de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
(-) Es va patir un creixement urbà intens sense regulació aparent, impulsat per una
necessitat urgent d’habitatge i una especulació immobiliària persistent.

●

(-) És un barri dormitori amb un monocultiu de caràcter residencial.
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●

(-) Es detecta un important impacte visual en el paisatge urbà, amb espais degradats i
amb un manteniment baix.

●

(-) Hi ha dificultats d’accessibilitat, tant als edificis sense ascensor com a l’espai
públic amb grans desnivells, la qual cosa representa una barrera arquitectònica per a
gent gran o amb mobilitat reduïda.

4. PRIORITATS GENERALS D’HORTA-GUINARDÓ
A continuació es presenta, per al districte d’Horta-Guinardó, una relació de prioritats
generals extreta de la informació disponible al Pla de Desenvolupament Econòmic HortaGuinardó 2017-2021 (versió 01, març i abril 2017).

4.1. POTENCIALITATS
●

Potencialitats intangibles:
○ Forta vinculació del territori amb els sectors sanitari, d’ensenyament i

d’esport, amb actors clau com la Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron i el
Campus Mundet que poden actuar com a tractors d’innovació al districte i a
la ciutat.
○ Diversitat orogràfica i de trama urbana, la qual cosa pot facilitar diferents

tipologia d’accions i actuacions pel que fa a la promoció socioeconòmica del
districte.
○ Les característiques del medi ambient i la zona verda d'Horta-Guinardó
poden considerar-se privilegiades per a determinats usos, idònies per a
desenvolupar, entre d’altres, activitats residencials i de lleure
●

Potencialitats tangibles:
○ Presència d’actors sanitaris i educatius de gran impacte: ciutat sanitària de la

Vall d’Hebron, Hospital Sant Rafael, Sant Pau i Campus Mundet.
○ Forta presència d’equipaments esportius.
○ Teixit comercial: hi ha 2 eixos comercials, 1 federació, 5 associacions de

comerciants i 4 mercats.
○ Presència de la muntanya de Collserola.
○ Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera del mes de març del

2017.
○ Patrimoni històric, natural, artístic i cultural.
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○ Plans i priorització d’accions per a fomentar l’economia social i solidària, que

actualment concentra el 8,4% de les iniciatives de la ciutat.
○ Forta presència d’entitats socials i culturals, així com localització de Torre

Jussana (centre municipal de serveis a l’associacionisme).

4.2. DINÀMIQUES A REVERTIR
●

Atur i precarietat laboral:
○ Disminuir l’atur registrat en la població adulta.
○ Disminuir l’atur de llarga durada.
○ Disminuir l’atur femení.
○ Disminuir l’atur en menors de 30 anys.
○ Millorar els nivells d’estudis.

●

Desaprofitament del teixit comercial:
○ Disminuir la rotació del teixit comercial.
○ Disminuir el tancament de petit comerç de proximitat.
○ Apostar pel paper del comerç com a element cohesionador.
○ Millorar l’atractiu comercial.
○ Disminuir el nombre de locals buits.
○ Augmentar l’índex de dotació comercial.

4.3. SECTORS A POTENCIAR
●

El sector sociosanitari, així com l’economia de les cures i l’atenció a persones.

●

El sector agroalimentari i de sostenibilitat ambiental.

●

El comerç de proximitat.

●

L’economia social i solidària.

●

Els esports i el lleure.

●
●

La innovació sociotecnològica, com per exemple el maquinari i el programari lliure.
L’art i la cultura, com per exemple l’artesania, les arts escèniques i la cultura popular.

4.4. COL·LECTIUS A PRIORITZAR
●

Les persones en situació d’atur de llarga durada.

●

Les persones joves en situació d’atur i amb baixa qualificació.

●

Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, com per exemple les persones en
situació de discapacitat o malaltia mental, les persones en risc de pobresa...
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5. PRIORITATS ESPECÍFIQUES DE LA TEIXONERA
Al igual que ha succeït en el cas de la diagnosi específica, a continuació es presenta una
relació de prioritats específiques de la Teixonera, extreta de la informació disponible al Pla
de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera del mes de Març del 2017. En els altres
tres casos (barris del Guinardó, la Clota i Horta), i davant la inexistència de plans de barri o
d’altres estudis, no es presenta aquesta relació de prioritats específiques, sinó que se la
considera equivalent a la relació de prioritats generals del districte presentada anteriorment
(basada en el Pla de Desenvolupament Econòmic Horta-Guinardó 2017-2021, versió 01,
març i abril 2017).

5.1. ÀMBIT SOCIAL
●

Reduir les desigualtats socials en salut, per tal de contribuir a la millora de la qualitat
de vida del veïnat, especialment de la gent gran.

●

Reduir les desigualtats existents en l’accés a la cultura, el lleure i l’esport de la gent
jove del barri.

●

Aconseguir una societat civil més forta, estructurada i representativa.

●

Millorar les condicions habitacionals a través de la promoció de la rehabilitació dels
habitatges.

5.2. ÀMBIT EDUCATIU
●

Reduir les desigualtats existents en l’accés a l’educació en la cultura, el lleure i
l’esport, per tal de promoure la igualtat d’oportunitats en infants i adolescents del
barri.

●

Ampliar l’oferta educativa per a la petita infància (0-3 anys).

5.3. ÀMBIT ECONÒMIC
●

Augmentar les oportunitats d’inserció laboral del veïnat, tenint en compte els
recursos propis del barri.

●

Impulsar un desenvolupament econòmic des de l’economia cooperativa, social i
solidària.

5.4. ÀMBIT URBÀ
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●

Millorar i crear nous espais públics, per tal de potenciar l’ús comunitari.

●

Connectar els barris entre ells i amb la resta de la ciutat. La topografia, sobretot els
forts pendents, i la forma urbana marquen de manera determinant l’accessibilitat, la
mobilitat i les connexions entre els barris de l’àmbit.

6. SÍNTESI GENERAL
6.1. ASPECTES SOCIOECONÒMICS MÉS RELLEVANTS
En base a la diagnosi general així com la diagnosi específica de la Teixonera, a continuació es
presenten els aspectes socioeconòmics més rellevants, tant per al districte com per a
cadascun dels quatre barris analitzats. En particular, es presenten aquelles dades que són
considerades con un fre (-), així com aquelles que són més potenciadores (+). Totes elles
haurien de ser tingudes en consideració en qualsevol tipus de planificació i actuació
socioeconòmica a dur a terme en el territori.

6.1.1. Districte d’Horta-Guinardó
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
■ (-) Envelliment considerable de la població.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ (-) Augment de la necessitat d’atencions socials i domiciliàries.
■ (+) Important presència de residències per a la gent gran.
■ (-) Problemàtiques manifestades per la població: urbanisme i neteja.
■ (+) Important teixit d’entitats socials i culturals.
○ Seguretat ciutadana:
■ (+) Nivell de victimització més baix de la ciutat.

●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
○ Cultura i esports:
■ (+) Nombre important de biblioteques i augment del nombre de

persones usuàries.
■ (-) Baixa participació de la població en els centres cívics.
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■ (+) Presència rellevant d’espais esportius en instal·lacions públiques.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda mitjà-baix.
■ (+) Especialització en sanitat i ensenyament.
■ (-) Disminució de les perspectives de facturació de l’activitat.
■ (+) Important teixit d’iniciatives d’economia social i solidària.
○ Activitat comercial:
■ (-) Presència considerable de locals buits.
■ (-) Districte amb la dotació comercial més baixa.
○ Mercat de treball:
■ (-) Presència rellevant d’atur en població en edat de treballar.
■ (-) Desequilibri rellevant d’atur femení/masculí.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.
■ (-) Pes molt important de la mobilitat laboral.
■ (-) Presència rellevant d’atur de llarga durada.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (-) Augment dels preus de compravenda i lloguer.
■ (+) Presència considerable d’equipaments.
■ (+) Presència considerable de zona verda.
■ (+) Diversitat orogràfica i de trama urbana.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.
■ (-) Poc ús de les noves tecnologies, a excepció de la telefonia mòbil.

6.1.2. Barri de la Teixonera
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
■ (-) Lleuger envelliment de la població.
■ (+) Presència considerable de diversitat social i cultural.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ (-) Davallada rellevant del teixit associatiu.
○ Seguretat ciutadana:
■ ---

●

Àmbit educatiu:
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○ Formació i educació:
■ (-) Mancança o poca presència d’oferta formativa i espais educatius.
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
○ Cultura i esports:
■ (-) No hi ha cap biblioteca.
■ (+) Presència considerable d’instal·lacions esportives i de lleure.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda mitjà-baix.
■ (+) Presència molt important d’activitat comercial.
■ (+) Presència considerable d’activitat industrial.
■ (-) Mancança o poca presència de teixit productiu.
■ (-) Disminució del comerç de proximitat.
■ (-) Dispersió important de l’activitat comercial.
○ Activitat comercial:
■ (-) Escassa activitat econòmica.
■ (-) Presència molt important de locals buits.
○ Mercat de treball:
■ (-) Desequilibri rellevant d’atur femení/masculí.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.
■ (-) Presència rellevant d’atur de llarga durada.
■ (-) Disminució considerable de gent jove a punt d’incorporar-se al

mercat de treball.
●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (-) Mancança o poca presència d’equipaments.
■ (-) Mancança d’espais de referència per a infants i joves.
■ (+) Presència molt important de zona verda.
■ (-) Alts nivells de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.
■ (-) Dificultats considerables en la mobilitat dins el barri.
■ (-) Presència important de problemes d’accessibilitat.

6.1.3. Barri del Guinardó
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
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■ (-) Elevada densitat de població.
■ (-) Lleuger envelliment de la població.
■ (-) Soledat de la gent gran.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ --○ Seguretat ciutadana:
■ ---

●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Lleugera presència d’un baix nivell d’estudis.
○ Cultura i esports:
■ (-) No hi ha cap biblioteca.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda mitjà-baix.
■ (+) Especialització en sanitat.
■ (+) Presència considerable d’activitat comercial.
○ Activitat comercial:
■ (+) Barri del districte amb major concentració d’establiments.
■ (-) Presència important de locals buits.
○ Mercat de treball:
■ (-) Desequilibri rellevant d’atur femení/masculí.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.
■ (-) Presència rellevant d’atur de llarga durada.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (+) Presència molt important d’equipaments.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.

6.1.4. Barri de la Clota
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
■ (+) Considerable rejoveniment de la població.
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■ (-) Soledat de la gent gran.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ --○ Seguretat ciutadana:
■ ---

●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
■ (-) Poca presència d’oferta formativa.
○ Cultura i esports:
■ (-) No hi ha cap biblioteca.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda mitjà-baix.
■ (-) Absència d’activitat hotelera.
■ (+) Presència considerable d’activitat comercial.
■ (+) Presència molt important d’activitat industrial.
○ Activitat comercial:
■ (-) Pocs locals registrats.
○ Mercat de treball:
■ (-) Desequilibri rellevant d’atur femení/masculí.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (-) Augment dels preus de lloguer.
■ (-) Poca presència d’equipaments.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.

6.1.5. Barri d’Horta
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
■ (-) Lleuger envelliment de la població.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ --○ Seguretat ciutadana:
■ ---

●

Àmbit educatiu:
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○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
○ Cultura i esports:
■ (-) Hi ha una única biblioteca.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda mitjà-baix.
■ (-) Baixa activitat hotelera.
■ (+) Presència considerable d’activitat comercial.
■ (+) Presència rellevant d’activitat industrial.
○ Activitat comercial:
■ (+) Tercer barri del districte amb més locals registrats.
○ Mercat de treball:
■ (-) Desequilibri rellevant d’atur femení/masculí.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.
■ (-) Presència rellevant d’atur de llarga durada.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (-) Augment dels preus de compravenda i lloguer.
■ (-) Poca presència d’equipaments.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.

6.2. ASPECTES MÉS RELLEVANTS PER A NOUS MODELS DE NEGOCI
En base a la diagnosi general, la diagnosi específica de la Teixonera, la relació de prioritats
generals d’Horta-Guinardó i la relació de prioritats específiques de la Teixonera, a
continuació es presenten els aspectes més rellevants per a nous models de negoci. Per a ferho s’ha tingut en consideració que els quatre barris analitzats tenen una caracterització
socioeconòmica relativament similar a la del districte, al mateix temps que única i
exclusivament en el cas del barri de la Teixonera existeix un pla de barri que pugui aportar
informació específica en relació a les accions i visions de futur. En particular, es presenten
una sèrie de consideracions generals que caldria tenir en compte a l’hora de definir nous
models de negoci en el territori, independentment del barri en qüestió.
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Tot i el que s’ha comentat en el paràgraf anterior, i si bé les consideracions que es
presentaran a continuació són d’aplicació genèrica en tots els barris, les característiques
socioeconòmiques presentades al principi d’aquest estudi per a cadascun dels barris han de
permetre afinar detalls i concretar en la definició d’aquests nous models de negoci.
●

Inserció laboral amb les pròpies potencialitats del territori. Augmentar les
oportunitats d’inserció laboral de la població, tenint en compte els recursos propis
del barri. Recursos intangibles com la forta vinculació amb els sectors sanitari,
d’ensenyament i d’esport, la diversitat orogràfica, així com el medi ambient i la zona
verda. Recursos tangibles com els equipaments esportius, el teixit comercial, la
muntanya de Collserola, així com el patrimoni històric i cultural.

●

Economia cooperativa, social i solidària. Impulsar un desenvolupament econòmic des
de l’economia cooperativa, social i solidària, enfortint la xarxa actual d’iniciatives
locals i fomentant-ne de noves.

●
●

Activitat comercial. Aprofitar el potencial que representa el teixit comercial i
l’existència de locals buits i desaprofitats.
Programes ocupacionals. Dur a terme programes que, a part de millorar els baixos
nivells educatius i competencials, capacitin a joves i a persones en situació d’atur, tot
articulant itineraris que combinin la formació amb la pràctica laboral.

●

●

Actors claus. Tenir en consideració els actors clau que representen la Ciutat Sanitària
de la Vall d’Hebron i el Campus Mundet de la Universitat de Barcelona com a
tractors d’innovació.
Sectors a potenciar. Apostar pels sectors més desaprofitats o amb més potencial, com
són:
○ El sector sociosanitari, i l’economia de les cures i l’atenció a persones.
○ El sector agroalimentari i de sostenibilitat ambiental.
○ El comerç de proximitat.
○ Els esports i el lleure.
○ La innovació sociotecnològica.
○ L’art i la cultura.

●

Col·lectius a prioritzar. Apostar pels col·lectius en una situació socioeconòmica més
difícil i complicada, com són:
○ Les persones en situació d’atur de llarga durada.
○ Les persones joves en situació d’atur i amb baixa qualificació.
○ Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat (persones en situació de

discapacitat o malaltia mental, persones en risc de pobresa…).
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BARRI

El Guinardó

Potencialitats

Horta-Guinardó

Limitacions
Densitat elevada de població
Envelliment de la població
Soledat de la gent gran

Diagnosi
àmbit SOCIAL

Potencialitats

Limitacions
Baix nivell d’estudis
No hi ha cap biblioteca

Diagnosi
àmbit EDUCATIU

Potencialitats

Diagnosi
àmbit ECONÒMIC

DISTRICTE

Especialització en sanitat
Activitat comercial
Elevada concentració d’establiments

Potencialitats
Equipaments

Limitacions
Nivell de renda mitjà-baix
Elevat nombre de locals buits
Elevat atur estranger i de llarga durada
Desequilibri de l’atur femení/masculí

Limitacions
Antiguitat de la flota de vehicles

Diagnosi
àmbit URBÀ

Activitats

Aspectes a potenciar
i prioritzar en nous
MODELS de NEGOCI

Fomentar la inserció laboral, aprofitant
les potencialitats del territori
Enfortir i fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària
Promoure l’activitat comercial,
aprofitant el teixit existent i els locals buits
Impulsar programes ocupacionals,
combinant formació i pràctica laboral

Actors clau
Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron
Campus Mundet de la Universitat de
Barcelona

Sectors
Sector sociosanitari
Economia de cures i l’atenció a persones
Sector agroalimentari i sostenibilitat ambiental
Comerç de proximitat
Esports i lleure
Innovació sociotecnològica
Art i cultura

Col·lectius
Persones en situació d’atur de llarga durada
Joves en situació d’atur i amb baixa qualificació
Dones
Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat
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BARRI

La Clota

Potencialitats
Rejoveniment de la població

DISTRICTE

Horta-Guinardó

Limitacions
Soledat de la gent gran

Diagnosi
àmbit SOCIAL

Potencialitats

Poca oferta formativa
Baix nivell d’estudis
No hi ha cap biblioteca

Diagnosi
àmbit EDUCATIU

Potencialitats

Diagnosi
àmbit ECONÒMIC

Activitat comercial
Activitat industrial

Potencialitats

Limitacions
Nivell de renda mitjà-baix
Absència d’activitat hotelera
Desequilibri de l’atur femení/masculí
Pocs locals registrats

Limitacions
Augment dels preus de lloguer
Pocs equipaments
Antiguitat de la flota de vehicles

Diagnosi
àmbit URBÀ

Activitats

Aspectes a potenciar
i prioritzar en nous
MODELS de NEGOCI

Limitacions

Fomentar la inserció laboral, aprofitant
les potencialitats del territori
Enfortir i fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària
Promoure l’activitat comercial,
aprofitant el teixit existent i els locals buits
Impulsar programes ocupacionals,
combinant formació i pràctica laboral

Actors clau
Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron
Campus Mundet de la Universitat de
Barcelona

Sectors
Sector sociosanitari
Economia de cures i l’atenció a persones
Sector agroalimentari i sostenibilitat ambiental
Comerç de proximitat
Esports i lleure
Innovació sociotecnològica
Art i cultura

Col·lectius
Persones en situació d’atur de llarga durada
Joves en situació d’atur i amb baixa qualificació
Dones
Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat
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BARRI

La Teixonera

Potencialitats
Diversitat social i cultural

Diagnosi
àmbit SOCIAL

Potencialitats
Instal·lacions esportives i de lleure

Diagnosi
àmbit EDUCATIU

Potencialitats

Diagnosi
àmbit ECONÒMIC

Activitat comercial
Activitat industrial

Potencialitats
Zona verda

Diagnosi
àmbit URBÀ

Activitats

Aspectes a potenciar
i prioritzar en nous
MODELS de NEGOCI

Fomentar la inserció laboral, aprofitant
les potencialitats del territori
Enfortir i fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària
Promoure l’activitat comercial,
aprofitant el teixit existent i els locals buits
Impulsar programes ocupacionals,
combinant formació i pràctica laboral

Actors clau
Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron
Campus Mundet de la Universitat de
Barcelona

DISTRICTE

Horta-Guinardó

Limitacions
Envelliment de la població
Davallada del teixit associatiu

Limitacions
Poca oferta formativa i d’espais educatius
Baix nivell d’estudis
No hi ha cap biblioteca

Limitacions
Nivell de renda mitjà-baix
Poc teixit productiu
Davallada del comerç de proximitat
Dispersió de l’activitat comercial
Poca activitat econòmica
Elevat nombre de locals buits
Elevat atur estranger i de llarga durada
Desequilibri de l’atur femení/masculí
Disminució de la població jove a incorporarse al món laboral

Limitacions
Pocs equipaments
Pocs espais de referència infantil i jovenil
Contaminació atmosfèrica, acústica i
lumínica
Antiguitat de la flota de vehicles
Dificultats en la mobilitat dins el barri
Problemes d’accessibilitat

Sectors
Sector sociosanitari
Economia de cures i l’atenció a persones
Sector agroalimentari i sostenibilitat ambiental
Comerç de proximitat
Esports i lleure
Innovació sociotecnològica
Art i cultura

Col·lectius
Persones en situació d’atur de llarga durada
Joves en situació d’atur i amb baixa qualificació
Dones
Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat
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BARRI

Horta

Potencialitats

DISTRICTE

Horta-Guinardó

Limitacions
Envelliment de la població

Diagnosi
àmbit SOCIAL

Potencialitats

Baix nivell d’estudis
Una única biblioteca

Diagnosi
àmbit EDUCATIU

Potencialitats

Diagnosi
àmbit ECONÒMIC

Activitat comercial
Activitat industrial
Elevat nombre de locals registrats

Potencialitats

Limitacions
Nivell de renda mitjà-baix
Baixa activitat hotelera
Desequilibri de l’atur femení/masculí
Elevat atur estranger i de llarga durada

Limitacions
Augment dels preus de compravenda i
lloguer
Pocs equipaments
Antiguitat de la flota de vehicles

Diagnosi
àmbit URBÀ

Activitats

Aspectes a potenciar
i prioritzar en nous
MODELS de NEGOCI

Limitacions

Fomentar la inserció laboral, aprofitant
les potencialitats del territori
Enfortir i fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària
Promoure l’activitat comercial,
aprofitant el teixit existent i els locals buits
Impulsar programes ocupacionals,
combinant formació i pràctica laboral

Actors clau
Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron
Campus Mundet de la Universitat de
Barcelona

Sectors
Sector sociosanitari
Economia de cures i l’atenció a persones
Sector agroalimentari i sostenibilitat ambiental
Comerç de proximitat
Esports i lleure
Innovació sociotecnològica
Art i cultura

Col·lectius
Persones en situació d’atur de llarga durada
Joves en situació d’atur i amb baixa qualificació
Dones
Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat
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FASE 1
Estudi socioeconòmic del districte de Nou Barris i dels barris de
Zona Nord, Roquetes i la Trinitat Nova

1. INTRODUCCIÓ
1.1. CONTEXTUALITZACIÓ
El districte de Nou Barris està format pels barris de Canyelles, Roquetes, Torre Baró, Ciutat
Meridiana, Vallbona, la Trinitat Nova, la Guineueta, Verdum, la Prosperitat, Can Peguera, el
Turó de la Peira, Vilapicina i la Torre Llobeta, i Porta.
És un districte situat a l'extrem nord de Barcelona, entre la serra de Collserola i el districte
de Sant Andreu. Limita al sud amb Horta-Guinardó, i a l'oest amb la serra de Collserola.

Font: ajuntament.barcelona.cat/noubarris

En aquest document es du a terme un estudi socioeconòmic del districte de Nou Barris, i de
cinc dels seus tretze barris: Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes i la Trinitat
Nova.
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1.2. FONTS D’INFORMACIÓ
Les fonts d’informació emprades per a l’elaboració d’aquest estudi han estat les següents:
●

Pla de Desenvolupament Econòmic Nou Barris 2016-2021.

●

Observatori de Districtes. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Juny 2017.

●

Observatori de Barris. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. Juny
2017.

●
●

Pla de Barris de la Zona Nord. Juny 2017.
Pla de Barris de la Trinitat Nova. Juliol 2016.

1.3. ESTRUCTURACIÓ DE DADES
Les dades que seran presentades durant aquest estudi segueixen la següent estructura per
àmbits d’actuació, tal i com es defineixen als plans de barri existents:
●

Àmbit social. El formen totes les accions que intervenen de manera directa sobre les
persones, com ara accions de millora de la convivència, de la salut o de l’acció
cultural, entre d’altres.

●

Àmbit educatiu. Va des de l’educació formal fins a l’educació fora de l’horari lectiu i
el lleure. Tot i que l’educació és un dret social reconegut, el paper rellevant que pren
a l’hora de corregir desigualtats socials motiva el fet que es consideri com un àmbit
independent amb les seves pròpies accions.

●

Àmbit econòmic. Agrupa el conjunt d’accions de millora de l’economia, des d’accions
d’ocupació fins a la millora i l’activació del comerç.

●

Àmbit urbà. Incorpora les accions urbanes, de rehabilitació i millora de l’espai públic
i de l’habitatge.

2. ANÀLISI GENERAL DEL DISTRICTE I DELS BARRIS
A continuació es presenten, per al districte de Nou Barris i per als barris de Ciutat
Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes i la Trinitat Nova, les dades més representatives
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dels indicadors dels diferents àmbits analitzats, en base a les dades publicades pel
Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Es destaquen aquelles dades que
són considerades com un fre (-) i aquelles més potenciadores (+). Totes elles haurien de ser
tingudes en consideració en qualsevol tipus de planificació i actuació socioeconòmica a dur a
terme en aquest territori.

2.1. ÀMBIT SOCIAL
2.1.1. Població i llars (dades 2016)
Definició d’indicadors
Densitat neta = habitants / hectàrea residencial
Ocupació mitjana = persones /domicili
Índex d’envelliment = (població de com a mínim 65 anys / població de 0 a 15 anys) x 100
Taxa de natalitat = (naixements / total població) x 1000
Taxa de mortalitat = (defuncions / total població) x 1000

Nou Barris
●

(-) Població actual. Nou Barris, amb 164.971 habitants, representa el 10,2% de la
població de Barcelona. És un districte més dens (709) que el conjunt de la ciutat
(622). El nombre de llars del districte (66.008) suposa el 10,1% del total de
Barcelona, presentant una ocupació mitjana (2,5) idèntica a la d’aquesta (2,5).

●

(-) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (23,8%) és superior a la mitjana
de Barcelona (21,6%), tot el contrari del que succeeix amb el grup de població en
edat de treballar (de 16 a 64 anys) que és del 62,2% al districte i del 65,0% a la ciutat.

●

(-) Envelliment. La major proporció de gent gran, i un pes semblant a la mitjana del
grup d’infants i joves en relació a Barcelona, fa que l'índex d'envelliment al districte
(170,7) sigui superior al del conjunt de Barcelona (161,1).
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●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (14,8%) és inferior a la de
Barcelona (16,6%), essent les principals procedències les d'Hondures, Equador i
Pakistan.

●

Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (8,7 per mil) es situa per sobre
de la mitjana de la ciutat (8,4 per mil). En relació a la taxa de mortalitat (10,2 per
mil), és també més elevada que la de Barcelona (9,6 per mil).

●

Esperança de vida (dades 2014). L'esperança de vida augmenta el 2014 més d'un punt,
situant-se per sobre de la mitjana de ciutat, i fent-ho en major proporció en el cas de
les dones que dels homes.

●

Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (25,1%) és inferior a la del conjunt de la ciutat (25,6%). A Nou Barris
viuen soles 2.569 persones de com a mínim 85 anys, representant un 10,6% en
relació a Barcelona.

Ciutat Meridiana
●

(-) Població actual. Ciutat Meridiana, amb 10.055 habitants, representa el 6,1% de la
població de Nou Barris. És un barri menys dens (664) que el conjunt del districte
(709), però més que el conjunt de la ciutat (622). El nombre de llars del barri (3.544)
suposa el 5,4% del total del districte, presentant una ocupació mitjana (2,8) superior
a la d’aquest (2,5) i a la de Barcelona (2,5).

●

(+) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (18,7%) és inferior a la mitjana
del districte (23,8%) i a la de Barcelona (21,6%). En el cas del grup de població en
edat de treballar (de 16 a 64 anys), que és del 64,3% al barri, és superior al 62,2% del
districte però inferior al 65,0% de la ciutat.

●

Envelliment. L'índex d'envelliment (109,7) és molt inferior al del conjunt del

●

districte (170,7) i al del conjunt de Barcelona (161,1).
Procedència. La proporció de persones estrangeres (27,4%) és superior a la del
districte (14,8%) i a la de Barcelona (16,6%), essent les principals procedències les de
Pakistan, Equador i Marroc.

●

(+) Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (10,4 per mil) és un 1,7%
inferior a la del 2014, però superior a la del districte (8,7 per mil) i a la mitjana de la
ciutat (8,4 per mil). La taxa de mortalitat (6,6 per mil) és inferior a la del districte
(10,2 per mil) i a la de Barcelona (9,6 per mil).

●

Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (22,1%) és inferior a la del conjunt del districte (25,1%) i de la ciutat
(25,6%).
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Vallbona
●

Població actual. Vallbona, amb 1.354 habitants, representa el 0,8% de la població de
Nou Barris. És un barri menys dens (199) que el conjunt del districte (709) i que el
conjunt de la ciutat (622). El nombre de llars del barri (470) suposa el 0,7% del total
del districte, presentant una ocupació mitjana (2,9) superior a la d’aquest (2,5) i a la
de Barcelona (2,5).

●

(+) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (17,6%) és inferior a la mitjana
del districte (23,8%) i a la de Barcelona (21,6%). En el cas del grup de població en
edat de treballar (de 16 a 64 anys), que és del 62,5% al barri, és superior al 62,2% del
districte però inferior al 65,0% de la ciutat.

●

(+) Envelliment. L'índex d'envelliment (88,1) és molt inferior al del conjunt del
districte (170,7) i al del conjunt de Barcelona (161,1).

●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (11,7%) és inferior a la del
districte (14,8%) i a la de Barcelona (16,6%), essent les principals procedències les de
Marroc, Pakistan i Xina.

●

Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (9,0 per mil) és un 6,3%
inferior a la del 2014, però superior a la del districte (8,7 per mil) i a la mitjana de la
ciutat (8,4 per mil). La taxa de mortalitat (26,2 per mil) és superior a la del districte
(10,2 per mil) i a la de Barcelona (9,6 per mil).

●

Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (13,0%) és inferior a la del conjunt del districte (25,1%) i de la ciutat
(25,6%).

Torre Baró
●

(+) Població actual. Torre Baró, amb 2.795 habitants, representa el 1,7% de la
població de Nou Barris. És un barri menys dens (132) que el conjunt del districte
(709) i que el conjunt de la ciutat (622). El nombre de llars del barri (931) suposa el
1,4% del total del districte, presentant una ocupació mitjana (3,0) superior a la
d’aquest (2,5) i a la de Barcelona (2,5).

●

(+) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (12,8%) és inferior a la mitjana
del districte (23,8%) i a la de Barcelona (21,6%). En el cas del grup de població en
edat de treballar (de 16 a 64 anys), que és del 66,9% al barri, és superior al 62,2% del
districte i al 65,0% de la ciutat.

●

(+) Envelliment. L'índex d'envelliment (63,0) és molt inferior al del conjunt del
districte (170,7) i al del conjunt de Barcelona (161,1).
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●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (16,0%) és superior a la del
districte (14,8%) i inferior a la de Barcelona (16,6%), essent les principals
procedències les de Marroc, Bolívia i Pakistan.

●

Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (12,5 per mil) és un 3,9%
superior a la del 2014, superior a la del districte (8,7 per mil) i a la mitjana de la
ciutat (8,4 per mil). La taxa de mortalitat (7,7 per mil) és inferior a la del districte
(10,2 per mil) i a la de Barcelona (9,6 per mil).

●

Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (20,2%) és inferior a la del conjunt del districte (25,1%) i de la ciutat
(25,6%).

Roquetes
●

(-) Població actual. Roquetes, amb 15.428 habitants, representa el 9,4% de la
població de Nou Barris. És un barri més dens (847) que el conjunt del districte (709) i
que el conjunt de la ciutat (622). El nombre de llars del barri (5.831) suposa el 8,8%
del total del districte, presentant una ocupació mitjana (2,6) superior a la d’aquest
(2,5) i a la de Barcelona (2,5).

●

(+) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (18,5%) és inferior a la mitjana
del districte (23,8%) i a la de Barcelona (21,6%). En el cas del grup de població en
edat de treballar (de 16 a 64 anys), que és del 65,8% al barri, és superior al 62,2% del

●

districte i al 65,0% de la ciutat.
Envelliment. L'índex d'envelliment (117,8) és molt inferior al del conjunt del
districte (170,7) i al del conjunt de Barcelona (161,1).

●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (19,4%) és superior a la del
districte (14,8%) i a la de Barcelona (16,6%), essent les principals procedències les
d’Hondures, Pakistan i Equador.

●

(+) Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (10,3 per mil) és un 1,9%
superior a la del 2014, i també superior a la del districte (8,7 per mil) i a la mitjana de
la ciutat (8,4 per mil). La taxa de mortalitat (7,4 per mil) és inferior a la del districte
(10,2 per mil) i a la de Barcelona (9,6 per mil).

●

Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (23,7%) és inferior a la del conjunt del districte (25,1%) i de la ciutat
(25,6%).
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La Trinitat Nova
●

Població actual. La Trinitat Nova, amb 7.259 habitants, representa el 4,4% de la
població de Nou Barris. És un barri menys dens (578) que el conjunt del districte
(709) i que el conjunt de la ciutat (622). El nombre de llars del barri (2.876) suposa el
4,4% del total del districte, presentant una ocupació mitjana (2,5) idèntica a la
d’aquest i a la de Barcelona.

●

(+) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (19,3%) és inferior a la mitjana
del districte (23,8%) i a la de Barcelona (21,6%). En el cas del grup de població en
edat de treballar (de 16 a 64 anys), que és del 65,0% al barri, és superior al 62,2% del
districte i idèntica al 65,0% de la ciutat.

●

Envelliment. L'índex d'envelliment (123,0) és molt inferior al del conjunt del
districte (170,7) i al del conjunt de Barcelona (161,1).

●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (17,6%) és superior a la del
districte (14,8%) i a la de Barcelona (16,6%), essent les principals procedències les de
Pakistan, Marroc i Armènia.

●

Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (9,5 per mil) és un 0,6%
superior a la del 2014, i superior també a la del districte (8,7 per mil) i a la mitjana de
la ciutat (8,4 per mil). La taxa de mortalitat (16,5 per mil) és superior a la del
districte (10,2 per mil) i a la de Barcelona (9,6 per mil).

●

(-) Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (30,5%) és superior a la del conjunt del districte (25,1%) i de la ciutat
(25,6%).

2.1.2. Serveis socials i relació amb la ciutadania (dades 2016)
Nou Barris
●

Discapacitat (dades 2015). Un 13,1% de les persones amb discapacitat reconeguda de
Barcelona es troben al districte, representant un total de 17.047 persones.

●

(-) Inserció. El nombre de persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció ha
augmentat un 2,5% en relació al 2015, suposant el 24,3% del total de la ciutat.

●

(-) Centres socials. El nombre de persones ateses als centres de serveis socials ha
augmentat un 6,3% en relació al 2015, suposant un 14,8% dels atesos a la ciutat.

●

(-) Atencions domiciliàries. El nombre de llars ateses amb servei d’atenció
domiciliària ha augmentat un 3,5% en relació al 2015, mentre que el de persones
ateses amb teleassistència ho ha fet en un 4,8%, representant el 13,4% i el 13,7% del
total de la ciutat, respectivament.
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●

(+) Residències. Les places en residències públiques per a gent gran han augmentat
de forma important el 2015 amb la inauguració d'una nova residència, fins a
representar gairebé la sisena part del total de places públiques de Barcelona (16,3%).

●

Atenció ciutadana. El nombre d'atencions a les oficines d’atenció ciutadana ha
disminuït un 1,9% en relació al 2015, representant el 10,2% del total de la ciutat.

●

Participació electoral. La participació a les últimes eleccions municipals ha
augmentat més el 7,9%.

●

(-) Satisfacció. La gent es mostra força satisfeta de viure als barris del districte (7,7
sobre 10,0), xifra inferior a la mitjana de Barcelona (8,0), essent la inseguretat i
l’aparcament els problemes considerats més importants.

Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes i la Trinitat Nova (informació no
disponible)
2.1.3. Seguretat ciutadana (dades 2016)
Definició d’indicadors
Índex de victimització = % persones enquestades víctimes d’un delicte l’any anterior
Índex de denúncia = % persones enquestades víctimes d’un delicte l’any anterior i que ho
han denunciat

Nou Barris
●

(-) Victimització. L'índex de victimització (24,3%) ha augmentat un 2,3% en relació
a l’any anterior i és superior a la mitjana de la ciutat (23,7%).

●

(-) Denúncies (dades 2014). L'índex de denúncia (27,4%) ha disminuït un 28,3% en
relació al 2013, presentant un nivell superior al de la mitjana de la ciutat (23,4).

●

Servei de bombers/es. Els serveis realitzats pel cos de bombers/res han augmentat un
12,3% en relació al 2015, representant un 7,9% del total de la ciutat.

●

Satisfacció (dades 2015). La ciutadania valora la seguretat al seu barri amb un 5,9
(sobre 10,0), inferior al 6,4 del conjunt de la ciutat. Pel que fa a la seguretat a la
ciutat, la valoren amb un 6,2, xifra superior al 6,1 de la mitjana de la ciutat. Tota la
resta d'indicadors relatius a la seguretat ciutadana obtenen molt millors resultats que
la mitjana de la ciutat.

Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes i la Trinitat Nova (informació no
disponible)
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2.2. ÀMBIT EDUCATIU
2.2.1. Formació i educació (dades 2016)

Definició d’indicadors
Taxa de graduació ESO = (alumnat que obté el títol en finalitzar 4rt ESO / avaluats) x 100

Nou Barris
●

Escolarització públic-privada. En base a dades del curs 2015-16, l’alumnat a Nou
Barris estudia majoritàriament en centres públics: concretament, de 0 a 16 anys
59,6%, batxillerat 66,0% i formació professional 72,2%. Pel que fa al curs 2016-17,
augmenta la presencia d’alumnes en centres públics a ensenyaments obligatoris
(1,7%) i batxillerat (2,7%). En canvi a formació professional disminueix un 1,5%.

●
●

Èxit escolar (dades (2014). La taxa de graduació a l’ESO ha augmentat fins el 85,7%,
xifra per sota de la mitjana de Barcelona (90,2%).
Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa
el 19,6% del districte, arribant al 28,9% en el cas de centres públics.

●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (5,9%) ha disminuït un
1,4% en relació a l’any anterior, però encara es situa per sobre de la mitjana de la
ciutat (3,1%). Tot el contrari del que succeeix amb la població amb estudis
universitaris (13,3%) que és inferior a la mitjana de Barcelona (30,0%).

Ciutat Meridiana
●

Escolarització públic-privada. L’alumnat estudia majoritàriament en centres públics.
En el cas dels ensenyaments de 0 a 3 anys, tothom (86 alumnes) està escolaritzat en
escoles públiques, representant un augment del 50,9% en relació a l’any anterior.

●

Èxit escolar (dades (2014). No hi ha dades disponibles.

●

Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa
el 29,4% del districte, arribant al 38,4% en el cas de centres públics.

●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (4,4%) ha disminuït un
1,7% en relació a l’any anterior, essent idèntic al de la mitjana del districte (4,4%) i
superior al de la ciutat (3,1%). Pel que fa a la població amb estudis universitaris
(6,2%), és inferior a la mitjana del districte (13,3%) i de Barcelona (30,0%).
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Vallbona
●

Escolarització públic-privada. Tot l’alumnat de 3 a 16 anys estudia en escoles
públiques. En la resta de franges d’edat i nivells educatius, no hi ha formació al
respecte.

●

Èxit escolar (dades (2014). No hi ha dades disponibles.

●

Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa
el 19,2% del districte, tot ell pertanyent a centres públics.

●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (6,9%) ha disminuït un
1,8% en relació a l’any anterior, essent superior al de la mitjana del districte (4,4%) i
al de la ciutat (3,1%). Pel que fa a la població amb estudis universitaris (8,2%), és
inferior a la mitjana del districte (13,3%) i de Barcelona (30,0%).

Torre Baró
●

Escolarització públic-privada. Tot l’alumnat de 0 a 16 anys i de batxillerat estudia en
escoles públiques. No hi ha formació professional al barri.

●

Èxit escolar (dades (2014). No hi ha dades disponibles.
Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa

●

el 39,8% del districte, tot ell pertanyent a centres públics.
●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (4,9%) ha disminuït un
1,9% en relació a l’any anterior, essent superior al de la mitjana del districte (4,4%) i
al de la ciutat (3,1%). Pel que fa a la població amb estudis universitaris (8,0%), és
inferior a la mitjana del districte (13,3%) i de Barcelona (30,0%).

Roquetes
●

Escolarització públic-privada. L’alumnat estudia majoritàriament en centres públics.
En el cas dels ensenyaments de 0 a 3 anys, tothom (173 alumnes) està escolaritzat en
escoles públiques, representant un augment del 11,6% en relació a l’any anterior.

●
●

Èxit escolar (dades (2014). No hi ha dades disponibles.
Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa
el 28,4% del districte, mateix percentatge que en el cas de centres públics.

●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (6,0%) ha disminuït un
1,5% en relació a l’any anterior, essent superior a la mitjana del districte (4,4%) i de
la ciutat (3,1%). Pel que fa a la població amb estudis universitaris (7,9%), és inferior
a la mitjana del districte (13,3%) i de Barcelona (30,0%).
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La Trinitat Nova
●

Escolarització públic-privada. L’alumnat estudia majoritàriament en centres públics.
En el cas dels ensenyaments de 0 a 3 anys, tothom (136 alumnes) està escolaritzat en
escoles públiques, representant un augment del 7,9% en relació a l’any anterior.

●

Èxit escolar (dades (2014). No hi ha dades disponibles.

●

Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa
el 50,3% del districte, mateix percentatge que en el cas de centres públics.

●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (7,2%) ha disminuït un
1,4% en relació a l’any anterior, essent superior a la de la mitjana del districte (4,4%)
i de la ciutat (3,1%). Pel que fa a la població amb estudis universitaris (6,9%), és
inferior a la mitjana del districte (13,3%) i de Barcelona (30,0%).

2.2.2. Cultura i esports (dades 2016)
Nou Barris
●

(+) Biblioteques públiques. El districte compta amb cinc biblioteques públiques que
apleguen en total 558.400 persones usuàries, un 0,4% més que l’any anterior.

●

Recintes referents. El districte no compta amb cap museu públic ni privat.
(+) Centres cívics. El nombre de participants en les activitats dels quatre centres
cívics del districte ha estat de 65.577, xifra superior en un 48,1% a la de l'any

●

anterior. Pel que fa al nombre d'activitats en oferta (1.398), han augmentat en un
20,6%.
●

(+) Instal·lacions esportives. El nombre de persones abonades a les cinc instal·lacions
esportives municipals representa el 10,2% del total d'abonats/des a la ciutat. El
districte concentra el 12,9% dels espais esportius en instal·lacions públiques de la
ciutat.

Ciutat Meridiana
●
●

(+) Biblioteques públiques. Hi ha una biblioteca.
Recintes referents. No hi ha informació disponible.

●

Centres cívics. Hi ha un centre cívic.

●

Instal·lacions esportives. Hi ha instal·lacions esportives.

Vallbona
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●

(-) Biblioteques públiques. No hi ha biblioteques.

●
●

Recintes referents. No hi ha informació disponible.
Centres cívics. Hi ha un casal de barri gestionat pel centre cívic de Ciutat Meridiana.

●

Instal·lacions esportives. No hi ha informació disponible.

Torre Baró
●
●
●
●

(-) Biblioteques públiques. No hi ha biblioteques.
Recintes referents. No hi ha informació disponible.
Centres cívics. Hi ha un casal de barri gestionat pel centre cívic de Ciutat Meridiana.
Instal·lacions esportives. No hi ha informació disponible.

Roquetes
●
●
●

(+) Biblioteques públiques. Hi ha una biblioteca.
Recintes referents. No hi ha informació disponible.
Centres cívics. Hi ha un centre cívic.

●

Instal·lacions esportives. Hi ha instal·lacions esportives.

La Trinitat Nova
●
●
●
●

(-) Biblioteques públiques. No hi ha biblioteques a la Trinitat Nova
Recintes referents. No hi ha informació disponible.
Centres cívics. No hi ha informació disponible.
Instal·lacions esportives. No hi ha informació disponible.
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2.3. ÀMBIT ECONÒMIC
2.3.1. Activitat econòmica (dades 2016)
Definició d’indicadors
Índex de renda = nivell mitjà de renda del districte / nivell mitjà de renda de Barcelona

Nou Barris
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del districte (53,8) ha disminuït un
0,1% en relació al darrer any, situant-se en un nivell baix en comparació a
Barcelona. És el nivell més baix de la ciutat, al igual que tots els seus barris, que es

●

posicionen entre el 35,0% i el 65,0% del valor de ciutat.
Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és reduïda (3,0%) i inferior a la
mitjana de la ciutat (7,1%).

●

●

(+) Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una
especialització en comerç (36,3%), activitat en què el districte supera de forma
important la mitjana de Barcelona, de 22,9%.
(+) Activitat d’ensenyament. L’ensenyament és una activitat important (14,7%), amb
un pes superior al que té al conjunt de la ciutat (10,1%).

●

Activitat industrial. L'ús industrial també és rellevant al districte (22,0%), però
inferior a la mitjana de Barcelona (28,2%).

●

Evolució comercial. Les enquestes sobre activitat comercial mostren perspectives
més optimistes respecte a l'any anterior i similars a les del conjunt de Barcelona

Ciutat Meridiana
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del barri (34,5) ha disminuït un
4,7% en relació al darrer any, situant-se en un nivell molt baix en comparació a
Barcelona.

●

Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és reduïda (6,4%), per sobre de la
mitjana del districte (3,0%) i per sota de la ciutat (7,1%).

●

(+) Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra certa
especialització en comerç (26,1%), activitat en què el barri és inferior a la del
districte (36,3%) però superior a la mitjana de Barcelona, de 22,9%.
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●

(+) Activitat d’ensenyament. L’ensenyament és l’activitat més important del barri
(40,2%), amb un pes molt superior al que té el conjunt del districte (14,7%) i de la
ciutat (10,0%).

●

Activitat industrial. L'ús industrial també és rellevant al barri (17,2%), inferior però a
la mitjana del districte (22,0%) i de Barcelona (28,2%).

●

Evolució comercial. No hi ha informació disponible.

Vallbona
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del barri (37,8) ha disminuït un
2,1% en relació al darrer any, situant-se en un nivell molt baix en comparació a
Barcelona.

●

(+) Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és elevada (23,5%), molt per
sobre de la mitjana del districte (3,0%) i per sota de la ciutat (7,1%).

●

(+) Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra certa
especialització en comerç (23,4%), activitat en què el barri és inferior a la del
districte (36,3%) però superior a la mitjana de Barcelona, de 22,9%.

●

(+) Activitat esportiva. L’esport és l’activitat més important del barri (28,5%), amb un
pes molt superior al que té el conjunt del districte (8,9%).

●

Activitat industrial. L'ús industrial també és rellevant al barri (13,5%), si bé inferior a
la mitjana del districte (22,0%) i de Barcelona (28,2%).

●

Evolució comercial. No hi ha informació disponible.

Torre Baró
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del barri (47,1) ha augmentat un
1,4% en relació al darrer any, situant-se en un nivell molt baix en comparació a
Barcelona.

●

Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és reduïda (1,8%), per sota de la
mitjana del districte (3,0%) i de la ciutat (7,1%).

●

(+) Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra certa
especialització en indústria (39,7%), activitat en què el barri és superior a la del
districte (22,0%) i a la mitjana de Barcelona, de 28,2%.

●

(+) Activitat d’ensenyament. L’ensenyament és una activitat rellevant del barri
(26,1%), amb un pes molt superior al que té el conjunt del districte (14,7%) i de la
ciutat (10,0%).

●

(+) Activitat comercial. L'ús comercial també és rellevant al barri (27,2%), inferior a
la mitjana del districte (36,3%) i superior a la de Barcelona (22,9%).
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●

Evolució comercial. No hi ha informació disponible.

Roquetes
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del barri (47,8) ha disminuït un
3,0% en relació al darrer any, situant-se en un nivell molt baix en comparació a
Barcelona.

●

Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és reduïda (1,5%), per sota de la
mitjana del districte (3,0%) i de la ciutat (7,1%).

●

(+) Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una
especialització en comerç (32,4%), activitat en què el barri és inferior a la del
districte (36,3%) però superior a la mitjana de Barcelona (22,9%).

●

(+) Activitat esportiva. Cal destacar l’activitat esportiva (15,5%), per sobre de la del
districte (8,9%)

●

(+) Activitat d’ensenyament. L’ensenyament és una activitat important del barri
(18,1%), amb un pes superior al que té el conjunt del districte (14,7%) i de la ciutat
(10,0%).

●

Activitat industrial. L'ús industrial és molt rellevant al barri (26,9%), superior a la
mitjana del districte (22,0%) però inferior a la de Barcelona (28,2%).

●

Evolució comercial. No hi ha informació disponible.

La Trinitat Nova
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del barri (35,6) ha augmentat un
0,9% en relació al darrer any, situant-se en un nivell molt baix en comparació a
Barcelona.

●
●

(-) Activitat hotelera. No hi ha activitat hotelera al barri.
Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral no mostra una
especialització en comerç (16,5%), activitat en què el barri és inferior a la del
districte (36,3%) i a la mitjana de Barcelona (22,9%).

●

(+) Activitat d’ensenyament. L’ensenyament és una activitat important del barri
(23,8%), amb un pes molt superior al que té el conjunt del districte (14,7%) i de la
ciutat (10,0%).

●

(+) Activitat industrial. L'ús industrial és el més rellevant al barri (30,9%), superior a
la mitjana del districte (22,0%) i de Barcelona (28,2%).

●

Evolució comercial. No hi ha informació disponible.

2.3.2. Activitat comercial
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Definició d’indicadors
Índex de dotació comercial = nombre de locals comercials / 100 habitants

Nou Barris
●

L’any 2014 el districte comptava amb 5.066 locals en planta baixa, el 7,5% dels de
Barcelona.

●

(-) Els serveis són l’activitat més present en aquests locals (43,7%), mentre que el
comerç representa el 28,1% del total i els locals buits el 21,0%. En la comparació a
Barcelona, el districte registra distribucions similars a les de la ciutat, però amb un
percentatge de locals buits superior en més d’un 5,0%.

●

(-) És el tercer districte amb un valor més baix de l’índex de dotació comercial,
situant-se en el 2,19 i quedant per sota del 3,35 de la mitjana de Barcelona.

La Zona Nord (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró)
●

(-) A Nou Barris, l’oferta comercial es distribueix de forma asimètrica: el 81,6% del
total d’establiments comercials estan situats a la zona sud del districte (Vilapicina i la
Torre Llobeta, Porta, la Prosperitat, Verdum i el Turó de la Peira), mentre que a la
zona nord el nombre d’establiments és molt limitat, amb una forta presència de
locals buits. El comerç i mercats de la zona nord del districte s’han vist afectats
negativament en els últims mesos no només per la crisi sinó també per la instal·lació
de grans superfícies com Roquetes o Turó de la Peira.

●

De la superfície destinada a activitat econòmica, el comerç representa entorn el 25%,
aplegant majoritàriament restauració (23%), alimentació (17,5%) i perruqueries
(11,45%). El veïnat compta amb 2 mercats a Ciutat Meridiana, i també un mercadals
setmanal que té lloc els divendres a la plaça central del barri.

●

(-) En relació als locals buits, es comptabilitzen uns 45 a la zona (incloent en venda
i/o lloguer, traspàs i tancats sense ús concret).

Roquetes
●

(-) Registra un pes del comerç inferior al del conjunt del districte i un elevat
percentatge de locals buits.

●

Pel que fa a l'activitat econòmica, el 32,6% és comerç de proximitat, predominant els
sectors de l'alimentació (20,7%), restauració i bars (20,2%) i perruqueries (6,6%).
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●

L'activitat comercial també es concentra entorn al mercat de Montserrat i la venda
ambulant ubicada preferentment al carrer Mina de la ciutat i a la Via Favència.

●

Compta també amb 1 mercat al barri i una gran superfície.

●

(-) Es comptabilitzen uns 62 locals buits (incloent en venda i/o lloguer, traspàs i
tancats sense ús concret).

La Trinitat Nova
●

Hi ha uns 25 comerços, dels quals gairebé un 30,0% són bars i restaurants.

●

(-) Aquest nombre de comerços és inferior al total de locals buits, que en total sumen
30: 28 privats i 2 buits.

2.3.3. Mercat de treball (dades 2016)
Nou Barris
●

(-) Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de
16 a 64 anys (10,4%) s’ha reduït en un 1,6%, però és superior a la mitjana de
Barcelona (7,5%).

●

(-) Proporcions per sexe. La proporció d'homes (47,5%) i dones (52,5%) aturades és
semblant a la mitjana de Barcelona (47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (18,6%) és superior en un 0,4% a la proporció de població estrangera
del districte.

●

(-) Lloc de treball. La població resident treballa majoritàriament a la resta de
Barcelona (58,0%), mentre que el 20,3% treballa al mateix districte i un 21,1% ho fa
fora de la ciutat.

●

(-) Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (42,5%) és superior a la
mitjana de la Barcelona (40,5%). S’ha vist reduït en un 0,6% en el darrer any.

Ciutat Meridiana
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●

(-) Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de
16 a 64 anys (15,5%) s’ha reduït en un 1,8%, és superior al del districte (10,4%) i a la
mitjana de Barcelona (7,5%).

●

Proporcions per sexe. La proporció d'homes (51,8%) i dones (48,2%) aturades és
oposat a la mitjana del districte (47,5% i 52,5% respectivament) i de Barcelona
(47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (27,3%) és superior a la del districte (18,6%).

●

Lloc de treball. Informació no disponible.
Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (41,1%) és inferior al del

●

districte (42,5%) però superior al de la mitjana de la ciutat (40,5%). S’ha vist reduït
en un 1,3% en el darrer any.

Vallbona
●

(-) Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de
16 a 64 anys (13,7%) s’ha reduït en un 2,2%, és superior al del districte (10,4%) i a la
mitjana de Barcelona (7,5%).

●

Proporcions per sexe. La proporció d'homes (51,8%) i dones (48,2%) aturades és
oposat a la mitjana del districte (47,5% i 52,5% respectivament) i de Barcelona
(47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (27,3%) és superior a la del districte (18,6%).

●

Lloc de treball. Informació no disponible.
Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (41,3%) és inferior al del

●

districte (42,5%) però superior al de la mitjana de la ciutat (40,5%). S’ha vist reduït
en un 0,8% en el darrer any.

Torre Baró
●

Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de 16 a
64 anys (10,3%) s’ha reduït en un 1,7%, és inferior al del districte (10,4%) i superior
a la mitjana de Barcelona (7,5%).

●

Proporcions per sexe. La proporció d'homes (51,8%) i dones (48,2%) aturades és
oposat a la mitjana del districte (47,5% i 52,5% respectivament) i de Barcelona
(47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (27,3%) és superior a la del districte (18,6%).
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●

Lloc de treball. Informació no disponible.

●

Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (41,2%) és inferior al del
districte (42,5%) però superior al de la mitjana de la ciutat (40,5%). S’ha vist reduït
en un 1,2% en el darrer any.

Roquetes
●

(-) Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de
16 a 64 anys (10,4%) s’ha reduït en un 1,5%, és idèntic al del districte (10,4%) i
superior a la mitjana de Barcelona (7,5%).

●

(-) Proporcions per sexe. La proporció d'homes (47,5%) i dones (52,5%) aturades és
idèntic a la mitjana del districte (47,5% i 52,5% respectivament) i similar a la de
Barcelona (47,1% i 52,9% respectivament).

●
●
●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (16,1%) és inferior a la del districte (18,6%).
Lloc de treball. Informació no disponible.
Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (42,0%) és inferior al del
districte (42,5%) però superior al de la mitjana de la ciutat (40,5%). S’ha vist reduït
en un 0,2% en el darrer any.

La Trinitat Nova
●

(-) Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de
16 a 64 anys (14,7%) s’ha reduït en un 2,1%, és superior al del districte (10,4%) i a la
mitjana de Barcelona (7,5%).

●

Proporcions per sexe. La proporció d'homes (51,4%) i dones (48,6%) aturades és
oposat a la mitjana del districte (47,5% i 52,5% respectivament) i de Barcelona
(47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (26,3%) és superior a la del districte (18,6%).

●

Lloc de treball. Informació no disponible.
Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (41,3%) és inferior al del
districte (42,5%) però superior al de la mitjana de la ciutat (40,5%). S’ha vist reduït

●

en un 1,1% en el darrer any.
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2.4. ÀMBIT URBÀ
2.4.1. Mercat immobiliari, territori i medi ambient (dades 2016)
Nou Barris
●

Llicències d’obres. La superfície aprovada a les llicències d'obres del districte s’ha
reduït en un 10,4%. Els habitatges iniciats han estat un 36,8% menys que l'any
anterior, mentre que els acabats han disminuït en un 42,5%.

●

Usos. L'ús residencial (50,3%), els equipament (22,2%) i els aparcaments (16,0%)
concentren la major part del sostre, si bé els altres usos suposen un percentatge
important.

●
●

Valor cadastral. El valor cadastral dels locals és un 19,0% inferior al valor mitjà de
Barcelona.
Locals. El 67,3% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un
caràcter predominantment residencial.

●

(-) Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 9,5% respecte de
l’any anterior, mentre que els de lloguer ho han fet en un 8,8%.

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
27,5% el darrer any, mentre que el nombre de contractes de lloguer registrats tan
sols ho han fet en un 2,3%.

●

Equipaments. El districte presenta el mateix pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (10,1%) que el conjunt de la ciutat (10,1%).

●

Vianants. El districte concentra el 8,4% de la superfície de zones amb prioritat de
vianants de la ciutat.
Zona verda. La ràtio de verd urbà per habitant (7,0) és idèntica a la mitjana de la

●

ciutat.

Ciutat Meridiana
●
●

Llicències d’obres. Informació no disponible.
Usos. Informació no disponible.

●

Valor cadastral. El valor cadastral dels locals (506) és inferior al del districte (647).
Locals. El 86,0% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un

●

caràcter predominantment residencial.
●

Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 8,3% respecte de
l’any anterior, mentre que els de lloguer ho han fet en un 5,4%, valors inferiors als
del districte (9,5% i 8,8% respectivament).
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●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
8,8% el darrer any, inferior al del districte (27,5%). Pel que fa al nombre de
contractes de lloguer registrats, tan sols han augmentat en un 6,1%, superior al del
districte (2,3%).

●

(+) Equipaments. El barri presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (15,2%) superior al del districte (10,1%) i al del conjunt de la ciutat
(10,1%).

●

Vianants. Informació no disponible.

●

Zona verda. Informació no disponible.

Vallbona
●
●
●
●
●

Llicències d’obres. Informació no disponible.
Usos. Informació no disponible.
Valor cadastral. El valor cadastral dels locals (614) és inferior al del districte (647).
Locals. El 56,0% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un
caràcter predominantment residencial.
Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 8,3% respecte de
l’any anterior, mentre que els de lloguer ho han fet en un 18,7%, valors inferior i
superior als del districte (9,5% i 8,8% respectivament).

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
71,4% el darrer any, molt superior al del districte (27,5%). Pel que fa al nombre de
contractes de lloguer registrats, han augmentat en un 33,3%, molt superior també al
del districte (2,3%).

●

(+) Equipaments. El barri presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (20,6%) superior al del districte (10,1%) i al del conjunt de la ciutat
(10,1%).

●
●

Vianants. Informació no disponible.
Zona verda. Informació no disponible.

Torre Baró
●
●

Llicències d’obres. Informació no disponible.
Usos. Informació no disponible.

●

Valor cadastral. El valor cadastral dels locals (578) és inferior al del districte (647).

●

Locals. El 63,8% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un
caràcter predominantment residencial.
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●

Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 8,3% respecte de
l’any anterior, mentre que els de lloguer ho han fet en un 22,0%, valors inferior i
superior als del districte (9,5% i 8,8% respectivament).

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
40,0% el darrer any, superior al del districte (27,5%). Pel que fa al nombre de
contractes de lloguer registrats, han augmentat en un 38,1%, molt superior al del
districte (2,3%).

●

(-) Equipaments. El barri presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (3,3%) inferior al del districte (10,1%) i al del conjunt de la ciutat
(10,1%).

●

Vianants. Informació no disponible.

●

Zona verda. Informació no disponible.

Roquetes
●
●
●
●

Llicències d’obres. Informació no disponible.
Usos. Informació no disponible.
Valor cadastral. El valor cadastral dels locals (561) és inferior al del districte (647).
Locals. El 71,3% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un
caràcter predominantment residencial.

●

Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 7,5% respecte de
l’any anterior, mentre que els de lloguer ho han fet en un 7,3%, valors inferiors als
del districte (9,5% i 8,8% respectivament).

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
30,2% el darrer any, superior al del districte (27,5%). Pel que fa al nombre de
contractes de lloguer registrats, tan sols han augmentat en un 6,5%, superior també

●

al del districte (2,3%).
(-) Equipaments. El barri presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (9,1%) inferior al del districte (10,1%) i al del conjunt de la ciutat
(10,1%).

●

Vianants. Informació no disponible.

●

Zona verda. Informació no disponible.

La Trinitat Nova
●
●

Llicències d’obres. Informació no disponible.
Usos. Informació no disponible.

●

Valor cadastral. El valor cadastral dels locals (620) és inferior al del districte (647).
65

DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

●

Locals. El 79,6% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un
caràcter predominantment residencial.

●

(+) Preus. Els preus dels habitatges de lloguer han disminuït un 2,2%, mentre que al
districte han augmentat un 8,2%. No hi ha dades en relació als preus dels habitatges
de segona mà.

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
20,0% el darrer any, inferior al del districte (27,5%). Pel que fa al nombre de
contractes de lloguer registrats, tan sols han augmentat en un 2,7%, superior al del
districte (2,3%).

●

Equipaments. El barri presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (12,4%) superior al del districte (10,1%) i al del conjunt de la ciutat
(10,1%).

●
●

Vianants. Informació no disponible.
Zona verda. Informació no disponible.

2.4.2. Transports i comunicacions (dades 2016)
Nou Barris
●
●

Accidentabilitat. Els accidents de circulació al districte representen el 5,1% del total
de la ciutat i han augmentat un 2,2% el darrer any.
(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (317) per 1000 habitants és inferior a la
mitjana de la ciutat (361), al igual que el de motos i ciclomotors (116 al districte i 174
a la ciutat). Més de la meitat dels turismes del districte (62,9%) tenen més de 10
anys, xifra superior a la mitjana de ciutat (58,6%).

●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 16,8%, representant el
6,7% de les matriculacions de Barcelona.

●

Aparcaments municipals. El districte concentra el 12,2% de les places d'aparcament
municipal de la ciutat.

●

(-) Noves tecnologies. El percentatge de població que utilitza les noves tecnologies és
molt inferior a la mitjana de ciutat en tots els casos (internet, correu electrònic i
xarxes socials), excepte en l'ús de la telefonia mòbil que s’apropa més a la mitjana.

●

Connectivitat. El districte té el 4,2% dels punts de connexió a la ciutat del servei
Barcelona Wifi.

Ciutat Meridiana
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●

Accidentabilitat. Informació no disponible.

●

(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (299) per 1000 habitants és inferior al
del districte (317) i a la mitjana de la ciutat (361). El de motos i ciclomotors (76) és
inferior al del districte (116) i al de Barcelona (174). Més de la meitat dels turismes
del districte (67,7%) tenen més de 10 anys, xifra superior a la del districte (62,9%) i a
la mitjana de ciutat (58,6%).

●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 15,6%.

●

Aparcaments municipals. Informació no disponible.

●

Noves tecnologies. Informació no disponible.
Connectivitat. Informació no disponible.

●

Vallbona
●
●

Accidentabilitat. Informació no disponible.
(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (326) per 1000 habitants és superior al
del districte (317) i inferior a la mitjana de la ciutat (361). El de motos i ciclomotors
(128) és superior al del districte (116) i inferior al de Barcelona (174). Més de la
meitat dels turismes del districte (69,4%) tenen més de 10 anys, xifra superior a la
del districte (62,9%) i a la mitjana de ciutat (58,6%).

●
●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha reduït un 86,7%.
Aparcaments municipals. Informació no disponible.

●
●

Noves tecnologies. Informació no disponible.
Connectivitat. Informació no disponible.

Torre Baró
●
●

Accidentabilitat. Informació no disponible.
(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (316) per 1000 habitants és inferior al
del districte (317) i a la mitjana de la ciutat (361). El de motos i ciclomotors (131) és
superior al del districte (116) i inferior al de Barcelona (174). Més de la meitat dels
turismes del districte (71,7%) tenen més de 10 anys, xifra superior a la del districte
(62,9%) i a la mitjana de ciutat (58,6%).

●
●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 64,7%.
Aparcaments municipals. Informació no disponible.

●

Noves tecnologies. Informació no disponible.

●

Connectivitat. Informació no disponible.

Roquetes
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●

Accidentabilitat. Informació no disponible.

●

(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (316) per 1000 habitants és inferior al
del districte (317) i a la mitjana de la ciutat (361). El de motos i ciclomotors (113) és
inferior al del districte (116) i al de Barcelona (174). Més de la meitat dels turismes
del districte (66,9%) tenen més de 10 anys, xifra superior a la del districte (62,9%) i a
la mitjana de ciutat (58,6%).

●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 21,0%, representant el
8,2% de les matriculacions del districte.

●
●

Aparcaments municipals. Informació no disponible.
Noves tecnologies. Informació no disponible.

●

Connectivitat. Informació no disponible.

La Trinitat Nova
●
●

Accidentabilitat. Informació no disponible.
(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (274) per 1000 habitants és inferior al
del districte (317) i a la mitjana de la ciutat (361). El de motos i ciclomotors (100) és
inferior al del districte (116) i al de Barcelona (174). Més de la meitat dels turismes
del districte (67,2%) tenen més de 10 anys, xifra superior a la del districte (62,9%) i a
la mitjana de ciutat (58,6%).

●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 9,3%, representant el
3,2% de les matriculacions del districte.

●
●

Aparcaments municipals. Informació no disponible.
Noves tecnologies. Informació no disponible.

●

Connectivitat. Informació no disponible.

3. DIAGNOSIS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA NORD I LA TRINITAT
NOVA
De les tres zones analitzades en el districte de Nou Barris (la Zona Nord, Roquetes i la
Trinitat Nova), únicament en els casos de la Zona Nord i la Trinitat Nova existeixen plans de
barri. En particular, el Pla de Barris de la Zona Nord del mes de juny del 2017 i el Pla de
Barris de la Trinitat Nova del mes de juliol del 2016. És per aquest motiu que, a continuació,
es presenten unes diagnosis específiques de la Zona Nord i la Trinitat Nova, extretes de la
informació, d’índole qualitativa, disponible en aquests dos plans de barri. En l’altra zona
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analitzada (Roquetes), i davant la inexistència de pla de barri o d’altres estudis, no es du a
terme una diagnosi específica sinó que se la considera equivalent a la diagnosi general del
districte presentada anteriorment.
Al igual que en l’apartat anterior, es destaquen aquelles dades que són considerades més
limitants (-) i aquelles més potenciadores (+). Totes elles haurien de ser tingudes en
consideració en qualsevol tipus de planificació i actuació socioeconòmica a dur a terme en el
territori.

3.1. LA ZONA NORD
3.1.1. Àmbit social
●

(-) Hi ha trastorns mentals, sovint relacionats amb situacions socials i laborals
precàries, que afecten tant a persones adultes com a infants i joves.

●

(-) Hi ha un augment de les conductes violentes i, especialment, de violència
masclista.
(-) L’alt índex d’ocupacions de pisos buits, la vulnerabilitat de les persones que hi

●

viuen i la manca de recursos econòmics, afecten les comunitats de veïns/es.
●

(-) Els espais privats d’ús públic que es formen entre els edificis del barri són, sovint,
escenaris on es produeixen conflictes de convivència.

●

En relació amb la població d’origen cultural divers, és encara baixa la seva implicació

●

en els diversos processos comunitaris i en el món associatiu.
Es detecta la necessitat de superar una cultura relacional fonamentalment basada en
el conflicte.

●

(-) Es detecta la necessitat de treballar en l’enfortiment dels equipaments de
proximitat com a motors de la vida comunitària.

3.1.2. Àmbit educatiu
●

Els centres educatius estan condicionats pels determinants socioeconòmics del seu
entorn, amb un alt nivell d’absentisme, un elevat nombre d’infants amb necessitats
especials i un pes significatiu de l’alumnat d’origen cultural divers.

●

(-) Es detecta la necessitat de reforçar les accions d’acompanyament en el pas de
l’educació primària a la secundària, per a evitar abandonament escolar prematur.
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●

(-) Es detecta la necessitat de revisar l’estat de les escoles i l’institut pel que fa a la
digitalització i l’adaptació a les TIC.

●

(+) Hi ha centres especialment innovadors, que tenen diversos projectes actius de
caire comunitari en col·laboració amb universitats, instituts de recerca…

●

(-) Es detecta la necessitat de reconèixer i potenciar les iniciatives d’educació no
reglada existents, que són de caire educatiu, de lleure, esportives, culturals...

●

(+) Hi ha dos centres que ofereixen patis oberts com a espais de lleure educatiu i
compartit durant els caps de setmana.

3.1.3. Àmbit econòmic
●

(-) Hi ha una elevada taxa de persones aturades, especialment les que porten més
d’un any en aquesta situació.

●

(-) Hi ha una baixa qualificació acadèmica de la població, fet que en dificulta
l’ocupabilitat.

●
●

(-) Existeix un teixit comercial feble i no gaire dinàmic.
(-) Una part de les compres del veïnat es duen a terme en eixos i centres comercials
situats fora dels barris que la formen.

●

(-) Es detecta l’efecte perjudicial que provoca, en el comerç de proximitat,
l’existència de diverses grans superfícies a l’entorn.

3.1.4. Àmbit urbà
●

(-) Presenta una orografia amb forts pendents, està situada en un dels extrems de la
ciutat, està fracturada per infraestructures que la travessen, i té àmbits de
planejament pendents de desenvolupar.

●
●

(+) És un barri proper al Parc Natural de la Serra de Collserola i al riu Besòs.
(-) Les pendents provoquen problemes d’accessibilitat a les zones comercials,
d’equipaments i de serveis, i limiten les dinàmiques relacionals.

●

(-) Es detecta la presència de nombrosos espais buits o en situació de provisionalitat.
(-) Es detecta la necessitat d’adequació dels espais privats d’ús públic, com per

●

exemple els espais aterrossats entre els blocs d’habitatges.

3.2. LA TRINITAT NOVA
3.2.1. Àmbit social
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●

(-) La manca d’equipaments fa que la programació cultural i esportiva sigui escassa i
que es concentri en dies concrets o en accions puntuals, sense programació estable.

●

(+) Hi ha entitats que treballen per la cohesió al barri, la recuperació de la memòria
històrica i la promoció cultural com a elements clau per a la seva rehabilitació.

3.2.2. Àmbit educatiu
●

(-) Hi ha una proporció de titulats/des superiors força menor a la del districte de Nou
Barris i a la del conjunt de Barcelona.

●
●

(-) Hi ha un elevat percentatge de persones sense estudis.
En relació al districte de Nou Barris, hi ha una proporció més elevada de persones
amb estudis secundaris, una proporció similar de persones amb estudis primaris i una
menor proporció de persones amb estudis superiors o mitjans.

●
●

(-) Molts veïns/es del barri porten els seus fills i filles a escoles de fora del barri.
(-) Hi ha una relació feble dels centres educatius entre ells i amb l’entorn.

3.2.3. Àmbit econòmic
●
●
●
●
●

(-) És el barri amb la tercera taxa d’atur més elevada.
(-) Una part important de l’atur és de llarga durada.
(-) Hi ha una baixa densitat comercial.
(-) Es detecta la mancança de comerç consolidat i d’hàbits de consum (les persones
compren a altres barris).

●

(-) Els comerços estan bastant dispersos.
(-) Hi ha un nombre elevat de locals buits.

●

En relació a l’ocupació, molts veïns i veïnes treballen en el sector de la construcció i
els serveis.

3.2.4. Àmbit urbà
●

(+) Les males condicions dels habitatges són menys freqüents que a la mitjana de la
ciutat.

●

(-) L’orografia del barri impedeix una comunicació i mobilitat fàcils, tant a peu com
en transport públic.

●

(+) L’accés directe a les rondes en cotxe privat fa que la Trinitat Nova sigui una
oportunitat per al districte.

●

(+) La connexió amb la Línia 4 del metro es bàsica per al barri.
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●

(-) L’existència de pisos sense ascensor es percep com un problema, especialment per
a la gent gran.

●

(+) L’accés i el potencial de la proximitat de Collserola és un element que cal
potenciar i aprofundir com a zona d’esbarjo i de generació d’ocupació i formació.

●

(-) El conjunt d’equipaments pendents d’executar i de definir fa que sigui necessària
una revisió del pla d’equipaments que permeti generar els serveis necessaris.

●

(-) Es detecta una necessitat de millora de l’espai públic que permeti garantir-ne l’ús
quotidià.

4. PRIORITATS GENERALS DE NOU BARRIS
A continuació es presenta, per al districte de Nou Barris, una relació de prioritats generals
extreta de la informació disponible al Pla de Desenvolupament Econòmic Nou Barris 20162021.

4.1. POTENCIALITATS DEL DISTRICTE
●

Potencialitats intangibles:
○ Diversitat territorial. Aquesta diversitat pot permetre que el districte sigui

més resilient i que es puguin dur a terme una varietat més gran de polítiques
i actuacions. Hi ha barris de muntanya, d’altres de més urbans, barris amb
més cohesió i identitat, d’altres amb més lluites i resistències.
○ Capital social. Té molt pes i arrelament. Alguns exemples en són les

experiències d’autoorganització i de gestió comunitària, les lluites veïnals per
a l’assoliment de drets i serveis bàsics, les dinàmiques de solidaritat, les
experiències de treball en xarxa...
○ Connectivitat. Bona connectivitat tant amb el centre de la ciutat com amb

d’altres territoris propers. Aquest factor pot afavorir una potencial atracció
de nova activitat econòmica cap al districte de Nou Barris.
●

Potencialitats tangibles:
○ Els plans de Barri existents: el Pla de Barris de la Zona Nord del mes de juny

del 2017, en el cas de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, i el Pla de
Barris de la Trinitat Nova del mes de juliol del 2016, en el cas de la Trinitat
Nova.
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○ La presència del Parc Tecnològic propicia que s’hi hagin instal·lat empreses

innovadores. Aquestes empreses de base tecnològica poden tenir un efecte
d’arrossegament d’altres iniciatives complementàries. Les potencialitats
formatives per a les persones del districte associades a aquestes empreses
innovadores representen també un valor important.
○ La mesura de govern prevista, que té com a objectiu obrir-se al veïnat del
districte en dues direccions: el teixit econòmic de proximitat i les escoles.
○ L’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana és un centre per a l’aprenentatge

tecnològic, un espai d’innovació i de desenvolupament de la fabricació
digital que potencia un ús col·laboratiu de la tecnologia.
○ Presència de recursos educatius específics al territori, que poden ajudar a
construir sinergies i relacions amb el territori en termes de desenvolupament
econòmic: disseny d’interiors, imatge gràfica aplicada a l’espai, hostaleria,
turisme i alimentació, conservació i restauració…
○ Els creixents fenòmens de l’economia directa i l’economia circular poden

aportar una potencialitat de reindustrialització al districte.
○ L’entorn del Districte es tradueix amb una permeabilitat i connexió entre la
ciutat i la muntanya de Collserola, possibilitant el desenvolupament
d’activitats diverses: passejades, esport, educació ambiental, agricultura
urbana i periurbana, agroecologia…
○ Patrimoni històric i cultural que, amb una valoració i gestió convenients, pot

resultar un actiu molt significatiu.
○ Pel que fa al potencial en economia cooperativa, social i solidària, el districte
comptava el 2015 amb el 6 % de les iniciatives del total de Barcelona.

4.2. DINÀMIQUES A REVERTIR AL DISTRICTE
●

L’atur i la precarietat laboral.

●

La desertització i la pèrdua de comerç de proximitat.

●

L’activitat econòmica alentida.

4.3. SECTORS A POTENCIAR AL DISTRICTE
●
●

El treball de cures i d’atenció a les persones.
El lleure, els esports, la cultura i l’educació.

●

Les professions, les arts i els oficis.

●

El sector de la sostenibilitat mediambiental.
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4.4. COL·LECTIUS PRIORITARIS AL DISTRICTE
●

Les persones en situació d’atur de llarga durada.

●

Les persones joves en situació d’atur i amb baixa qualificació.

●

Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, com per exemple les persones en
situació de discapacitat o malaltia mental, les persones en risc de pobresa...

5. PRIORITATS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA NORD I LA TRINITAT
NOVA
Al igual que ha succeït en el cas de la diagnosi específica, a continuació es presenten unes
relacions de prioritats específiques de la Zona Nord i la Trinitat nova, extretes de la
informació disponible al Pla de Barris de la Zona Nord del mes de juny del 2017 i al Pla de
Barris de la Trinitat Nova del mes de juliol del 2016. En l’altra zona analitzada (Roquetes), i
davant la inexistència de pla de barri (en procés) o d’altres estudis, no es presenta aquesta
relació de prioritats específiques, sinó que se la considera equivalent a la relació de prioritats
generals del districte presentada anteriorment (basada en el Pla de Desenvolupament
Econòmic Nou Barris 2016-2021).

5.1. LA ZONA NORD
5.1.1. Àmbit social
●

Afavorir el dret a l’habitatge digne i millorar les condicions d’habitabilitat del parc
d’habitatges.

●

Enfortir l’acció comunitària al territori a partir de projectes transversals, que actuïn
amb lògica de la Zona Nord i que donin resposta a les necessitats del veïnat.

●

Ampliar els espais per al foment de les relacions interculturals.

●

Reforçar les actuacions de sensibilització i prevenció de la violència masclista.

●

Promoure la salut comunitària i els hàbits d’oci saludable.

5.1.2. Àmbit educatiu
●

Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu.
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●

Potenciar el lleure de base comunitària com a eina de transformació a partir
d’iniciatives artístiques, esportives, associatives, culturals...

5.1.3. Àmbit econòmic
●

Impulsar l’ocupabilitat prioritzant les actuacions adreçades als col·lectius més
vulnerables.

●

Afavorir la implementació de projectes d’activació econòmica del territori,
especialment en el marc de l’economia cooperativa, social i solidària.

5.1.4. Àmbit urbà
●

Millorar la connectivitat i l’accessibilitat als barris i entre els barris.

●

Garantir l’adequació, el manteniment i la dinamització dels espais d’ús provisional.

●

Reforçar l’estratègia de digitalització als equipaments existents.

●

Avançar en la definició del mapa d’equipaments del territori.

5.2. LA TRINITAT NOVA
5.2.1. Àmbit social
●

Facilitar hàbits saludables.

●

Disminuir l’escletxa digital i facilitar l’accés als recursos TIC als col·lectius més
vulnerables.

●

Fomentar la participació dels veïns i veïnes i de les entitats en el desplegament de
polítiques públiques i del Pla de Barris.

5.2.2. Àmbit educatiu
●

Promoure un nou projecte educatiu singular, integral i transformador.

●

Promoure la cultura, la música, la pràctica de les arts escèniques i l’educació en el
lleure, com a eina transformadora i socialitzadora.

5.2.3. Àmbit econòmic
●
●

Fomentar l’ocupació al barri.
Crear eines de dinamització empresarial i comercial.
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5.2.4. Àmbit urbà
●

Transformar i activar la zona de les Feixes com un nou espai de centralitat obert al
barri i a tota la ciutat.

●

Potenciar un espai públic de qualitat adequat a les necessitats del barri, amb especial
atenció al factor de gènere, la infància i la gent gran.

●

Promoure i facilitar la rehabilitació dels habitatges i la millora de l’accessibilitat als
edificis.

●

Obrir i connectar el barri a la resta de la ciutat.

●

Garantir la proximitat del sistema d’equipaments.

6. SÍNTESI GENERAL
6.1. ASPECTES SOCIOECONÒMICS MÉS RELLEVANTS
En base a la informació anterior, a continuació es presenten els aspectes socioeconòmics més
rellevants, tant per al districte com per a cadascun dels cinc barris analitzats. En particular,
es presenten aquelles dades que són considerades més limitants (-), així com aquelles que són
més potenciadores (+). Totes elles haurien de ser tingudes en consideració en qualsevol tipus
de planificació i actuació socioeconòmica a dur a terme en el territori.

6.1.1. Districte de Nou Barris
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
■ (-) Elevada densitat de població.
■ (-) Lleuger envelliment de la població.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ (-) Presència rellevant de perceptors/es de la renda mínima

d’inserció.
■ (-) Augment de la necessitat d’atencions socials i domiciliàries.
■ (+) Presència de residències per a la gent gran.
■ (-) Problemàtiques manifestades per la població: inseguretat i

aparcament.
■ (+) Teixit d’entitats socials i culturals.
○ Seguretat ciutadana:
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■ (-) Augment dels nivells de victimització.
■ (-) Presència rellevant del nombre de denúncies.

●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
○ Cultura i esports:
■ (+) Nombre important de biblioteques i augment del nombre de

persones usuàries.
■ (+) Elevada participació de la població en els centres cívics.
■ (+) Presència rellevant d’espais esportius en instal·lacions públiques.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda baix.
■ (+) Especialització en activitat comercial.
■ (+) Presència important d’activitat d’ensenyament.
■ (+) Teixit d’iniciatives d’economia social i solidària.
○ Activitat comercial:
■ (-) Presència considerable de locals buits.
■ (-) Tercer districte amb la dotació comercial més baixa.
○ Mercat de treball:
■ (-) Presència rellevant d’atur en població en edat de treballar.
■ (-) Desequilibri rellevant d’atur femení/masculí.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.
■ (-) Pes molt important de la mobilitat laboral.
■ (-) Presència rellevant d’atur de llarga durada.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (-) Augment dels preus de compravenda i lloguer.
■ (+) Diversitat territorial.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.
■ (-) Poc ús de les noves tecnologies, a excepció de la telefonia mòbil.
■ (+) Bona connectivitat amb el seu entorn.

6.1.2. Barri de Ciutat Meridiana
●

Àmbit social:
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○ Població i llars:
■ (-) Ocupabilitat elevada dels habitatges.
■ (+) Considerable rejoveniment de la població.
■ (-) Alt índex d’ocupació de pisos buits.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ (-) Presència rellevant de trastorns psicològics en infants i joves.
○ Seguretat ciutadana:
■ (-) Conductes violentes, conflictes de convivència i de violència

masclista.
●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
■ (-) Alts nivells d’absentisme i abandonament escolar.
■ (-) Necessitat de digitalització i adaptació a les TIC de les escoles.
○ Cultura i esports:
■ (+) Hi ha una biblioteca.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda molt baix.
■ (+) Certa especialització en activitat comercial.
■ (+) Presència molt important d’activitat d’ensenyament.
○ Activitat comercial:
■ (-) Presència considerable de locals buits.
■ (-) Teixit comercial feble i poc dinàmic.
■ (-) Disminució del consum de proximitat.
○ Mercat de treball:
■ (-) Presència rellevant d’atur en població en edat de treballar.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (+) Presència rellevant d’equipaments.
■ (+) Presència del Parc Natural de Collserola.
■ (-) Necessitat d’execució de planejaments pendents.
■ (-) Necessitat d’adequació d’espais públics.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.
■ (-) Presència important de problemes d’accessibilitat.
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6.1.3. Barri de Vallbona
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
■ (+) Lleuger rejoveniment de la població.
■ (-) Ocupabilitat elevada dels habitatges.
■ (-) Alt índex d’ocupació de pisos buits.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ (-) Presència rellevant de trastorns psicològics en infants i joves.
○ Seguretat ciutadana:
■ (-) Conductes violentes, conflictes de convivència i de violència

masclista.
●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
■ (-) Alts nivells d’absentisme i abandonament escolar.
■ (-) Necessitat de digitalització i adaptació a les TIC de les escoles.
○ Cultura i esports:
■ (-) No hi ha cap biblioteca.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda molt baix.
■ (+) Certa especialització en activitat comercial.
■ (+) Presència important d’activitat hotelera.
■ (+) Presència important d’activitat esportiva.
○ Activitat comercial:
■ (-) Presència considerable de locals buits.
■ (-) Teixit comercial feble i poc dinàmic.
■ (-) Disminució del consum de proximitat.
○ Mercat de treball:
■ (-) Presència rellevant d’atur en població en edat de treballar.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (+) Presència rellevant d’equipaments.
■ (+) Presència del Parc Natural de Collserola.
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■ (-) Necessitat d’execució de planejaments pendents.
■ (-) Necessitat d’adequació d’espais públics.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.
■ (-) Presència important de problemes d’accessibilitat.

6.1.4. Barri de Torre Baró
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
■ (+) Lleuger rejoveniment de la població.
■ (-) Ocupabilitat elevada dels habitatges.
■ (-) Alt índex d’ocupació de pisos buits.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ (-) Presència rellevant de trastorns psicològics en infants i joves.
○ Seguretat ciutadana:
■ (-) Conductes violentes, conflictes de convivència i de violència

masclista.
●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
■ (-) Alts nivells d’absentisme i abandonament escolar.
■ (-) Necessitat de digitalització i adaptació a les TIC de les escoles.
○ Cultura i esports:
■ (-) No hi ha cap biblioteca.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda molt baix.
■ (+) Certa especialització en activitat industrial.
■ (+) Presència important d’activitat d’ensenyament.
■ (+) Presència rellevant d’activitat comercial.
○ Activitat comercial:
■ (-) Presència considerable de locals buits.
■ (-) Teixit comercial feble i poc dinàmic.
■ (-) Disminució del consum de proximitat.
○ Mercat de treball:
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■ (-) Presència rellevant d’atur en població en edat de treballar.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (-) Poca presència d’equipaments.
■ (+) Presència del Parc Natural de Collserola.
■ (-) Necessitat d’execució de planejaments pendents.
■ (-) Necessitat d’adequació d’espais públics.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.
■ (-) Presència important de problemes d’accessibilitat.

6.1.5. Barri de Roquetes
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
■ (-) Elevada densitat de població.
■ (+) Considerable rejoveniment de la població.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ --○ Seguretat ciutadana:
■ ---

●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
○ Cultura i esports:
■ (+) Hi ha una biblioteca.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda molt baix.
■ (+) Certa especialització en activitat comercial.
■ (+) Presència rellevant d’activitat esportiva i d’ensenyament.
○ Activitat comercial:
■ (-) Presència considerable de locals buits.
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■ (-) Disminució del consum de proximitat.
○ Mercat de treball:
■ (-) Presència rellevant d’atur en població en edat de treballar.
■ (-) Desequilibri rellevant d’atur femení/masculí.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (-) Nombre d’equipaments inferior a la mitjana.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.

6.1.6. Barri de la Trinitat Nova
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
■ (+) Considerable rejoveniment de la població.
■ (-) Soledat de la gent gran.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ --○ Seguretat ciutadana:
■ ---

●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
■ (-) Mobilitat rellevant per a estudiar fora del barri.
○ Cultura i esports:
■ (-) No hi ha cap biblioteca.
■ (-) Escassa programació cultural i esportiva.

●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda molt baix.
■ (-) Inexistència d’activitat hotelera.
■ (+) Presència important d’activitat ensenyament.
■ (+) Presència important d’activitat industrial.
○ Activitat comercial:
■ (-) Augment en la presència de locals buits.
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■ (-) Baixa densitat i alta dispersió comercial.
○ Mercat de treball:
■ (-) Presència rellevant d’atur en població en edat de treballar.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (+) Disminució dels preus de lloguer.
■ (-) Necessitat d’execució de planejaments pendents.
■ (-) Necessitat d’adequació d’espais públics.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.
■ (-) Dificultats considerables en la mobilitat dins el barri.
■ (-) Presència important de problemes d’accessibilitat.

6.2. ASPECTES MÉS RELLEVANTS PER A NOUS MODELS DE NEGOCI
En base a la informació anterior, a continuació es presenten els aspectes més rellevants per a
nous models de negoci. Per a fer-ho s’ha tingut en consideració que els cinc barris analitzats
tenen una caracterització socioeconòmica relativament similar a la del districte, al mateix
temps que única i exclusivament en els casos de la Zona Nord i la Trinitat Nova existeixen
plans de barri que puguin aportar informació específica en relació a les accions i visions de
futur. En particular, es presenten una sèrie de consideracions generals que caldria tenir en
compte a l’hora de definir nous models de negoci en el territori, independentment del barri
en qüestió.
Tot i el que s’ha comentat en el paràgraf anterior, i si bé les consideracions que es
presentaran a continuació són d’aplicació genèrica en tots els barris, les característiques
socioeconòmiques presentades al principi d’aquest estudi per a cadascun dels barris han de
permetre afinar detalls i concretar en la definició d’aquests nous models de negoci.
●

Els projectes d’experienciació laboral i les accions
Impulsar l’ocupabilitat.
d’assessorament i acompanyament en la recerca de feina han de permetre
incrementar les possibilitats d’inserció al mercat laboral. Cal una revisió i una
ampliació de l’oferta formativa i capacitadora, articulant itineraris que combinin la
formació amb la pràctica laboral. Cal tenir en compte la realitat social del barri,
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incorporant les perspectives de gènere i interseccionalitat, per tal de garantir el
suport a les persones més vulnerables.
●

Afavorir la implementació de projectes d’activació econòmica. La promoció
d’activitats econòmiques sostenibles i de qualitat és una línia de treball per a
combatre les desigualtats socials. Cal fer-ho a través d’estratègies d’acompanyament,
d’assessorament i de suport a les iniciatives emergents, incidint en els projectes
d’economia cooperativa, social i solidària i en les iniciatives d’autoocupació.

●

Activitat comercial. Aprofitar el potencial que representa el teixit comercial i
l’existència de locals buits i desaprofitats.

●

Inserció laboral amb les pròpies potencialitats del territori. Augmentar les
oportunitats d’inserció laboral de la població, tenint en compte els recursos propis
del barri. Recursos intangibles com la diversitat territorial, el capital social i la
connectivitat. Recursos tangibles com els plans de barri existents, les mesures de
govern definides, els recursos educatius, l’entorn territorial, així com el patrimoni
històric i cultural.

●

Actors claus. Tenir en consideració els actors clau que representen el Parc de
Collserola, el Parc Tecnològic i l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana com a
tractors per al desenvolupament econòmic.

●

Col·lectius prioritaris. Apostar pels col·lectius en una situació socioeconòmica més
difícil i complicada, com són:
○ Les persones en situació d’atur de llarga durada.
○ Les persones joves en situació d’atur i amb baixa qualificació.
○
○ Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat (persones en situació de

discapacitat o malaltia mental, persones en risc de pobresa…).
●

Sectors a potenciar. Apostar pels sectors més desaprofitats o amb més potencial, com
són:
○ El treball de cures i d’atenció a les persones.
○ El lleure, els esports, la cultura i l’educació.
○ Les professions, les arts i els oficis.
○ El sector de la sostenibilitat mediambiental.
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BARRI

Ciutat Meridiana

Potencialitats
Rejoveniment de la població

Diagnosi
àmbit SOCIAL

Potencialitats

Potencialitats
Especialització en activitat comercial
Activitat d’ensenyament

Potencialitats

Diagnosi
àmbit URBÀ

Equipaments
Parc Natural de Collserola

Activitats

Aspectes a potenciar
i prioritzar en nous
MODELS de NEGOCI

Nou Barris

Limitacions
Elevada ocupabilitat dels habitatges
Ocupació de pisos buits
Trastorns psicològics en infants i joves
Conductes violentes, conflictes de
convivència i violència masclista

Limitacions
Baix nivell d’estudis
Alts nivells d’absentisme i abandonament
escolar
Necessitat de digitalització i adaptació a les
TIC de les escoles

Diagnosi
àmbit EDUCATIU

Diagnosi
àmbit ECONÒMIC

DISTRICTE

Impulsar l’ocupabilitat, combinant
formació i pràctica laboral,
acompanyament i capacitació
Enfortir i fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària
Promoure l’activitat comercial,
aprofitant el teixit existent i els locals buits
Fomentar la inserció laboral, aprofitant
les potencialitats del territori

Actors clau
Parc Tecnològic
Ateneu de Fabricació de Ciutat
Meridiana
Parc de Collserola

Limitacions
Nivell de renda molt baix
Elevat nombre de locals buits
Teixit comercial feble i poc dinàmic
Davallada del comerç de proximitat
Elevat atur en edat de treballar i estranger

Limitacions
Execució de planejaments pendent
Adequació d’espais públics pendent
Antiguitat de la flota de vehicles
Problemes d’accessibilitat

Sectors
Treball de cures i d’atenció a les persones
Lleure, esports, cultura i educació
Professions, arts i oficis
Sostenibilitat mediambiental

Col·lectius
Persones en situació d’atur de llarga durada
Joves en situació d’atur i amb baixa qualificació
Dones
Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat
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BARRI

La Trinitat Nova

Potencialitats
Rejoveniment de la població

DISTRICTE

Nou Barris

Limitacions
Soledat de la gent gran

Diagnosi
àmbit SOCIAL

Potencialitats

Baix nivell d’estudis
Mobilitat escolar
No hi ha cap biblioteca
Escassa programació cultural i esportiva

Diagnosi
àmbit EDUCATIU

Potencialitats

Diagnosi
àmbit ECONÒMIC

Activitat d’ensenyament
Activitat industrial

Potencialitats
Disminució dels preus de lloguer

Diagnosi
àmbit URBÀ

Activitats

Aspectes a potenciar
i prioritzar en nous
MODELS de NEGOCI

Limitacions

Impulsar l’ocupabilitat, combinant
formació i pràctica laboral,
acompanyament i capacitació
Enfortir i fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària
Promoure l’activitat comercial,
aprofitant el teixit existent i els locals buits
Fomentar la inserció laboral, aprofitant
les potencialitats del territori

Actors clau
Parc Tecnològic
Ateneu de Fabricació de Ciutat
Meridiana
Parc de Collserola

Limitacions
Nivell de renda molt baix
Inexistència d’activitat hotelera
Elevat nombre de locals buits
Baixa densitat i alta dispersió comercial
Elevat atur en edat de treballar i estranger

Limitacions
Execució de planejaments pendent
Adequació d’espais públics pendent
Antiguitat de la flota de vehicles
Dificultats en la mobilitat dins el barri
Problemes d’accessibilitat

Sectors
Treball de cures i d’atenció a les persones
Lleure, esports, cultura i educació
Professions, arts i oficis
Sostenibilitat mediambiental

Col·lectius
Persones en situació d’atur de llarga durada
Joves en situació d’atur i amb baixa qualificació
Dones
Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat

86

DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BARRI

Roquetes

Potencialitats
Rejoveniment de la població

DISTRICTE

Nou Barris

Limitacions
Elevada densitat de població

Diagnosi
àmbit SOCIAL

Potencialitats

Limitacions
Baix nivell d’estudis

Diagnosi
àmbit EDUCATIU

Potencialitats

Diagnosi
àmbit ECONÒMIC

Especialització en activitat comercial
Activitat esportiva i d’ensenyament

Potencialitats

Nivell de renda molt baix
Elevat nombre de locals buits
Elevat atur en edat de treballar
Desequilibri de l’atur femení/masculí

Limitacions
Nombre d’equipaments inferior a la mitjana
Antiguitat de la flota de vehicles

Diagnosi
àmbit URBÀ

Activitats

Aspectes a potenciar
i prioritzar en nous
MODELS de NEGOCI

Limitacions

Impulsar l’ocupabilitat, combinant
formació i pràctica laboral,
acompanyament i capacitació
Enfortir i fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària
Promoure l’activitat comercial,
aprofitant el teixit existent i els locals buits
Fomentar la inserció laboral, aprofitant
les potencialitats del territori

Actors clau
Parc Tecnològic
Ateneu de Fabricació de Ciutat
Meridiana
Parc de Collserola

Sectors
Treball de cures i d’atenció a les persones
Lleure, esports, cultura i educació
Professions, arts i oficis
Sostenibilitat mediambiental

Col·lectius
Persones en situació d’atur de llarga durada
Joves en situació d’atur i amb baixa qualificació
Dones
Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat
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BARRI

Torre Baró

Potencialitats
Rejoveniment de la població

Diagnosi
àmbit SOCIAL

Potencialitats

Potencialitats
Especialització en activitat industrial
Activitat d’ensenyament
Activitat comercial

Potencialitats
Parc Natural de Collserola

Diagnosi
àmbit URBÀ

Activitats

Aspectes a potenciar
i prioritzar en nous
MODELS de NEGOCI

Nou Barris

Limitacions
Elevada ocupabilitat dels habitatges
Ocupació de pisos buits
Trastorns psicològics en infants i joves
Conductes violentes, conflictes de
convivència i violència masclista

Limitacions
Baix nivell d’estudis
Alts nivells d’absentisme i abandonament
escolar
Necessitat de digitalització i adaptació a les
TIC de les escoles
No hi ha cap biblioteca

Diagnosi
àmbit EDUCATIU

Diagnosi
àmbit ECONÒMIC

DISTRICTE

Impulsar l’ocupabilitat, combinant
formació i pràctica laboral,
acompanyament i capacitació
Enfortir i fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària
Promoure l’activitat comercial,
aprofitant el teixit existent i els locals buits
Fomentar la inserció laboral, aprofitant
les potencialitats del territori

Actors clau
Parc Tecnològic
Ateneu de Fabricació de Ciutat
Meridiana
Parc de Collserola

Limitacions
Nivell de renda molt baix
Presència considerable de locals buits
Teixit comercial feble i poc dinàmic
Davallada del comerç de proximitat
Elevat atur en edat de treballar i estranger

Limitacions
Poca presència d’equipaments
Execució de planejaments pendent
Adequació d’espais públics pendent
Antiguitat de la flota de vehicles
Problemes d’accessibilitat

Sectors
Treball de cures i d’atenció a les persones
Lleure, esports, cultura i educació
Professions, arts i oficis
Sostenibilitat mediambiental

Col·lectius
Persones en situació d’atur de llarga durada
Joves en situació d’atur i amb baixa qualificació
Dones
Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat
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BARRI

Vallbona

Potencialitats
Rejoveniment de la població

Diagnosi
àmbit SOCIAL

Potencialitats

Potencialitats
Especialització en activitat comercial
Activitat hotelera
Activitat esportiva

Potencialitats

Diagnosi
àmbit URBÀ

Equipaments
Parc Natural de Collserola

Activitats

Aspectes a potenciar
i prioritzar en nous
MODELS de NEGOCI

Nou Barris

Limitacions
Elevada ocupabilitat dels habitatges
Ocupació de pisos buits
Trastorns psicològics en infants i joves
Conductes violentes, conflictes de
convivència i violència masclista

Limitacions
Baix nivell d’estudis
Alts nivells d’absentisme i abandonament
escolar
Necessitat de digitalització i adaptació a les
TIC de les escoles
No hi ha cap biblioteca

Diagnosi
àmbit EDUCATIU

Diagnosi
àmbit ECONÒMIC

DISTRICTE

Impulsar l’ocupabilitat, combinant
formació i pràctica laboral,
acompanyament i capacitació
Enfortir i fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària
Promoure l’activitat comercial,
aprofitant el teixit existent i els locals buits
Fomentar la inserció laboral, aprofitant
les potencialitats del territori

Actors clau
Parc Tecnològic
Ateneu de Fabricació de Ciutat
Meridiana
Parc de Collserola

Limitacions
Nivell de renda molt baix
Presència considerable de locals buits
Teixit comercial feble i poc dinàmic
Davallada del comerç de proximitat
Elevat atur en edat de treballar i estranger

Limitacions
Execució de planejaments pendent
Adequació d’espais públics pendent
Antiguitat de la flota de vehicles
Problemes d’accessibilitat

Sectors
Treball de cures i d’atenció a les persones
Lleure, esports, cultura i educació
Professions, arts i oficis
Sostenibilitat mediambiental

Col·lectius
Persones en situació d’atur de llarga durada
Joves en situació d’atur i amb baixa qualificació
Dones
Altres col·lectius en situació de vulnerabilitat
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FASE 1
Estudi socioeconòmic del districte de Sant Martí i del barri del
Besòs-Maresme
1. INTRODUCCIÓ
1.1. CONTEXTUALITZACIÓ
El districte de Sant Martí està format pels barris del Camp de l’Arpa del Clot, el Clot, el Parc
i la Llacuna del Poblenou, la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou, Diagonal Mar i el
Front Marítim del Poblenou, el Besós-Maresme, Provençals del Poblenou, Sant Martí de
Provençals i la Verneda i la Pau.
És un districte situat al nord-est de Barcelona, que fa frontera amb d’altres districtes de la
ciutat (Ciutat Vella, l’Eixample, Horta-Guinardó i Sant Andreu) i amb d’altres municipis
(Sant Adrià del Besós i el mar), tot concentrant la major part de les platges de Barcelona en
els seu 2.675 metres de litoral.

Font: ajuntament.barcelona.cat/santmarti
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En aquest document es du a terme un estudi socioeconòmic del districte de Sant Martí i d’un
dels seus deu barris: el Besòs-Maresme.

1.2. FONTS D’INFORMACIÓ
Les fonts d’informació emprades per a l’elaboració d’aquest estudi han estat les següents:
●

Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Sant Martí 2017-2021.
Document zero, juliol 2017.

●

Observatori de Districtes. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Juny 2017.

●

Observatori de Barris. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. Juny
2017.

●

Pla de Barris el Besòs i el Maresme. Juliol 2016.

1.3. ESTRUCTURACIÓ DE DADES
Les dades que seran presentades durant aquest estudi segueixen la següent estructura per
àmbits d’actuació, tal i com es defineixen als plans de barri existents:
●

Àmbit social. El formen totes les accions que intervenen de manera directa sobre les
persones, com ara accions de millora de la convivència, de la salut o de l’acció
cultural, entre d’altres.

●

Àmbit educatiu. Va des de l’educació formal fins a l’educació fora de l’horari lectiu i
el lleure. Tot i que l’educació és un dret social reconegut, el paper rellevant que pren
a l’hora de corregir desigualtats socials motiva el fet que es consideri com un àmbit

●

independent amb les seves pròpies accions.
Àmbit econòmic. Agrupa el conjunt d’accions de millora de l’economia, des d’accions
d’ocupació fins a la millora i l’activació del comerç.

●

Àmbit urbà. Incorpora les accions urbanes, de rehabilitació i millora de l’espai públic
i de l’habitatge.

2. DIAGNOSI GENERAL
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A continuació es presenten, per al districte de Sant Martí i per al barri del Besòs-Maresme,
les dades més representatives dels indicadors dels diferents àmbits analitzats, en base a les
dades publicades pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Es destaquen
aquelles dades que són considerades més limitants (-) i aquells més potenciadores (+). Totes
elles haurien de ser tingudes en consideració en qualsevol tipus de planificació i actuació
socioeconòmica a dur a terme en aquest territori.

2.1. ÀMBIT SOCIAL
2.1.1. Població i llars (dades 2016)
Definició d’indicadors
Densitat neta = habitants / hectàrea residencial
Ocupació mitjana = persones /domicili
Índex d’envelliment = (població de com a mínim 65 anys / població de 0 a 15 anys) x 100
Taxa de natalitat = (naixements / total població) x 1000
Taxa de mortalitat = (defuncions / total població) x 1000

Sant Martí
●

(-) Població actual. Sant Martí, amb 234.292 habitants, representa el 14,5% de la
població de Barcelona. És el districte més dens (842) del conjunt de la ciutat (622). El
nombre de llars del districte (93.986) suposa el 14,4% del total de Barcelona,

●

presentant una ocupació mitjana (2,5) idèntica a la d’aquesta (2,5).
(+) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (20,4%) és inferior a la mitjana
de Barcelona (21,6%), tot el contrari del que succeeix amb el grup de població en
edat de treballar (de 16 a 64 anys) que és del 65,2% al districte i del 65,0% a la ciutat.

●

Envelliment. La menor proporció de gent gran, i un pes superior a la mitjana del
grup de nens i joves en relació a Barcelona, fa que l'índex d'envelliment al districte
(141,1) sigui inferior al del conjunt de Barcelona (161,1).

●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (15,4%) és inferior a la de
Barcelona (16,6%), essent les principals procedències les d'Itàlia, Xina i Pakistan.

●

(+) Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (9,0 per mil) es manté
constant en relació al 2013 i es situa per sobre de la mitjana de la ciutat (8,4 per mil),
essent la més alta d’aquesta. En relació a la taxa de mortalitat (8,8 per mil), és
inferior a la de Barcelona (9,6 per mil), essent la segona més baixa de la ciutat.
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●

Esperança de vida (dades 2014). L’esperança de vida ha augmentat respecte l'any
2012, essent superior a la del conjunt de la ciutat.

●

Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (24,3%) és inferior a la del conjunt de la ciutat (25,6%). A Sant Martí
viuen soles unes 3.000 persones de com a mínim 85 anys, representant un 12,7% en
relació a Barcelona.

El Besòs-Maresme
●

(-) Població actual. El Besòs-Maresme, amb 22.609 habitants, representa el 9,6% de
la població de Sant Martí. És un barri més dens (882) que el conjunt del districte
(842) i que el conjunt de la ciutat (622). El nombre de llars del barri (8.267) suposa el
8,8% del total del districte, presentant una ocupació mitjana (2,7) superior a la
d’aquest (2,5) i a la de Barcelona (2,5).

●

(+) Població per edats. El pes del grup de la gent gran (18,5%) és inferior a la mitjana
del districte (20,4%) i a la de Barcelona (21,6%), tot el contrari del que succeeix amb
el grup de població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) que és del 66,3% al barri,
superior al 65,2% del districte i al 65,0% de la ciutat.

●

Envelliment. L'índex d'envelliment (121,0) és inferior al del conjunt del districte
(141,1) i al del conjunt de Barcelona (161,1).

●

Procedència. La proporció de persones estrangeres (24,6%) és molt superior a la del
districte (15,4%) i a la de Barcelona (16,6%), essent les principals procedències les de
Pakistan, Marroc i Xina.

●

Natalitat i mortalitat (dades 2015). La taxa de natalitat (8,4 per mil) és un 1,4%
inferior a la del 2014, inferior a la del districte (9,0 per mil) i idèntica a la de la
mitjana de la ciutat (8,4%). En relació a la taxa de mortalitat (8,5 per mil), és inferior

●

a la del districte (8,8 per mil) i a la de Barcelona (9,6 per mil).
(-) Soledat. Entre la població de com a mínim 65 anys, la proporció de persones que
viuen soles (27,2%) és superior a la del conjunt del districte (24,3%) i de la ciutat
(25,6%).

2.1.2. Serveis socials i relació amb la ciutadania (dades 2016)
Sant Martí
93

DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

●

Discapacitat (dades 2015). Un 14,6% de les persones amb discapacitat reconeguda de
Barcelona es troben al districte, representant un total de 18.985 persones.

●

Inserció. El nombre de persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció ha
disminuït un 6,4% en relació al 2015, suposant el 13,1% del total de la ciutat.

●

(-) Centres socials. El nombre de persones ateses als centres de serveis socials ha
augmentat un 1,2% en relació al 2015, suposant un 14,2% dels atesos a la ciutat.

●

(-) Atencions domiciliàries. El nombre de llars ateses amb servei d’atenció
domiciliària ha augmentat un 10,3% en relació al 2015, mentre que el de persones
ateses amb teleassistència ho ha fet en un 5,2%, representant el 17,5% i el 15,5% del
total de la ciutat, respectivament.

●

Residències (dades 2015). El districte concentra el 12,2% de les places en residències
públiques per a gent gran de la ciutat i el 8,4% de les privades.

●

Atenció ciutadana. El nombre d'atencions a les oficines d’atenció ciutadana ha
augmentat un 9,6% en relació al 2015, representant l’11,5% del total de la ciutat.

●

Participació electoral. La participació a les últimes eleccions municipals ha
augmentat el 8,7%.

●

(-) Satisfacció. La gent es mostra força satisfeta de viure als barris del districte (8,0
sobre 10,0), xifra idèntica a la mitjana de Barcelona (8,0), essent la inseguretat i la
neteja els problemes considerats més importants.

El Besòs-Maresme (informació no disponible)
2.1.3. Seguretat ciutadana (dades 2016)
Definició d’indicadors
Índex de victimització = % persones enquestades víctimes d’un delicte l’any anterior
Índex de denúncia = % persones enquestades víctimes d’un delicte l’any anterior i que ho
han denunciat

Sant Martí
●

Victimització. L'índex de victimització (25,1%) és inferior que el 2014 (26,6%) i es
situa gairebé al mateix nivell que el valor de Barcelona.

●

(-) Denúncies (dades 2014). L'índex de denúncia (28,6%) ha disminuït un 10,2% en
relació al 2013, presentant un nivell superior al de la mitjana de la ciutat (23,4%).
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●

Servei de bombers/res. Els serveis realitzats pel cos de bombers/res han augmentat un
6,6% en relació al 2015, representant un 12,6% del total de la ciutat.

●

(-) Satisfacció (dades 2015). La ciutadania valora la seguretat al seu barri amb un 6,2
(sobre 10,0), xifra un 0,2% inferior per sota de la mitjana de la ciutat. La majoria dels
indicadors relatius a la seguretat ciutadana obtenen millors resultats que la mitjana
de la ciutat, excepte les infraccions de l'ordenança de convivència i els incidents per
degradació de l'espai públic, que es troben lleugerament per sobre. Pel que fa a la
seguretat, és valorada amb un 6,1, xifra idèntica a la mitjana de la ciutat.

El Besòs-Maresme (informació no disponible)

2.2. ÀMBIT EDUCATIU
2.2.1.

Formació

i

educació

(dades

2016)

Definició d’indicadors
Taxa de graduació ESO = (alumnat que obté el títol en finalitzar 4rt ESO / avaluats) x 100

Sant Martí
●

Escolarització públic-privada. En base a dades del curs 2015-16, l’alumnat a Sant
Martí estudia majoritàriament en centres públics: concretament, de 0 a 16 anys
62,7%, batxillerat 67,5% i formació professional 64,0%. Pel que fa al curs 2016-17,
els/les alumnes que cursen estudis en centres públics augmenten un 4,8% a
batxillerat i un 7,5% a formació professional.

●

Èxit escolar (dades (2014). La taxa de graduació a l’ESO ha augmentat fins el 85,5%,
xifra inferior a la mitjana de Barcelona (90,2%).

●

Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa
el 13,7% del districte, arribant al 18,0% en el cas de centres públics.

●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (3,6%) ha disminuït un
1,4% en relació a l’any anterior, però encara es situa per sobre de la mitjana de la
ciutat (3,1%). Tot el contrari del que succeeix amb la població amb estudis
universitaris (24,8%) que és inferior a la mitjana de Barcelona (30,0%).

El Besòs-Maresme
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●

Escolarització públic-privada. Tant l’alumnat de 3 a 16 anys com de batxillerat i
formació professional estudia majoritàriament en centres públics. En el cas dels
ensenyaments de 0 a 3 anys, tothom (72 alumnes) està escolaritzat en escoles
públiques, representant un augment del 14,3% en relació a l’any anterior.

●
●

Èxit escolar (dades (2014). No hi ha dades disponibles.
Alumnat estranger. L'alumnat estranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa
el 24,0% del barri i el 13,7% del districte, arribant al 41,3% del barri i el 18,1% del
districte en el cas de centres públics.

●

(-) Nivell d’estudis. El percentatge de població sense estudis (6,2%) ha disminuït un
1,4% en relació a l’any anterior, però encara es situa per sobre de la mitjana del
districte (3,6%) i de la ciutat (3,1%). Pel que fa a la població amb estudis
universitaris (10,4%), és inferior a la mitjana del districte (24,8%) i de Barcelona
(30,0%).

2.2.2. Cultura i esports (dades 2016)
Sant Martí
●

(+) Biblioteques públiques. El districte compta amb sis biblioteques públiques que
apleguen en total 730.000 persones usuàries, un 6,3% menys que l’any anterior.

●

Recintes referents. Els/les visitants del museu del Disseny i del museu de Ciències
Naturals, s'han reduït gairebé un 20,0%.

●

(+) Centres cívics. El nombre de participants en les activitats dels cinc centres cívics
del districte ha estat de 81.830, xifra superior en un 17,0% a la de l'any anterior.

●

(+) Instal·lacions esportives. Sant Martí és el districte amb un major nombre d'espais
esportius en instal·lacions públiques, el 17,3% de la ciutat. És també el districte amb
un major nombre d’abonats en instal·lacions esportives municipals, representant més
del 18% del total de la ciutat.

El Besòs-Maresme
●

(-) Biblioteques públiques. Hi ha una biblioteca pública al Besòs-Maresme, amb un
total de 37.515 visites, xifra un 0,5% inferior a la de l’any anterior i que representa el
5,1% de les visites a les biblioteques del districte.

●
●

Recintes referents. No hi ha informació disponible.
Centres cívics. No hi ha informació disponible.

●

Instal·lacions esportives. No hi ha informació disponible.
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2.3. ÀMBIT ECONÒMIC
2.3.1. Activitat econòmica (dades 2016)
Definició d’indicadors
Índex de renda = nivell mitjà de renda del districte / nivell mitjà de renda de Barcelona

Sant Martí
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del districte (86,5) ha augmentat
un 0,9% en relació al darrer any, situant-se en un nivell mitjà-baix en comparació a
Barcelona. No obstant, és un districte que presenta grans desigualtats entre els seus
barris, tenint el Besòs-Maresme un dels nivells de renda més baixos.

●

Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és del 6,6%, inferior a la mitjana
de la ciutat (7,1%).

●

(+) Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una
especialització com a districte industrial (37,7%), activitat en què el districte supera
de forma important la mitjana de Barcelona (27,8%).

●

Activitat comercial. El comerç és una activitat important (22,8%), amb un pes molt
semblant al que té al conjunt de la ciutat (22,9%).

●

Activitat d’oficines. L'ús d’oficines també és rellevant al districte (17,1%), si bé
inferior a la mitjana de Barcelona (17,5%).

●

Evolució comercial. Les enquestes sobre activitat comercial mostren un grau de
satisfacció respecte a la marxa del negoci i unes perspectives de facturació semblants
a la mitjana de ciutat.

El Besòs-Maresme
●

(-) Nivell de renda (dades 2015). L'índex de renda del barri (54,4) ha disminuït un
4,4% en relació al darrer any, situant-se en un nivell baix en comparació a
Barcelona. És un dels nivells més baixos de Sant Martí.

●

Activitat hotelera. La presència d'activitat hotelera és reduïda (4,5%), per sota de la
mitjana del districte (6,6%) i de la ciutat (7,1%).

●

(+) Especialització. La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra
especialització en indústria (40,5%), xifra superior a la del districte (37,7%) i a la
mitjana de Barcelona (27,8%). Ha augmentat un 14,5% respecte de l’any anterior.
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●

Activitat comercial. El comerç és una activitat important (19,8%), si bé amb un pes
inferior al que té el conjunt del districte (22,8%) i de la ciutat (22,9%). Ha disminuït
un 6,2% respecte de l’any anterior.

●

(-) Activitat d’oficines. L'ús d’oficines no és rellevant al barri (9,0%), xifra inferior a
la mitjana del districte (17,1%) i de Barcelona (17,5%).

●

Evolució comercial. No hi ha informació disponible.

2.3.2. Activitat comercial
Definició d’indicadors
Índex de dotació comercial = nombre de locals comercials / 100 habitants

Sant Martí
●

L’any 2014 el districte comptava amb 8.078 locals en planta baixa, el 12,0% dels de
Barcelona.

●

(-) Els serveis són l’activitat més present en aquests locals (48,8%), mentre que el
comerç representa el 27,2% del total i els locals buits el 15,8%. En la comparació a
Barcelona, el districte registra distribucions similars a les de la ciutat, amb un pes
lleugerament superior dels serveis i inferior del comerç.

●

(-) És el cinquè districte amb un valor més baix de l’índex de dotació comercial,
situant-se en el 2,67 i quedant per sota del 3,35 de la mitjana de Barcelona.

El Besòs-Maresme
●

(+) El 45,46% de l’activitat econòmica existent al Besòs-Maresme correspon al
comerç de proximitat, predominant els sectors de l'alimentació (22,6%) i la
restauració i bars (22,7%).

●

L'activitat comercial es concentra a la Rambla de Prim, el carrer de Llull, el carrer
d'Alfons el Magnànim, el carrer de Xavier Nogués, el carrer Maresme i en el mercat
del Besòs. També hi ha un mercat ambulant els dissabtes ubicat al c/d'Alfons el

●

Magnànim.
(-) Hi ha 339 locals oberts (74,2%) i un total de 118 locals tancats (25,8%).

●

La nova ubicació de la universitat a la zona ha implicat l’arribada de 3.500 estudiants
al territori, els/les quals hauran de ser atesos/es a nivell de necessitats comercials.
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2.3.3. Mercat de treball (dades 2016)
Sant Martí
●

(-) Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de
16 a 64 anys (8,2%) s’ha reduït en un 1,1%, però és superior a la mitjana de
Barcelona (7,5%).

●

(-) Proporcions per sexe. La proporció d'homes (46,2%) i dones (53,8%) aturades és
semblant a la mitjana de Barcelona (47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total
d'aturats/des (17,2%) és superior a la proporció de població estrangera del districte.

●

(-) Lloc de treball. La població resident treballa majoritàriament a la resta de
Barcelona (42,5%), mentre que el 38,9% treballa al mateix districte i un 18,3% ho fa
fora de la ciutat.

●

(-) Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (42,6%) és superior a la
mitjana de la Barcelona (40,5%). S’ha vist reduït en un 0,9% en el darrer any.

El Besòs-Maresme
●

●

(-) Població en edat de treballar. El pes de l'atur registrat en relació a la població de
16 a 64 anys (10,8%) s’ha reduït en un 1,3%, però és superior al del districte (8,2%) i
a la mitjana de Barcelona (7,5%).
(-) Proporcions per sexe. La proporció d'homes (48,1%) i dones (51,9%) aturades és
semblant a la mitjana del districte (46,2% i 53,8% respectivament) i de Barcelona
(47,1% i 52,9% respectivament).

●

Població estrangera. El pes de les persones aturades estrangeres sobre el total

●

d'aturats/es (21,8%) és superior a la del districte (17,2%).
Lloc de treball. Informació no disponible.

●

(-) Atur de llarga durada. El pes de l’atur de llarga durada (41,5%) és inferior al del
districte (42,6%) però superior al de la mitjana de la ciutat (40,5%). S’ha vist reduït
en un 1,1% en el darrer any.

2.4. ÀMBIT URBÀ
2.4.1. Mercat immobiliari, territori i medi ambient (dades 2016)

99

DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

Sant Martí
●

●

Llicències d’obres. La superfície aprovada a les llicències d'obres del districte ha
augmentat un 82,7%%. Els habitatges iniciats han estat un 9,5% més que l'any
anterior, mentre que els acabats han augmentat en un 36,6%.
Usos. L'ús residencial (25,9%) i els aparcaments (26,2%) concentren la major part del
sostre, si bé els altres usos suposen un percentatge important (20,8% d’oficines).

●

Valor cadastral. El valor cadastral dels locals és un 1,6% inferior al valor mitjà de
Barcelona.

●

Locals. El 57,6% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un
caràcter predominantment residencial.

●

(-) Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 12,0% respecte
de l’any anterior, mentre que els de lloguer ho han fet en un 10,3%.

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
11,9% el darrer any, mentre que el nombre de contractes de lloguer registrats tan

●

sols ho han fet en un 0,8%.
(-) Equipaments. El districte presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipaments (8,6%) inferior que el conjunt de la ciutat (10,1%).

●

Vianants. El districte concentra l’11,2% de la superfície de zones amb prioritat de
vianants de la ciutat.

●

(+) Zona verda. La ràtio de verd urbà per habitant (7,6) és superior a la mitjana de la
ciutat (7,0).

El Besòs-Maresme
●

Llicències d’obres. Informació no disponible.

●

Usos. Informació no disponible.
Valor cadastral. El valor cadastral dels locals (752) és inferior al del districte (786).
Locals. El 78,0% dels locals cadastrals són habitatges, conferint al districte un

●
●

caràcter predominantment residencial.
●

(-) Preus. Els preus dels habitatges de segona mà han augmentat un 13,9% respecte
de l’any anterior, mentre que els de lloguer ho han fet en un 4,6%, valors superior i
inferior als del districte (12,0% i 10,3% respectivament).

●

Compravendes i lloguers. El nombre de compravendes registrades ha augmentat un
1,3% el darrer any, mentre que el nombre de contractes de lloguer registrats ha
disminuït en un 8,1%, ambdós creixements inferiors als del districte (11,9% i 0,8%
respectivament).
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●

(+) Equipaments. El districte presenta un pes relatiu de la superfície de sòl per a
equipments (13,1%) superior al del districte (8,6%) i al del conjunt de la ciutat
(10,1%).

●

Vianants. Informació no disponible.

●
●

Zona verda. Informació no disponible.
Recintes referents. Informació no disponible.
Centres cívics. Informació no disponible.

●

Instal·lacions esportives. Informació no disponible.

●

2.4.2. Transports i comunicacions (dades 2016)
Sant Martí
●

(-) Accidentabilitat. El accidents de circulació al districte representen el 12,4% del
total de la ciutat i ha augmentat un 9,3% durant el darrer any.

●

Flota de vehicles. El nombre de turismes (342) per 1000 habitants és inferior a la
mitjana de la ciutat (361), al igual que el de motos i ciclomotors (137 en relació als
174 de Barcelona). Més de la meitat dels turismes del districte (57,3%) tenen més de
10 anys, xifra inferior a la mitjana de ciutat (58,6%).

●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 29,0%, representant el
14,% de les matriculacions de Barcelona.

●

(+) Aparcaments municipals. El districte concentra el 18,0% de les places
d'aparcament municipal de la ciutat.

●

Noves tecnologies. El percentatge de població que utilitza les noves tecnologies és
similar a la mitjana de ciutat en tots els casos (internet, correu electrònic, telefonia
mòbil i xarxes socials).

●

Connectivitat. El districte té el 12,0% dels punts de connexió a la ciutat del servei
Barcelona Wifi.

El Besòs-Maresme
●
●

Accidentabilitat. Informació no disponible.
(-) Flota de vehicles. El nombre de turismes (285) per 1000 habitants és inferior al
del districte (342) i a la mitjana de la ciutat (361). El de motos i ciclomotors (89) és
també inferior al del districte (137) i al de Barcelona (174). Més de la meitat dels
turismes del districte (64,9%) tenen més de 10 anys, xifra superior a la del districte
(57,3%) i a la mitjana de ciutat (58,6%).
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●

Matriculació. La matriculació de turismes s'ha incrementat un 17,6%, representant el
6,0% de les matriculacions del districte.

●
●

Aparcaments municipals. Informació no disponible.
Noves tecnologies. Informació no disponible.

●

Connectivitat. Informació no disponible.

3. DIAGNOSI ESPECÍFICA DEL BESÒS-MARESME
A continuació es presenta una diagnosi específica del barri del Besòs-Maresme, extreta de la
informació, d’índole qualitativa, disponible en el Pla de Barris el Besòs i el Maresme del mes
de juliol del 2016.
Al igual que en l’apartat anterior, es destaquen aquelles dades que són considerades més
limitants (-) i aquelles més potenciadores (+). Totes elles haurien de ser tingudes en
consideració en qualsevol tipus de planificació i actuació socioeconòmica a dur a terme en el
territori.

3.1. ÀMBIT SOCIAL
●

(-) Si bé existeix un gran nombre d’associacions i entitats que treballen en diversos
àmbits, no s’ha aconseguit configurar una xarxa associativa forta i cohesionada.

●

(+) La diversitat sociocultural present al barri representa una riquesa i una
oportunitat per a generar vincles entre la població.
(-) La diversitat sociocultural present al barri representa un escull en alguns espais

●

d’ús col·lectiu del barri com són places, equipaments i comunitats de veïns/es.
●

(-) L’arribada de persones nouvingudes, combinada amb una manca de recursos
d’acollida, dificulta l’arrelament i el sentit d’identitat de barri.

●

(-) Es detecten certs problemes de relació i convivència entre les diverses ètnies i
nacionalitats que hi viuen, sobretot pel que fa a l’ús de l’habitatge.
(-) Hi ha una demanda generalitzada d’equipaments socials oberts els 365 dies de

●

l’any.
●

(-) Els nombrosos equipaments que hi ha són d’abast de ciutat. Hi ha d’altres, de
caràcter local, es troben saturats per l’elevada demanda d’ús.

●

(-) Hi ha una manca d’espais de referència per a certs col·lectius, sobretot per a

●

infants de 0 a 5 anys i joves.
(-) Es detecta cert trastorn psicològic i problemes de salut mental com a
conseqüència de l’elevat nivell d’atur existent, en molts casos de llarga durada.
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3.2. ÀMBIT EDUCATIU
●

(-) Es detecta, en el cas d’infants i joves, un alt nivell d’absentisme escolar i
d’abandonament en etapes de secundària i en cicles de formació professional.

●

(-) S’evidencien formes de fer de les diferents administracions municipals (per
exemple barems de beques escolars i ajuts socials diferents de Sant Adrià).

●

(-) Entre la població adulta es detecta baix nivell d’estudis, dificultats per a conèixer i
entendre el català, i baix índex d’obtenció d’estudis superiors i universitaris.

●

(-) Hi ha poca oferta d’activitat socioeducativa fora de l’horari escolar.

●

(-) Es detecten mals hàbits alimentaris, consum de drogues, embarassos entre
adolescents, dificultats socioeconòmiques i vulnerabilitat de les persones residents.

●

(+) Hi ha bones instal·lacions per a la pràctica de l’esport i l’educació en el lleure.
(+) Els nous pols d’atracció existents, i els futurs que s’hi instal·laran, són una bona
oportunitat per a dinamitzar el barri i generar-hi activitat i en el futur.

●

3.3. ÀMBIT ECONÒMIC
●

(-) El teixit productiu és escàs, amb una gran extensió de sòl per a ús residencial i
poca presència comercial.

●

(-) El nombre de locals ha anat disminuint durant els darrers anys, cosa que té una
repercussió directa en el paisatge urbà i la seva percepció.

●

(-) La recent pèrdua de població ha comportat la marxa de gent jove i de col·lectius
d’immigrats, actius potencials que podrien enriquir l’activitat econòmica.

●

(+) Els espais buits i les zones pendents de transformació poden contribuir a atraure
persones joves empresàries a instal·lar-se al barri.

●

(-) Hi concentració de l’activitat econòmica a la rambla de Prim.
(-) El mercat municipal té unes condicions precàries.

●
●
●
●

(-) Hi ha poca dinamització comercial.
(-) Hi ha problemes comercials com el mercat negre i venda ambulant.
(-) El barri se situa a la cua de la ciutat pel que fa a la renda familiar disponible.

●

(-) El barri presenta una taxa d’atur elevada, amb un nombre important de persones
aturades de llarga durada.

●

(-) Un gran nombre de residents de nacionalitat estrangera tenen un perfil
professional baix i amb dèficits de competències bàsiques per a la seva ocupabilitat.

●

(+) Hi ha un gran nombre de joves d’entre 15 i 24 anys a punt d’incorporar-se al
mercat de treball, als qui es pot orientar cap a itineraris formatius.
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3.4. ÀMBIT URBÀ
●

(-) Hi ha zones pendents de transformació urbanística que generen un impacte visual
en el paisatge urbà i donen lloc a espais degradats i amb un baix manteniment.

●

La construcció de l’espai del Fòrum no ha significat un valor afegit per a les i els
residents del barri.

●
●

(-) Es detecta una falta de connectivitat entre el mar, el Fòrum i el teixit residencial.
(-) El preu relativament assequible de l’habitatge en relació amb altres barris ha
comportat una concentració més elevada de persones amb baix poder adquisitiu.

●

(-) La concentració de famílies amb dificultats en alguns carrers, blocs de pisos i
escales, comporta tensions en l’espai públic i en les comunitats de veïns i veïnes.

●

(-) Hi ha necessitat d’habitatge social i assequible per a col·lectius en situació o risc
d’exclusió residencial.

●

(-) Bona part dels habitatges són propietat d’entitats bancàries i han estat ocupats per
famílies amb diferents realitats i interessos.

●

(-) En relació a l’ocupació irregular, hi ha un grup reduït, de perfil conflictiu, que
està generant situacions de tensió.

4. PRIORITATS GENERALS DE SANT MARTÍ
A continuació es presenta, per al districte de Sant Martí, una relació de prioritats generals
extreta de la informació disponible al Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de
Sant Martí 2017-2021 (document zero, juliol 2017).

4.1. POTENCIALITATS DEL DISTRICTE
Les potencialitats intangibles
●

Potencialitats intangibles:
○ Arrel del desenvolupament del pla 22, es detecta la presència de solars buits,

espais en desús, espais físics disponibles per a activitat econòmica, així com
espais de transformació urbana, promoció econòmica i interacció social.
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○ Hi ha un teixit empresarial i comercial articulat: 3 eixos comercials i 3

associacions de comerciants.
○ És un territori caracteritzat pel treball conjunt en l’àmbit socioeconòmic

entre els termes de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, el teixit d’entitats en
l’àmbit de l’ocupació, el teixit d’entitats i col·lectius socials articulats, la
implicació i l’alta percepció per part de la ciutadania de la comunitat de
professionals de l’educació al districte, la gestió cívica d’equipaments i la
memòria històrica dels barris del districte.
○ El passat cooperativista del districte es tradueix actualment en la voluntat de

la ciutadania d’articular i enfortir iniciatives d’economia social i solidària.
●

Potencialitats tangibles:
○ És

un

territori

amb

espais

disponibles

per

a

noves

iniciatives

socioempresarials: incubadores, espais de coworking,...
○ És un territori amb una presència notable d’activitat econòmica industrial.
○ Es detecta la presència d’equipaments de ciutat.
○ El front marítim juga un paper important.
○ Hi ha projectes de reforma urbana que poden oferir oportunitats per al

desenvolupament econòmic del districte.
○ Hi ha iniciatives d’economia social i solidària arrelades al territori.
○ El patrimoni arquitectònic cooperatiu és notable.
○ Hi ha una elevada concentració de centres universitaris i de recerca.
○ És un territori amb una forta implantació del moviment maker.
○ Hi ha un nombre elevat d’empreses de manufactures tecnològiques.
○ Hi ha un teixit associatiu articulat.
○ Es detecta la presència i localització d’empreses creatives
○ Hi ha un ric patrimoni històric, artístic, cultural i industrial.

4.2. DINÀMIQUES A REVERTIR AL DISTRICTE
●

Atur i precarietat laboral.

●

Pèrdua de comerç de proximitat.

●

Desigualtats socioeconòmiques entre els barris.

●

Retorn socioeconòmic insuficient, per part del sector turístic, en els barris del
districte.

4.3. SECTORS A PRIORITZAR AL DISTRICTE
●

El sector de serveis d’atenció a les persones.
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●

La manufactura digital.

●

Els models de l’economia col·laborativa del procomú.

●

El sector de l’alimentació saludable i de proximitat.

●

El sector de l’economia verda.

●

Els

serveis

vinculats

a

l’activitat

turística.

4.4. COL·LECTIUS A PRIORITZAR AL DISTRICTE
●

Les persones en situació d’atur de llarga durada.

●

Les persones joves i les majors de 45 anys amb baix nivell formatiu.

●

5. PRIORITATS ESPECÍFIQUES DEL BESÒS-MARESME
A continuació es presenta una relació de prioritats específiques del Besòs-Maresme, extreta
de la informació disponible al Pla de Barris el Besòs i el Maresme del mes de juliol del 2016.

5.1. ÀMBIT SOCIAL
●

Treballar per a la millora de la convivència i la integració de diferents col·lectius,
fomentant la participació dels veïns i veïnes i de les entitats del barri.

●

Facilitar les opcions saludables.

●

Disminuir la bretxa digital i facilitar l’accés als recursos TIC als col·lectius més
vulnerables.

5.2. ÀMBIT EDUCATIU
●

Crear un projecte educatiu, transformador, integral i singular.

●

Promoure l’educació en el lleure, la cultura, la música i la pràctica de les arts
escèniques, com a eina transformadora i socialitzadora.

5.3. ÀMBIT ECONÒMIC
●

Fomentar l’ocupació promovent programes de formació i ocupació vinculats al

●

territori.
Treballar per a la dinamització comercial i empresarial, per a l'activació de locals i
naus buides i per a un desenvolupament econòmic sostenible.
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5.4. ÀMBIT URBÀ
●

Millorar els espais públics degradats, en desús o pendents de transformar, promovent
els eixos cívics del barri més enllà de la rambla de Prim.

●

Promoure la rehabilitació dels habitatges i la millora de l’accessibilitat als edificis, i
intervenir en la gestió dels pisos buits i les seves conseqüències.

●

Millora, rehabilitació, adaptació i dignificació dels equipaments o espais comunitaris
existents, explorant noves necessitats i nous usos.

6. SÍNTESI GENERAL
6.1. ASPECTES SOCIOECONÒMICS MÉS RELLEVANTS
En base a la diagnosi general i la diagnosi específica del Besòs-Maresme, a continuació es
presenten els aspectes socioeconòmics més rellevants, tant per al districte com al barri
analitzat. En particular, es presenten aquelles dades que són considerades més limitants (-),
així com aquelles que són més potenciadores (+). Totes elles haurien de ser tingudes en
consideració en qualsevol tipus de planificació i actuació socioeconòmica a dur a terme en el
territori.

6.1.1. Districte de Sant Martí
●

Àmbit social:
○ Població i llars:
■ (-) Densitat de població més elevada de la ciutat.
■ (+) Cert rejoveniment de la població.
■ (+) Taxa de natalitat més elevada de la ciutat.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ (-) Augment de la necessitat d’atencions socials i domiciliàries.
■ (-) Problemàtiques manifestades per la població: inseguretat i neteja.
○ Seguretat ciutadana:
■ (-) Alt nivell de denúncies.
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■ (-) Problemàtiques manifestades per la població: infraccions de

l'ordenança de convivència i incidents per degradació de l’espai
públic.
●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
○ Cultura i esports:
■ (+) Nombre important de biblioteques i augment del nombre

d’usuaris.
■ (+) Elevada participació de la població en els centres cívics.
■ (+) Districte amb major nombre d’espais esportius en instal·lacions

públiques.
●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda mitjà-baix.
■ (+) Especialització en activitat industrial.
○ Activitat comercial:
■ (-) Presència rellevant de locals buits.
■ (-) Cinquè districte amb la dotació comercial més baixa.
○ Mercat de treball:
■ (-) Presència rellevant d’atur en població en edat de treballar.
■ (-) Desequilibri rellevant d’atur femení/masculí.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.
■ (-) Pes important de la mobilitat laboral.
■ (-) Presència rellevant d’atur de llarga durada.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (-) Augment dels preus de compravenda i lloguer.
■ (-) Nombre d’equipaments inferior a la mitjana.
■ (+) Presència important de zona verda.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Augment de l’accidentabilitat.
■ (+) Presència important de places d'aparcament municipal.
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.

6.1.2. Barri del Besòs-Maresme
●

Àmbit social:
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○ Població i llars:
■ (-) Elevada densitat de població.
■ (-) Ocupabilitat elevada dels habitatges.
■ (+) Considerable rejoveniment de la població.
■ (-) Soledat de la gent gran.
■ (-) Mals hàbits alimentaris, consum de drogues, embarassos entre

adolescents, dificultats socioeconòmiques i vulnerabilitat.
○ Serveis socials i relació amb la ciutadania:
■ (-) Mancança d’equipaments socials oberts els 365 dies de l’any.
■ (-) Mancança d’espais de referència per a infants i joves.
■ (-) Presència rellevant de trastorns psicològics.
○ Seguretat ciutadana:
■ (-) Presència de problemes de relació i convivència.

●

Àmbit educatiu:
○ Formació i educació:
■ (-) Presència considerable d’un baix nivell d’estudis.
■ (-) Alts nivells d’absentisme i abandonament escolar.
○ Cultura i esports:
■ (-) Presència d’una única biblioteca amb cada cop menys persones

usuàries.
●

Àmbit econòmic:
○ Activitat econòmica:
■ (-) Nivell de renda més baix de la ciutat.
■ (+) Especialització en activitat industrial.
■ (-) Poca presència d’activitat d’oficines.
○ Activitat comercial:
■ (+) Quasi la meitat de l’activitat econòmica és comerç de proximitat.
■ (-) Presència considerable de locals buits.
■ (-) Poc teixit i dinamització comercial.
○ Mercat de treball:
■ (-) Presència rellevant d’atur en població en edat de treballar.
■ (-) Desequilibri rellevant d’atur femení/masculí.
■ (-) Presència rellevant d’atur estranger.
■ (-) Presència rellevant d’atur de llarga durada.

●

Àmbit urbà:
○ Mercat immobiliari, territori i medi ambient:
■ (-) Augment dels preus de compravenda i lloguer.
■ (+) Presència important d’equipaments.
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■ (-) Presència important de zones pendents de transformació

urbanística.
■ (-) Necessitat important d’habitatge social.
○ Transports i comunicacions:
■ (-) Antiguitat de la flota de vehicles.
■ (-) Presència important de problemes d’accessibilitat.

6.2. ASPECTES MÉS RELLEVANTS PER A NOUS MODELS DE NEGOCI
En base a la diagnosi general, la diagnosi específica del Besòs-Maresme, la relació de
prioritats generals de Sant Martí i la relació de prioritats específiques del Besòs-Maresme, a
continuació es presenten els aspectes més rellevants per a nous models de negoci. En
particular, es presenten una sèrie de consideracions generals que caldria tenir en compte a
l’hora de definir nous models de negoci en el territori.
●

Fomentar l’ocupació promovent programes de formació i ocupació vinculats al
territori:
○ Programes formatius i ocupacionals. Adaptar la formació i l’ocupació al perfil

socioeconòmic del barri i vincular el potencial del teixit empresarial i
comercial als programes d’ocupació.
○ Autoocupació. Fomentar l'autoocupació.
○ Economia cooperativa, social i solidària. Impulsar un desenvolupament

●

econòmic des de l’economia cooperativa, social i solidària.
Activitat comercial. Treballar per a la dinamització comercial i empresarial, per a
l'activació de locals i naus buides, per a un desenvolupament econòmic sostenible i
per a un comerç de proximitat.

●

Inserció laboral amb les pròpies potencialitats del territori. Augmentar les
oportunitats d’inserció laboral de la població, tenint en compte els recursos propis
del barri. Recursos intangibles com el teixit empresarial i comercial articulat, el
teixit d’entitats en l’àmbit de l’ocupació i el passat cooperativista. Recursos tangibles
com els espais disponibles per a noves iniciatives socioeconòmiques, la presencia
d’activitat industrial, els equipaments, els centres universitaris i de recerca, el
moviment maker, les empreses de manufactura tecnològica, el teixit associatiu

●

articulat, les empreses creatives, així com el patrimoni històric i cultural.
Altres àmbits. Potenciar altres àmbits d’actuació com els serveis avançats i
tecnològics, la indústria 4.0, la cultura i el turisme.
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●

Actors claus. Tenir en consideració els actors clau que representen el front marítim i
els centres universitaris i de recerca.

●

Col·lectius prioritaris. Apostar pels col·lectius en una situació socioeconòmica més
difícil i complicada, com són:
○ Les persones en situació d’atur de llarga durada.
○ Persones joves i majors de 45 anys amb baix nivell formatiu.

●

Sectors a potenciar. Apostar pels sectors més desaprofitats o amb més potencial, com
són:
○ El sector de serveis d’atenció a les persones.
○ La manufactura digital.
○ Els models de l’economia col·laborativa del procomú.
○ El sector de l’alimentació saludable i de proximitat.
○ El sector de l’economia verda.
○ Els serveis vinculats a l’activitat turística.
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BARRI

El Besòs-Maresme

Potencialitats
Rejoveniment de la població

Diagnosi
àmbit SOCIAL

Potencialitats

Limitacions
Elevades densitat de població i ocupabilitat d’habitatges
Soledat de la gent gran
Mals hàbits, drogues, vulnerabilitat i trastorns psicològics
Pocs equipaments oberts els 365 dies de l’any
Pocs espais de referència infantil i jovenil
Problemes de relació i convivència

Limitacions

Potencialitats

Limitacions

Especialització en activitat
industrial
Comerç de proximitat

Nivell de renda més baix de la ciutat
Poca activitat d’oficines
Elevat nombre de locals buits
Poc teixit i dinamització comercial
Elevat atur en edat de treballar, estranger i de llarga
durada
Desequilibri de l’atur femení/masculí

Potencialitats

Limitacions

Equipaments

Diagnosi
àmbit URBÀ

Augment dels preus de compravenda i lloguer
Zones pendents de transformació urbanística
Poc habitatge social
Antiguitat de la flota de vehicles

Activitats

Aspectes a potenciar
i prioritzar en nous
MODELS de NEGOCI

Sant Martí

Baix nivell d’estudis
Alts nivells d’absentisme i abandonament escolar
Davallada d’usuaris en l’única biblioteca existent

Diagnosi
àmbit EDUCATIU

Diagnosi
àmbit ECONÒMIC

DISTRICTE

Programes formatius i ocupacionals,
vinculant-los amb el teixit econòmic
Fomentar l’autoocupació
Enfortir i fomentar l’economia
cooperativa, social i solidària
Promoure l’activitat comercial,
aprofitant el teixit existent i els locals buits
Fomentar la inserció laboral, aprofitant
les potencialitats del territori
Fomentar els serveis tecnològics, la
indústria 4.0, la cultura i el turisme

Actors clau
Front marítim
Centres universitaris i de recerca

Sectors
Sector de serveis d’atenció a les persones
Manufactura digital
Models d’economia col·laborativa del procomú
Sector de l’alimentació saludable i de proximitat
Sector de l’economia verda
Serveis vinculats a l’activitat turística

Col·lectius
Persones en situació d’atur de llarga durada
Joves i persones majors de 45 anys amb baix
nivell formatiu
Dones
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FASE 2:
TREBALL DE CAMP I ANÀLISI
QUALITATIVA
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1. CONTEXTUALITZACIÓ
En relació a l’encàrrec per a la definició d’activitat econòmica potencialment viable en
determinades zones de Barcelona, el passat mes de setembre es va procedir a l’entrega dels
resultats de la Fase 1 d’estat de l’art, consistent en la següent documentació:
●
Estudi socioeconòmic del districte d’Horta-Guinardó (la Teixonera, el
Guinardó i els voltants de l’Avinguda de l’Estatut).
●
Estudi socioeconòmic del districte de Nou Barris (la Zona Nord, Roquetes i la
Trinitat Nova).
●
Estudi socioeconòmic del districte de Sant Martí (el Besòs-Maresme).
●
Estudi del volum i distribució de les activitats econòmiques.
Aquests estudis van ser elaborats a partir dels plans, les estadístiques i els treballs ja existents
al territori, en particular:
●
Pla de Desenvolupament Econòmic Horta-Guinardó 2017-2021.
●
Observatori de Districtes. Departament d’Estadística. Ajuntament de
Barcelona.
●
Observatori de Barris. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
●
Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.
●
Pla de Desenvolupament Econòmic Nou Barris 2016-2021.
●
Observatori de Districtes. Departament d’Estadística. Ajuntament de
Barcelona.
●
Observatori de Barris. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
●
Pla de Barris de la Zona Nord.
●
Pla de Barris de la Trinitat Nova.
●
Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Sant Martí 2017-2021.
●
Observatori de Districtes. Departament d’Estadística. Ajuntament de
Barcelona.
●
Observatori de Barris. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona.
●
Pla de Barris el Besòs i el Maresme.
Per altra banda, els treballs de planificació de l’execució que es presenten a continuació no
es van poder tenir en consideració ja que van ser facilitats amb posterioritat a la redacció
d’aquests estudis de la Fase 1:
●
●
●

Pla d’Execució del Besós-Maresme.
Pla d’Execució de Roquetes.
Pla d’Execució de Torre Baró i Ciutat Meridiana.
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En cadascun dels estudis socioeconòmics duts a terme, es va procedir a fer una diagnosi i una
definició de les prioritats del districte, així com una diagnosi i una definició de prioritats
específiques dels barris del districte que disposen d’un Pla de Barris. Tot això va ser realitzat
tant en l’àmbit social com en l’educatiu, l’econòmic i l’urbà. Així mateix, es va presentar per
a cadascuna de les zones analitzades una relació dels preus de lloguer i venda dels locals, i
una relació dels nivells d’ocupació d’aquests comparat amb les mitjanes de la ciutat.
Aquesta Fase 1 va consistir en una revisió de l’estat de l’art, per tal de contextualitzar el
treball i ser un punt de partida per a les dues fases posteriors: la Fase 2 de treball de camp i la
Fase 3 de proposta de models de negoci. En qualsevol cas, la Fase 1 no pretenia aportar cap
tipus d’informació nova ni addicional a la ja existent, sinó simplement ser una síntesi de tota
la informació generada prèviament per part d’altres treballs. És per aquest motiu que el
contingut dels estudis de la Fase 1 va ser molt genèric en relació a la definició de potencials
models de negoci, doncs en cap dels documents analitzats s’entrava en detall al respecte,
essent la Fase 3 del present treball l’encarregada de fer-ho.
Un cop duta a terme la revisió dels estudis socioeconòmics de la Fase 1, per part de les
tècniques d’accions al territori s’han rebut una sèrie de puntualitzacions i observacions que
seran tingudes en consideració, tant en la Fase 2 que es presentarà a continuació com en la
posterior Fase 3.
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2. PRESENTACIÓ DE LA FASE 2
2.1. METODOLOGIA
En la segona fase de l’encàrrec que es presenta en aquest document, s’ha dut a terme un
treball de camp consistent en la realització d’entrevistes amb els/les agents més
representatius de cadascun dels barris, juntament amb un reconeixement in situ del territori.
La relació d’agents a entrevistar ha estat proposada directament per Barcelona Activa, en
particular per les tècniques d’accions al territori.
Aquesta Fase 2, juntament amb la Fase 1 d’estat de l’art i les enquestes d’hàbits de consum
dutes a terme per Barcelona Activa durant el mes d’octubre, han de permetre la presentació
de la Fase 3 en forma de proposta de cinc models de negoci per a cadascuna de les set zones
d’estudi: la Teixonera, el Guinardó, els voltants de l’Avinguda de l’Estatut, la Zona Nord,
Roquetes, la Trinitat Nova i el Besòs-Maresme.

2.2. FORMAT DE LES ENTREVISTES
Les entrevistes dutes a terme han estat estructurades, seguint un guió prèviament definit. En
particular, les preguntes formulades i les temàtiques plantejades durant les entrevistes han
estat les següents:
●

Inici:

Quant temps portes al barri? Quina és l’entitat a la que representes?
En quin grau i com està involucrada en el barri?
Quina relació té amb l’activitat comercial, empresarial o de serveis
existent?
●
Bloc 1 - Quines potencialitats i quines limitacions del barri destacaries en
relació a:
○
L’àmbit social: característiques sociodemogràfiques, teixit associatiu,
estrangeria…
○
L’àmbit educatiu: oferta formativa, espais educatius, instal·lacions
esportives i de lleure...
○
L’àmbit econòmic: locals buits, activitat industrial, educativa,
comercial, cultural…
○
L’àmbit urbà: equipaments, espais de referència infantil i juvenil,
espais per a gent gran…
●
Bloc 2 - Quines mancances hi trobes al barri en relació a:
○
L’activitat comercial.
○
L’activitat empresarial.
○
L’activitat de serveis.
○
○
○
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●

Bloc 3:
Quins serien els sectors que prioritzaries en el barri de cara a
reactivar-lo econòmicament?
○
Quins tipus d’activitats duries a terme per a aconseguir-ho?
Bloc 4:
○
Quins serien els col·lectius pels que apostaries a l’hora de reactivar
econòmicament el barri?
○
Quins serien els actors clau per a aconseguir-ho?
Bloc 5 - Si tinguessis el finançament necessari per a engegar un negoci al
○

●

●
barri:

○
○

Ho faries? Per què? En quines condicions? Quin sector triaries?
Si no fossis del barri, també ho faries? Què seria el que t’atrauria a

fer-ho?
Quin tipus de comerç o empresa crearies? Quin tipus de serveis
oferiries?
○
En cas de necessitat, quins perfils professionals buscaries? Serien del
barri?
Tancament:
○
Hi ha quelcom addicional que vulguis comentar en relació a què fer
en el barri per a reactivar-lo econòmicament?
○

●

La major part de les entrevistes s’han dut a terme de forma individual, amb un únic/a agent
entrevistat/da. No obstant això, en ocasions han coincidit dues persones a la mateixa
entrevista, procedint en aquests casos a realitzar una entrevista conjunta amb aportacions
simultànies per part de qualsevol d’elles.
La durada de cada entrevista ha estat en general de com a màxim una hora, procedint durant
la mateixa a prendre notes manuscrites de les diferents aportacions dutes a terme per les i els
agents entrevistats.

2.3. RECONEIXEMENT DEL TERRITORI
En paral·lel a l’elaboració d’aquestes entrevistes, s’ha procedit a un reconeixement in situ del
territori, consistent en passejar pels seus carrers i analitzar-ne l’entorn. Aquestes rutes han
estat realitzades en tres modalitats diferents: amb l’acompanyament de les tècniques
d’accions al territori corresponent, amb l’acompanyament d’algun/a dels/les agents
entrevistats/des o bé en solitari per part de la persona entrevistadora.

2.4. AGENTS ENTREVISTATS/DES
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A continuació es presenta la relació de persones entrevistades, l’entitat representada i la data
de l’entrevista, així com la data i la modalitat sota la qual s’ha dut a terme el reconeixement
del territori en qüestió.

2.4.1. Sant Martí

El Besós-Maresme
●
Josep Escolano - Campus UPC - 18 de setembre
●
Merche Teruel - Associació de Comerciants Xavier Nogués - 20 de setembre
●
Pilar Segura - Associació de Comerciants AC019 - 20 de setembre
●
Raquel Espada - Associació de Comerciants AC019 - 20 de setembre
●
Manel Antolín - Director del Mercat Municipal - 20 de setembre
●
Francesc Xavier Miravitlles - President Associació de Paradistes del Mercat
Municipal - 20 de setembre
El dia 20 de setembre es va dur a terme la ruta pel Besòs-Maresme amb Marta Puyol (tècnica
d’accions al territori).

2.4.2. Nou Barris

La Trinitat Nova
●
Isabel Chumillas - Presidenta de l'Associació de Comerciants - 26 de
setembre
●
Marta Herrera - Dinamitzadora de l'Associació de Comerciants - 26 de
setembre
●
Ramón Casas - Associació de Veïns/es - 6 d’octubre
●
Encarna Martínez - Veïna - 6 d’octubre
El dia 26 de setembre es va dur a terme la ruta per la Trinitat Nova amb Glòria Lacruz
(tècnica d’accions al territori) i Marta Herrera (dinamitzadora de l’Associació de
Comerciants).

La Zona Nord (Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana)
●
Esther Mesas - Presidenta de Vallbona Viu - 28 de setembre
●
Rafaela Lorente - Veïna - 28 de setembre
●
Manel Alegre - Associació de Veïns/es i empresari de materials de
construcció - 28 de setembre
●
Marisa Olleta - Tècnica Pla Comunitari Ciutat Meridiana - 2 d’octubre
●
Rafael Rubio - Assessoria Rubio - 2 d’octubre
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●
Luisa Olivares- Casal de la Gent Gran - 2 d’octubre
●
Cristina Soriano - presidenta de l’Associació Comerciants de Zona Nord - 2
d’octubre
●
Guillem Encabo - Tècnic de prevenció i fins fa dos mesos Tècnic de barri - 4
d’octubre
●
Emprenedores costureres - Pendent (no s’ha rebut resposta a la proposta feta)
El dia 28 de setembre es va dur a terme la ruta per Vallbona amb Glòria Lacruz i Eva
Alcàntara (tècniques d’accions al territori), Esther Mesas (presidenta de Vallbona Viu) i
Rafaela Lorente (veïna). El dia 4 d’octubre es va dur a terme la ruta per Torre Baró i Ciutat
Meridiana amb Eva Alcàntara (tècnica d’accions al territori).

Roquetes
●
●
●
●
●
●

Marina Guinó - Pla Comunitari Roquetes - 5 d’octubre
Amparo Iturriaga - Presidenta Associació de Veïns Roquetes - 5 d’octubre
Montse Aguilar - Estil Dental - 6 d’octubre
Antonio Martínez - Associació de Comerciants de Roquetes - 6 d’octubre
Sandra Artieda - Associació Som del Barri - 6 d’octubre
Carmen Perales - Associació Som del Barri - 6 d’octubre

El dia 4 d’octubre es va dur a terme la ruta per Roquetes amb Eva Alcàntara (tècnica
d’accions al territori).

2.4.3. Horta-Guinardó

El Guinardó
●
Jordi Ribas - APASSOS - 13 d’octubre
●
Lluís Oliveres - President Concessionaris del Mercat - 13 d’octubre
●
Javier Laosa - ACEM - 18 d’octubre
●
Josep Busquets - Cooperativa Rocaguinarda - 22 d’octubre
●
Mila Alcaine - AAVV Guinardó - Pendent (no s’ha rebut resposta a la
proposta feta)
●
Joan Romero - President Eix Maragall - Pendent (no s’ha rebut resposta a la
proposta feta)
El dia 26 d’octubre es va dur a terme la ruta pel Guinardó en solitari per part de la persona
entrevistadora.

Els voltants de l’Avinguda de l’Estatut (Horta i la Clota)
●
●

Raúl Lerones - Centre Juvenil Martí Codolar - 19 d’octubre
Laura López - Punt d'Informació Juvenil - 19 d’octubre
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●
●

Raquel Júlvez - Cor d’Horta - 26 d’octubre
Eix del Mal - No s’ha rebut resposta a la proposta feta

El dia 19 d’octubre es va dur a terme la ruta pels voltants de l’Avinguda de l’Estatut amb
Bàrbara Guix i Cecília Collado (tècniques d’accions al territori). Així mateix, el dia 26
d’octubre es va dur a terme una nova ruta en solitari per part de la persona entrevistadora.

La Teixonera
●
Lluís Cairell - Associació de veïns La Teixonera - 31 d’octubre
●
Mossèn Joan - Parròquia de Sant Cebrià - 2 de novembre
●
Marta Valiente - Associació de comerciants de la Teixonera - 9 de novembre
●
Pilar Mezquita - Presidenta del Mercat Vall d’Hebron - 9 de novembre
●
Andreu Barnades - Coordinadora de festes Teixonera - Pendent (no s’ha
rebut resposta a la proposta feta)
●
Francesc Subirats - Coordinadora de festes Teixonera - Pendent (no s’ha
rebut resposta a la proposta feta)
●
Assemblea de joves de la Teixonera - Pendent (no s’ha rebut resposta a la
proposta feta)
El dia 31 d’octubre es va dur a terme la ruta per la Teixonera, una part amb Lluís Cairell
(Associació de veïns La Teixonera) i una part en solitari per part de la persona
entrevistadora.

3. ENTREVISTES
A continuació es presenten els aspectes socioeconòmics més rellevants obtinguts durant les
entrevistes, destacant-ne sobretot aquells que han aparegut de forma reiterada i que d’alguna
manera han estat contrastats durant el reconeixement del territori. En el contingut que es
presenta a continuació no s’especifica l’agent o els/les agents entrevistats/des que han
comentat cadascun dels aspectes, doncs es considera irrellevant a efectes d’estudi i permet
garantir en certa mesura la privacitat de les aportacions. Aquests aspectes tenen com a
objectiu corroborar els estudis socioeconòmics presentats durant la Fase 1 i contextualitzar
novament la situació conjuntural a les zones d’estudi, tant a nivell social com educatiu,
econòmic i urbà.
Així mateix, es presenta un llistat d’aquells models de negoci que les i els propis agents
entrevistats estarien en disposició d’emprendre, ja sigui perquè els troben a faltar al barri,
perquè els consideren del tot viables o perquè els tenen en ment des de fa temps.
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En qualsevol cas, ni els aspectes socioeconòmics captats durant les entrevistes i el
reconeixement del territori, ni els models de negoci proposats per les i els agents
entrevistats, són encara el resultat final d’aquest treball, el qual serà desenvolupat durant la
Fase 3. El que es presenta a continuació és simplement una síntesi de la informació recavada
durant les entrevistes i una relació de les propostes més rellevant plantejades pels
entrevistats durant aquestes.
En la tercera fase del treball és on es procedirà a definir cinc models de negoci per a
cadascuna de les set zones analitzades. Per a fer-ho, es creuarà la informació dels estudis de
la Fase 1 d’estat de l’art amb la informació de les entrevistes i el reconeixement del territori
de la Fase 2 de treball de camp, així com els resultats de les enquestes d’hàbits de consum
dutes a terme per Barcelona Activa durant el mes d’octubre.

3.1. ENTREVISTES A SANT MARTÍ
3.1.1. El Besós-Maresme

Aspectes socioeconòmics destacables
Resultat de les entrevistes, es poden destacar els següents aspectes socioeconòmics:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La gent jove consumeix a les grans superfícies de fora del barri.
Hi ha molta desconfiança ètnica.
Hi ha un descens molt important del poder adquisitiu.
Hi ha una elevada taxa d’atur.
És un barri degradat a nivell urbanístic.
Cada cop es tanquen més comerços.
La gent gran és la que permet la supervivència econòmica de joves i adults,
acollint-los a les seves llars.
Hi ha un elevat nombre de persones nouvingudes que ocupen els pisos buits.
No hi ha sentit de pertinença ni orgull pel barri.
Hi ha problemes de convivència, cohesió i consum de tòxics.
Hi ha un cert envelliment de la població.
Es detecta certa resignació per part dels i les comerciants.
Hi ha poca activitat empresarial i industrial.
Els preus de lloguer són baixos, tant a nivell comercial com d’habitatges.
El mercat té cada cop menys activitat comercial.
És un barri molt abandonat.
Hi ha molt poca rotació comercial.
Hi ha molta dependència de les polítiques públiques d'assistència
Hi ha problemes d’accessibilitat en general.
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Comentaris addicionals de la persona entrevistadora
Es tracta d’un barri amb molts locals tancats, sobretot els que estan emplaçats als nuclis
comercials que representen els antics petits mercats o les petites illes situades entre els
edificis situats al marge dret de la Rambla Prim. Tan sols la presència del CAP i la prevista
remodelació i reutilització de l’antic cinema Pere IV, auguren certa capacitat de reactivació
en aquesta zona. Per altra banda, i més cap a la dreta, trobem el mercat municipal, just al
costat d’un supermercat de baix cost. La inactivitat comercial que hi ha en general i la
presència del supermercat hard-discount, unida a la proximitat a la Mina, empitjora encara
més la situació al mercat i la necessitat de fer quelcom per a reactivar-lo.
La major presència de comerços oberts té lloc a la Rambla Prim. Pel que fa al marge esquerre
d’aquesta, podem trobar una zona no gaire gran d’activitat empresarial i industrial, així com
una sèrie d’equipaments esportius i el supermercat Mercadona. L’activitat comercial
d’aquesta zona es redueix sobretot a bars.
Els i les agents entrevistades exposen, en general, una realitat força complicada a nivell
social i econòmic, en ser barri tradicionalment receptor de persones nouvingudes de zones
del món en situacions d’especial vulnerabilitat, tant a nivell de població com de comerços
regentats. Passejant pel barri un pot adonar-se d’aquesta realitat, així com de cert
abandonament i degradació urbanística. No obstant això, és un barri maco, amb llum i espais
amplis, sense problemes de trànsit, amb un potencial residencial de qualitat i amb una
ubicació rellevant donada la proximitat del campus de la UPC i del Parc del Fòrum. Això,
juntament amb l’amplada i via de comunicació que representa la Rambla Prim, hauria de ser
aprofitat a l’hora de pensar en la reactivació econòmica del barri. Per a aquesta reactivació
fos factible, caldria pensar també en canviar la percepció que es té del barri per part de la
població que no viu al barri.
Cal destacar també l’acció prevista al Pla de Barris: convertir el Besòs en un pol
administratiu. Això podria representar una dinamització important, on l’espai administratiu
podria compartir espais amb d’altres usos. Així mateix, hi ha un acord de col·laboració
impulsat pel conseller de comerç del districte, juntament amb Barcelona Activa i diferents
associacions i entitats, en particular l’Associació de Comerciants Xavier Nogués, l’AC-019 i
el mercat municipal del Besòs. L’objectiu de l’acord és l’estudi de viabilitat per a la creació
d’un eix comercial Besós-Maresme amb tots els requeriments que comporta la constitució
com a eix comercial.

Proposta de models de negoci
Resultat de les entrevistes, es poden plantejar una sèrie de propostes de models de negoci,
transcrites tal qual van ser exposades per les i els agents entrevistats:
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●
Una residència per a estudiants, turistes o treballadors/es d’empreses.
●
Un espai de coworking.
●
Un pàrquing per a bicicletes.
●
Un espai d’habitatges de lloguer amb retorn social.
●
Diversos comerços al voltant de la zona del CAP: papereria, floristeria,
sabateria, xarcuteria, i roba per a nadons i adults.
●
Un negoci que s’encarregui de la dinamització i la fidelització de l’activitat
comercial.
●
Un alberg per a estudiants o turistes.
●
Un comerç tipus outlet per a joves, amb roba de marca.
●
Oferta complementària al mercat, com per exemple algun forn.

3.2. ENTREVISTES A NOU BARRIS
3.2.1. La Trinitat Nova

Aspectes socioeconòmics destacables
Resultat de les entrevistes, es poden destacar els següents aspectes socioeconòmics:
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hi ha poc teixit associatiu.
Hi ha cert envelliment de la població.
Hi ha molts locals buits, caracteritzats per les seves petites dimensions i per la
seva antiguitat. Per contra, els pocs locals nous que hi ha necessiten una
inversió de cara a poder-los condicionar per al seu ús.
Hi ha certa activitat a nivell comercial, a excepció d’alguna zona en particular.
En general hi ha molt poca activitat industrial i empresarial.
Hi ha un mercat infrautilitzat, perquè és car i sense rotació de producte.
El nivell educatiu és baix.
La gent no consumeix al comerç local, sinó que va a les grans superfícies de
fora del barri.
Es duen a terme campanyes de fidelització, però sense resultats tangibles.
La població jove fa vida fora del barri.
L’orografia no ajuda gens a la mobilitat de les persones, en particular la gent
gran.
Es reclama l’ajut de l’administració pública de cara a facilitar la implantació de
nous comerços, reduint taxes o facilitant les gestions burocràtiques.
Hi ha certa inseguretat.
Hi falten equipaments.
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●
●
●
●

Hi ha poca iniciativa i esperit emprenedor. A més a més, el poc que hi ha
reclama ajuts per part de l’administració pública.
Els preus de lloguer no són tan baixos com per a que representin un atractiu de
cara a que vingui gent de fora del barri a implantar-s’hi o a viure-hi.
Hi ha certa dependència de les polítiques públiques.
És un barri ben comunicat, amb atractius com la muntanya i la Casa de
l’Aigua.

Comentaris addicionals de la persona entrevistadora
Es tracta d’un barri ben comunicat, però amb una orografia complicada que dificulta la
mobilitat urbana, sobretot de la gent gran. Es detecta una elevada presència de comerços
tancats, i poca diversitat entre els que hi ha oberts.
En general, les i els agents entrevistats donen una visió bastant pessimista pel que fa a la
possible reactivació econòmica, mencionant que aquesta passa sobretot per a atraure famílies
de gent jove que es faci seu el barri, s’hi trobi identificada i, per tant, torni a donar-li al barri
l’activitat econòmica que havia tingut temps enrere. Si això no succeeix, la major part de les
entrevistades auguren un futur no gaire esperançador pel que fa a l’activitat econòmica del
barri.

Proposta de models de negoci
Resultat de les entrevistes, es poden plantejar una sèrie de propostes de models de negoci,
transcrites tal qual van ser exposades pels i les agents entrevistades:
●
Un estanc.
●
Un establiment on es facin claus i es reparin sabates.
●
Una gestoria.
●
Una rostisseria, amb plats precuinats per a endur-se a casa.
●
Un espai de lleure infantil amb cafeteria, per a famílies amb infants, doncs
tot el que hi ha són bars per a persones adultes.
●
Un negoci que s’encarregui de la dinamització i la fidelització de l’activitat
comercial, però amb garanties de resultats.
●
Un espai de coworking.
●
Comerços bàsics (forn, fruiteria, botiga de conveniència…) a la zona d’Aigua
Blava, entre Tamariu i la Casa de l’Aigua.
●
Comerços diferencials, com per exemple de medicina alternativa.

3.2.2. La Zona Nord
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Aspectes socioeconòmics destacables
Resultat de les entrevistes, es poden destacar els següents aspectes socioeconòmics:
●

●

●

Ciutat Meridiana:
○
Es detecten confrontacions i problemes de convivència.
○
Hi ha manca de feina i de recursos.
○
L’orografia genera problemes de mobilitat, sobretot entre la gent
gran.
○
El nivell educatiu és baix.
○
Cal aprofitar la proximitat de la muntanya.
○
És un barri dormitori amb molt mala comunicació i difícil accés.
○
És un barri amb mala fama.
○
Hi ha molta desconfiança entre les i els comerciants.
○
La gent és molt negativa i no s’identifica gens amb el barri, no se’l fa
seu.
○
Hi ha dos mercats amb poca activitat comercial. Precisament un
d’ells està a punt de ser tancat.
○
Els comerços que tanquen ja no tornen a ser generadors d’activitat.
○
Hi ha molta ocupació de pisos.
○
Es detecta un elevat envelliment de la població.
○
El preu dels locals és relativament baix, però cal invertir-hi en excés
de cara a condicionar-los per al seu ús.
Torre Baró:
○
Hi ha molt poca activitat comercial.
○
És un barri amb molt mala comunicació i difícil accés.
○
Les condicions urbanístiques són pèssimes.
○
L’orografia genera problemes de mobilitat, sobretot entre la gent
gran.
○
Es detecta un elevat envelliment de la població.
○
El preu dels locals és relativament baix, però cal invertir-hi en excés
de cara a condicionar-los per al seu ús.
Vallbona:
○
Hi ha molt poca activitat comercial.
○
Hi ha certs problemes de convivència a la zona del rec.
○
Caldria aprofitar la zona dels horts.
○
És un barri amb molt mala comunicació i difícil accés.
○
L’orografia genera problemes de mobilitat, sobretot entre la gent
gran.

Comentaris addicionals de la persona entrevistadora
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Ciutat Meridiana pot dividir-se en la part alta i la part baixa. Pel que fa a la zona alta,
l’imminent tancament del mercat, juntament amb les dificultats de mobilització com a
conseqüència de l’orografia, i la presència del supermercat Mercadona, fa que es tracti d’una
zona complicada a l’hora de reactivar-la amb comerços. Pel que fa a la zona baixa, es detecta
una elevada presència de locals buits, mentre que els que estan oberts tenen poca diversitat i
són poc visitats per la població nouvinguda. La presència del centre cívic és de vital
importància, per la capacitat de dinamització social que representa. Així mateix, el
supermercat Condis i el mercat municipal d’aquesta zona baixa, complementen l’activitat
comercial existent.
Els/les agents entrevistats/des apunten a que qualsevol tipus de reactivació que es vulgui dur
a terme a Ciutat Meridiana passa per a que sigui la pròpia població la qui la tiri endavant, a
nivell de negocis petits i familiars. Hi ha molt d’escepticisme a l’hora de pensar que gent de
fora del barri vindrà a implantar-s’hi, tant per la mala comunicació que té com per la mala
imatge que ha anat creant-se al llarg del temps.
Torre Baró també pot dividir-se en la part alta i la part baixa. La zona alta és merament
residencial, amb una absència total de planificació urbanística i activitat econòmica. Pel que
fa a la zona baixa, la recent construcció d’habitatges, la presència del CAP i l’obertura
d’alguns establiments comercials auguren a que pugui ser una zona capaç de reactivar
econòmicament el barri, un pol de centralització d’activitat. En aquest sentit, s’ha inaugurat
el nou Casal de barri en aquesta zona. No obstant això, i al igual que Ciutat Meridiana, hi ha
molt d’escepticisme a l’hora de pensar que gent de fora del barri vindrà a implantar-s’hi, tant
per la mala comunicació que té com per la mala imatge que ha anat creant-se al llarg del
temps.
Finalment, pel que fa a Vallbona, és una zona aïllada de tot plegat, amb una comunicació no
gens bona. Les dues parts en que es divideix, l’alta i la baixa, són relativament diferents. A la
zona alta hi trobem bàsicament residències sense activitat comercial, a excepció d’un
restaurant. Pel que fa a la zona baixa, la presència d’una residència per a gent gran, una
escola, la zona d’horts i la zona de rec, fa pensar en una possible reactivació econòmica. No
obstant això, l’activitat comercial existent és mínima, i la seva configuració i emplaçament fa
que sembli un poble allunyat de Barcelona. Aquest darrer fet, pot fer-lo un lloc idíl·lic
sempre i quan tingui l’activitat econòmica necessària per a abastir la seva població.

Proposta de models de negoci
Resultat de les entrevistes, es poden plantejar una sèrie de propostes de models de negoci,
transcrites tal qual van ser exposades per les i els agents entrevistats:
●

Ciutat Meridiana:
○
Zona alta:
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Una botiga de conveniència.
Un negoci de manteniment de serveis i habitatges, que estigui
vehiculat al pla comunitari i al programa de reinserció.
■
Un espai materno-infantil per a que les dones joves puguin
emprendre o buscar feina.
■
Activitats de muntanya aprofitant l’entorn existent.
○
Zona baixa:
■
Una botiga de roba bàsica: roba interior, roba infantil…
■
Una rostisseria.
■
Un negoci relacionat amb l’atenció a la gent gran, com per
exemple el servei de plats precuinats a domicili.
Torre Baró:
○
Zona alta:
■
Una botiga de conveniència.
○
Zona baixa:
■
Diversos comerços: farmàcia, forn, perruqueria...
Vallbona:
○
Zona alta:
■
Una botiga de conveniència.
○
Zona baixa:
■
Un negoci relacionat amb el ciclisme per a les rutes del rec.
■
Una farmàcia a la zona de la residència i l’escola.
■
Un espai de coworking.
■
■

●

●

3.2.3. Roquetes

Aspectes socioeconòmics destacables
Resultat de les entrevistes, es poden destacar els següents aspectes socioeconòmics:
●
●
●
●
●
●
●
●

El nivell educatiu és baix, amb un elevat fracàs i absentisme escolar.
Hi ha certs problemes de convivència i incivisme.
Hi ha molta precarietat laboral, amb nivells de renda baixos.
Es detecten problemes de conciliació de la vida laboral i familiar per part de
famílies monoparentals.
Hi ha molta prestació i assistència social.
Els comerços locals tenen greus dificultats de supervivència i molts d’ells
tanquen.
Es reclama cert acompanyament per a professionalitzar els projectes formatius
i comunitaris que s’estan duent a terme.
Cal aprofitar l’oportunitat que representa la muntanya.
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●
●
●
●
●
●
●

És un barri oblidat.
Hi ha poca iniciativa i esperit emprenedor.
Els preus dels locals són relativament baixos.
Hi ha problemes de mobilitat degut a l’orografia del barri, sobretot en el cas de
la gent gran.
És un barri molt afectat per l’atur.
Hi ha força projectes comunitaris en marxa.
És un barri molt participatiu i acollidor.

Comentaris addicionals de la persona entrevistadora
En comparació als altres barris analitzats de la Zona Nord (la Trinitat Nova, Ciutat
Meridiana, Torre Baró i Vallbona), es tracta d’un barri força “normalitzat” a nivell
comercial. És un barri molt tradicional, amb conductes pròpies d’un poble. Al igual que els
altres barris mencionats, es pot dividir en la zona alta i la baixa. A la zona alta no hi ha quasi
activitat comercial, tot al contrari que a la zona baixa. No obstant, la dificultat que
representa l’orografia existent de cara a la mobilitat de les persones fa que el consum local
vagi a la baixa. A aquest fet cal afegir-hi la presència del supermercat Mercadona a la zona
baixa, tot just al costat del mercat municipal. La presència de l’Ateneu Popular de Nou Barris
és un fet a tenir en consideració per la capacitat de dinamització social i, fins i tot,
reactivació econòmica en l’àmbit de l’economia social i solidària.

Proposta de models de negoci
Resultat de les entrevistes, es poden plantejar una sèrie de propostes de models de negoci,
transcrites tal qual van ser exposades per les i els agents entrevistats:
●

●

Zona alta:
○
Activitats de muntanya aprofitant l’entorn existent.
○
Un bar o una botiga de consumibles.
Zona baixa:
○
Un negoci que s’encarregui de la dinamització i la fidelització de
l’activitat comercial.
○
Un negoci que fomenti la conversió de projectes comunitaris en
iniciatives d’economia social i solidària.
○
Un taller de costura que estigui vehiculat al taller de formació del pla
comunitari.
○
Una empresa de càtering que estigui vehiculada al taller de formació
del pla comunitari.
○
Una sabateria.
○
Una botiga de congelats.
○
Un espai de coworking.
○
Una gestoria.
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○
○
○

Una botiga de telefonia mòbil oficial.
Una bugaderia.
Una botiga de pintures i decoració.

3.3. ENTREVISTES A HORTA-GUINARDÓ
3.3.1. El Guinardó

Aspectes socioeconòmics destacables
Resultat de les entrevistes, es poden destacar els següents aspectes socioeconòmics:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hi ha molt potencial, però poques eines per a fer-lo aflorar.
Es detecta cert relleu generacional i rejoveniment de la població.
L’escola d’escacs és tot un referent.
Hi ha força grups de consum local i afinitat amb l’especialització que
representa l’economia social i solidària, amb processos incipients de
cooperativisme.
Hi ha molts locals comercials tancats. Els pocs que hi ha oberts estan al voltant
del mercat.
És un barri que mai ha tingut indústria.
L’Hospital de Sant Pau i els laboratoris Esteve atrauen cert volum de consum
al barri.
Hi ha equipaments públics.
Barri amb molta zona verda i miradors molt atractius.
Cada cop hi ha més turistes.
Població amb poca iniciativa i vida social.
No és un barri conflictiu.
El mercat té dues de les setze parades tancades.
És un barri apagat comercialment parlant. No hi ha activitat empresarial ni
industrial.
Els locals que hi ha disponibles cal condicionar-los en excés per a poder-los fer
operatius.
Es reclama que l’administració pública apliqui plans d’usos a la poca activitat
comercial que s’obra i que en faciliti la implantació, ja sigui reduint taxes o
facilitant les tramitacions burocràtiques.

Comentaris addicionals de la persona entrevistadora
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Es tracta d’un barri amb una activitat comercial bastant reduïda, limitada bàsicament entorn
al mercat municipal. Aquest, si bé ha estat remodelat, té la presència contigua al
supermercat, que si bé és un pol d’atracció també representa una competència molt forta en
relació als preus de venda. En aquesta mateixa zona s’hi troba el CAP i una residència per a
gent gran. A mesura que un s’allunya d’aquesta zona, l’activitat comercial es veu reduïda
quasi a la mínima existència.
Passejant pel barri un se n’adona de la presència de zona verda i de molt bones vistes, amb
espais oberts i airejats, fet que hauria de ser aprofitat de cara a la reactivació socioeconòmica
del barri.
Algunes de les persones entrevistades aposten fins i tot per les franquícies, de forma
controlada, per a reactivar d’alguna manera el barri.

Proposta de models de negoci
Resultat de les entrevistes, es poden plantejar una sèrie de propostes de models de negoci,
transcrites tal qual van ser exposades per les i els agents entrevistats:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Negocis de restauració.
Un espai de lliure infantil.
Una gelateria.
Una sabateria.
Una botiga de roba infantil.
En general comerços, sempre i quan estiguin subjectes a un pla d’usos per
part de l’administració pública.
Una gestoria.
Un taller mecànic.
Un negoci de manteniment de serveis i habitatges.
Un negoci vinculat a les energies renovables, aprofitant la bona orientació
del barri.

3.3.2. Els voltants de l’Avinguda de l’Estatut

Aspectes socioeconòmics destacables
Resultat de les entrevistes, es poden destacar els següents aspectes socioeconòmics:
●

Horta:
○

Hi ha un important treball en xarxa, vinculat a l’economia social i
solidària.
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Hi ha cert esperit emprenedor, però es reclamen facilitats per part de
l’administració de cara a professionalitzar les idees que sorgeixen.
○
Hi ha molta i diversa activitat comercial, però poca empresarial o
industrial.
○
Hi ha pocs locals buits.
○
Hi ha força pressió veïnal a nivell de queixes i reclamacions
administratives.
○
Hi ha un elevat sentit de pertinença.
○
Es detecta cert envelliment de la població.
○
Hi ha problemes de comunicació amb barris veïns com a
conseqüència del poc transport públic existent.
○
El mercat presenta una elevada ocupabilitat, però amb unes
infraestructures molt dolentes.
○
És un barri ben comunicat.
La Clota:
○
Elevada presència de joves amb risc d’exclusió social.
○
Barri poc conflictiu, però amb un elevat fracàs escolar.
○
Barri humil i amb moltes necessitats.
○
Hi ha una elevada presència de famílies monoparentals.
○
Hi ha molta presència de persones nouvingudes.
○
El nivell econòmic és molt baix.
○
Hi ha un elevat consum de tòxics.
○
Es detecta poca iniciativa i capacitat de lideratge.
○
Manquen espais verds però hi ha força equipaments.
○
Hi ha certa activitat comercial, però n’hi podria haver més.
○
Hi ha poca activitat empresarial.
○
El preu del lloguer no representa cap atractiu per a que s’implantin
negocis o vingui gent d’altres llocs.
○
Cal donar a conèixer el barri i totes les seves bondats, sobretot per
l’entorn natural que representa.
○
Hi ha molta gent gran.
○
És un barri ben comunicat.
○

●

Comentaris addicionals de la persona entrevistadora
Horta és com un poble. A nivell comercial hi ha de tot, potser sense gaire diversitat però
amb capacitat de sobreviure i tenir de tot sense necessitat de sortir del barri. Es tracta de la
zona més “normalitzada” d’entre les analitzades en aquest estudi, caracteritzant-se això sí per
un elevat envelliment de la població, mentre que la gent jove ha de marxar a viure a les
afores del barri com a conseqüència dels elevats preus dels habitatges (si bé tornen al barri a
realitzar les seves compres).
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Horta és un barri amb certa iniciativa emprenedora, amb un elevat sentit de pertinença i una
capacitat d’enxarxament molt important. Tot això caldria aprofitar-ho de cara a plantejar
una reactivació econòmica del barri, sobretot sota l’enfocament de l’economia social i
solidària.
Pel que fa a la Clota, és un barri desconegut. Passejant-hi un es pot adonar del potencial que
té pel que fa a la disponibilitat d’espais idíl·lics com els Tres Turons i entorns muntanyosos.
Donat que l’activitat comercial és mínima, caldria enfocar les possibles accions de
reactivació econòmica des del punt de vista de convertir-se en un espai obert de la ciutat, on
poder respirar i aïllar-se del soroll i la circulació.

Proposta de models de negoci
Resultat de les entrevistes, es poden plantejar una sèrie de propostes de models de negoci,
transcrites tal qual van ser exposades pels i les agents entrevistades:
●

Horta:
Un bar allà on abans hi havia “El setze”, sempre i quan es compleixi
la normativa i es respecti el descans del veïnat.
○
En general comerços per a joves: roba, sabateria…
○
Activitats relacionades amb l’art.
○
Un negoci de rentat de vehicles.
La Clota:
○
Una gestoria.
○
Un negoci vehiculat amb l’atenció a la gent gran.
○

●

3.3.3. La Teixonera

Aspectes socioeconòmics destacables
Resultat de les entrevistes, es poden destacar els següents aspectes socioeconòmics:
●
●
●
●
●

És un barri apagat comercialment parlant. No hi ha activitat empresarial ni
industrial.
Hi ha molts locals buits.
És un barri força envellit.
No és un barri conflictiu ni amb problemes d’inseguretat.
Hi ha problemes de mobilitat degut a l’orografia del barri, sobretot en el cas de
la gent gran.
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Proposta de models de negoci
Resultat de les entrevistes, es poden plantejar una sèrie de propostes de models de negoci,
transcrites tal qual van ser exposades per les i els agents entrevistats:
●

Activitats de serveis o oficines que aprofitin els preus relativament baixos dels
lloguers dels locals comercials.

4. CONCLUSIONS
En general les aportacions fetes per les persones agents entrevistades posen de manifest una
situació socioeconòmica molt alineada amb la plantejada a la Fase 1 d’estat de l’art, tant a
nivell social com educatiu, econòmic i urbà. No obstant això, puntualment es detecten certes
discrepàncies si comparem aquelles diagnosis amb els aspectes extrets de les entrevistes.
Aquestes discrepàncies estan majoritàriament relacionades amb les potencialitats existents a
les diagnosis de la Fase 1, les quals no són ben bé així sota la percepció de la població.
Considerem que el motiu és que les diagnosis es basen en resultats quantitatius i estadístics,
mentre que el treball de camp es basa en les percepcions de les persones que viuen el dia a
dia dels barris, que transmeten una informació molt més qualitativa i realista. Des d’aquest
punt de vista, és destacable la importància d’haver realitzat aquest treball de camp, doncs
havent utilitzat únicament les diagnosis objectives no haguéssim estat capaços d’entendre bé
el tarannà del dia a dia als barris, ni les percepcions que realment existeixen en relació a
aquests. Estadísticament un pot entendre els barris com a integrants d’una gran ciutat, però
cal trepitjar el territori per a adonar-se’n realment que sovint els números no reflecteixen
del tot la realitat existent ni les percepcions del veïnat.
Per altra banda, tal i com es desprèn del contingut de les entrevistes, ja sigui a nivell de
situació socioeconòmica com a nivell de proposta de nous models de negoci, estem davant
d’uns barris amb importants dificultats socioeconòmiques, amb una activitat comercial,
empresarial i industrial reduïda o a la baixa, i amb una població amb poca iniciativa i que no
es caracteritza per l’esperit emprenedor, ans al contrari. La principal excepció a tot això ve
de la mà del barri d’Horta, un barri amb molta activitat comercial (si bé no pas empresarial o
industrial), i amb força esperit emprenedor, associat sobretot a l’economia social i solidària.
En la mateixa línia del punt anterior, durant les entrevistes s’ha detectat que les propostes de
models de negoci dutes a terme per part de les persones entrevistades han estat en general
molt localitzades i molt associades a les necessitats existents, però en cap cas amb una visió
de ciutat. És a dir, més enllà de pensar en el barri com a un espai acollidor de negocis que
atreguin gent d’altres barris o fins i tot turistes, en la majoria dels casos es pensa en la
reactivació econòmica basada en cobrir les necessitats actualment existents, tant a nivell
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comercial com empresarial i industrial. La principal excepció a tot això ve de la mà del barri
de la Clota, on realment es percep que l’entorn natural existent ha de ser aprofitat per a
establir-hi activitats referents a nivell de ciutat, doncs es gaudeix d’un entorn de gran bellesa
però totalment desconegut per a les grans masses.
Durant les entrevistes es reitera també la necessitat que des de l’administració pública
s’acompanyi i es faciliti la professionalització d’iniciatives de l’economia social i solidària.
Les persones entrevistades es refereixen tant a aquelles iniciatives que sorgeixen arrel de les
accions dutes a terme per plans comunitaris o d’altres programes municipals, com a aquelles
accions comunitàries pròpies del teixit associatiu.
En base als dos punts anteriors, i de cara a l’elaboració de la Fase 3 d’aquest treball, a part de
tenir en consideració les propostes dels i les agents entrevistades caldrà també esforçar-se a
entendre els barris com a integrants d’una ciutat amb molta població i molta presència de
visitants. Caldrà pensar doncs també en models de negoci que, si bé no tinguin molt a veure
amb les necessitats existents als barris analitzats, sí que puguin aprofitar les principals
característiques d’aquests pel que fa a la seva bona comunicació, el seu emplaçament natural,
la seva disponibilitat d’espais… Així mateix, caldrà pensar en models associats a l’economia
social i solidària, ja siguin d’iniciativa particular o bé sorgits de programes que actualment
l’administració pública està duent a terme als barris a nivell formatiu.
És destacable també la insistència rebuda per part de les persones entrevistades en relació a
l’elevat número de visites, enquestes o entrevistes a les que han estat sotmeses durant els
darrers anys, si bé cap d’aquestes accions ha generat realment impacte als seus barris. La
percepció que tenen de tot això és que se’ls pregunta molt però se’ls fa molt poc cas. Per altra
banda, també es reclama la necessitat que des de l’administració pública s’ajudi a dinamitzar
l’activitat comercial, ja sigui amb programes d’emprenedoria i acompanyament (tal i com
s’ha comentat abans en relació a l’economia social i solidària), o bé donant facilitats
burocràtiques i econòmiques per a l’obertura de nous comerços. És a dir, caldria que des de
l’administració pública s’acompanyés i es posés tot molt més fàcil per a que la gent amb
iniciativa fos capaç d’engegar nous negocis.
En definitiva, i a mode de recapitulació:
●

●

El treball de camp ha estat fonamental per a entendre la conjuntura
socioeconòmica realment existent als barris. Les dades quantitatives de les
diagnosis existents no són suficients per a entendre del tot la percepció que
tenen els/les agents més directament implicats/des als barris, és a dir, els actor
econòmics i el veïnat.
El treball de camp també ha estat fonamental per a detectar necessitats molt
localitzades que podrien esdevenir models de negoci. No obstant, i per contra,
del treball de camp no se n’ha pogut despendre la proposta de models de
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●

●

●

negoci d’ampli abast, a nivell de ciutat, que promoguin la reactivació
econòmica molt més enllà de l’àmbit local i veïnal.
El treball de camp ha permès corroborar la necessitat d’apostar per a models
d’economia social i solidària, tal i com apunten la majoria dels treballs
analitzats durant la Fase 1 d’aquest treball. Caldrà apostar tant per models que
cobreixin necessitats no cobertes, com per models que donin continuïtat a
programes formatius i d’emprenedoria actualment existents als barris.
El treball de camp ha permès detectar informació relacionada amb cert
malestar envers l’administració pública o certa demanda d’actuació per part
d’aquesta. Així per exemple, hi ha comentaris de queixa per l’elevat nombre
d’enquestes i entrevistes a les que han estat sotmesos/es durant els darrers
anys, o bé comentaris de petició d’ajuts de cara a facilitar i reduir els costos
associats a l’obertura de nous comerços o negocis.
I per últim, el treball de camp ha permès entendre el perfil majoritari (si bé no
únic) existent entre la ciutadania dels barris analitzats: població
majoritàriament envellida, amb certa dificultat econòmica, amb poca iniciativa
o esperit emprenedor, amb una visió a molt curt termini i d’àmbit local o
veïnal, amb poca visió de ciutat i, en general, amb una demanda important de
rebre des d’un agent extern l’impuls necessari que els permeti reactivar
socioeconòmicament els seus barris.
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FASE 3
DEFINICIÓ DE MODELS DE NEGOCI
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En aquesta fase es recullen i defineixen models de negoci generalistes sorgits de les següents
fonts d’informació:
● Fase 1 d’estat de l’art.
● Fase 2 de treball de camp.
● Enquestes d’hàbits de consum
● Pam a Pam: mapa d’economia social i solidària.
● Pla d’impuls de l’economia social i solidària de l’Ajuntament de Barcelona.
En la fase 4 en seleccionem alguns, els concretem en activitats econòmiques potencialment
viables i els desenvolupem estratègicament utilitzant l’eina de modelització estratègica
denominda Canvas.

PROPOSTES TRANSVERSALS A TOTS ELS BARRIS I VINCULADES A L’ESS
1. En les 7 zones d’estudi - Iniciativa socioempresarial de l’economia social i solidària,
en forma de cooperativa de treball associat, que faciliti la implantació del pla
d’impuls de l’ESS en aquests barris. Aquesta execució hauria de ser duta a terme per
part de la iniciativa socioempresarial, si bé anant de la mà i amb la garantia que
representa el recolzament del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i
Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona. L’estructuració i els estatuts
d’aquesta cooperativa haurien de permetre la contractació temporal de persones
treballadores que s’iniciessin en l’àmbit de l’ESS o l’absorció de projectes en forma de
grups d’activitat cooperativitzada. Hauria de fomentar la coproducció i co-creació,
tant des de la formació com des de l’assessorament. Dos exemples a seguir serien els
que s’estan duent a terme a Fem Procomuns (www.femprocomuns.cat) o a Smart-Ib
(www.smartib.org), amb l’existència de diferents tipologies de socis/es: persones
treballadores, de consum i col·laboradores. Seria una iniciativa que permetria
consolidar-ne d’altres ja existents o fomentar-ne la creació de noves. Hi tindrien
cabuda diferents tipologies d’activitat: des de grups de consum fins a grups de
criança, xarxes d’intercanvi, finances solidàries...
2. En les zones de l’eix muntanya (Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes, la
Trinitat Nova i la Teixonera) - Iniciatives per tal d’impulsar i enfortir experiències
d’ESS que contribueixin a l’obertura de la muntanya a la ciutat, partint de les
potencialitats del territori. Permetria donar valor a la relació de la muntanya amb la
ciutat, amb activitats com per exemple:
a. Projectes agroecològics i forestals.
b. Projectes vinculats al lleure, la cultura o activitats diverses del sector
primari.
Per tal de concretar, caldria conèixer realment l’existència o no de solars que
permetessin dur a terme aquestes activitats.
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SANT MARTÍ
El Besós-Maresme
1. Una residència, un alberg o un espai d’habitatges de lloguer, destinat a un públic
itinerant com per exemple turistes, estudiants o persones treballadores d’empreses.
Es tracta d’un model de negoci residencial, que atrauria persones al barri i, per tant,
propiciaria que aquestes consumissin als comerços locals.
2. Una botiga tipus outlet amb roba de marca, destinada al públic més jove del barri. Es
tracta d’un model de negoci comercial, que retindria a les persones joves al barri de
cara a fer les seves compres i, per tant, evitaria la seva fuga cap als centres
comercials.
3. Aprofitant el pol que representa la zona del CAP, amb la remodelació prevista de
l’antic cinema Pere IV, un o més comerços que estiguin alineats amb els resultats de
les enquestes d’hàbits de consum. Es tracta d’un model de negoci comercial, que
aprofitaria l’afluència de persones en la zona i que tindria en consideració les
necessitats reals del veïnat arrel de les enquestes. En aquest sentit, és important
destacar que les dades de l’Enquesta Pla Desenvolupament Econòmic dels Barris,
realitzada durant el darrer trimestre de 2017, reflecteixen que una àmplia majoria de
la població del barri realitza les seves compres quotidianes en el seu entorn
immediat, principalment al supermercat i en botigues especialitzades, en
proporcions sempre superiors al 75%. Sobretot en aquest tipus de consums, els més
quotidians, cal aprofitar els hàbits de la població per oferir la major oferta
complementària possible.
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4. Aprofitant els espais industrials disponibles al marge esquerre de la Rambla Prim, i la
bona comunicació existent en la zona, un negoci vehiculat a les flotes (taxis, serveis
de neteja…).
5. Aprofitant els espais industrials disponibles al marge esquerre de la Rambla Prim, i la
bona comunicació existent en la zona, un plató de fotografia a nivell de ciutat.

NOU BARRIS
La Trinitat Nova
1. Una cafeteria que disposi d’un parc infantil amb boles, matalassos…, destinada a un
públic jove amb infants. Es tracta d’un model de negoci mixt, en el que hi tenen
cabuda tant persones usuàries adultes que vulguin prendre alguna cosa, com famílies
que vulguin celebrar-hi festes infantils o simplement prendre alguna cosa mentre els
seus fills i/o filles juguen en un entorn segur i controlat.
2. Aprofitant la manca de comerços bàsics a la zona d’Aigua Blava, entre Tamariu i la
Casa de l’Aigua, un o més comerços que estiguin alineats amb els resultats de les
enquestes d’hàbits de consum. Es tracta d’un model de negoci comercial, que
aprofitaria l’absència de comerços bàsics en la zona i que tindria en consideració les
necessitats reals del veïnat arrel de les enquestes. En aquest cas, les proporcions de
consum de proximitat són més baixos que en altres barris (com s’ha comentat
anteriorment, per exemple, en el cas del Besòs-Maresme), però es pot explotar
igualment un potencial latent en el cas de productes menys quotidians, però també
presents en la cistella de compra d’una una àmplia majoria de les llars (com la
ferreteria i la decoració), o també en el cas de servies de consum relativament
regular, com la perruqueria o les reparacions de la llar. En tot cas, hi ha segments de
consum en que la proporció de llars que declara no fer cap tipus de compra és força
elevat (tintoreries, llibres i joguines, etc.), i per tant caldria no prioritzar aquest tipus
d’activitats.
3. En base als comentaris rebuts durant la Fase 2 de treball de camp, i aprofitant la
petita dimensió dels locals comercials més antics, un comerç on es facin claus i
s’arreglin sabates. Es tracta d’un model de negoci industrial, que té per objectiu
donar resposta a un nínxol de mercat actualment sense cobrir, evitant que el veïnat
hagi d’anar als centres comercials o a d’altres barris per a fer-se còpies de claus o
arreglar-se les sabates.
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4. Aprofitant les petites dimensions dels locals comercials, acondicionar-los i muntar
un negoci de lloguer d’espais per a assaigs musicals.

La Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona)

Iniciatives socioempresarials d’ESS en sectors i àmbits amb valor afegit (cures i serveis a les
persones, treballs relacionats amb el medi ambient i l’entorn forestal...). Treballs a la
comunitat (arranjament i dinamització de l’espai públic, neteja d’espais verds, etc.).
1. A la zona baixa de Vallbona, una botiga vinculada amb el ciclisme, destinada al
públic que fa rutes amb bicicleta per la zona del rec. Es tracta d’un model de negoci
mixt, on es podrien vendre peces i complements de bicicletes, on es podrien fer
reparacions i on es podrien preparar pícnics o servir esmorzars per als grups de
ciclistes.
2. A la zona baixa de Torre Baró, aprofitant el pol que representa la zona del CAP amb
la construcció de nous habitatges, l’obertura d’alguns comerços i l’actual presència
del nou Casal de Barri, un o més comerços dels que s’esmenten en les fases 3 i 4 del
present informe. Es tracta d’un model de negoci comercial, que aprofitaria l’absència
de comerços bàsics en la zona i que tindria en consideració les necessitats reals del
veïnat arrel de les enquestes.
3. A la zona alta de Ciutat Meridiana, un espai materno-infantil, destinat a mares i
pares joves. Es tracta d’un negoci assistencial, que permetria a les mares i pares joves
poder dedicar-se a la formació, a la recerca de feina o al treball. Es tracta d’un model
proposat durant les entrevistes de la Fase 2 de treball de camp, i arrel de la detecció
de que les mares joves es veuen lligades de mans i peus com a conseqüència de no
tenir amb qui deixar els/les seus fills/es.
4. A la zona alta de Ciutat Meridiana, i aprofitant el mal estat de les comunitats i
habitatges, un negoci de manteniment destinat a donar sortida a les persones
professionals que participen en el programa de inserció laboral del pla comunitari.
5. A la zona baixa de Torre Baró, aprofitant la presència de locals buits no molt petits i
la proximitat a la zona baixa de Ciutat Meridiana on hi ha molta població en edat de
treballar ociosa, un negoci relacionat amb el lleure i l’esport. Permetria fomentar la
cohesió social alhora que reactivar comercialment la zona per la presència de gent.

Roquetes
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1. Un taller de costura destinat al públic en general. Es tracta d’un negoci industrial
que donaria una sortida laboral als i les participants del taller de formació del pla
comunitari. Caldria que fos un negoci que comptés amb l’acompanyament inicial de
les pròpies persones tècniques del pla comunitari, i que tingués una estructuració
vinculada al cooperativisme o associacionisme.
2. Una empresa de càtering destinada al públic en general, tant a nivell local com de
ciutat. Es tracta d’un negoci industrial que donaria una sortida laboral a les i els
participants del taller de formació del pla comunitari. Caldria que fos un negoci que
comptés amb l’acompanyament inicial del personal tècnic del pla comunitari, i que
tingués una estructuració vinculada al cooperativisme o associacionisme.
3. A la zona alta de Roquetes, i aprofitant l’entorn muntanyós existent i la presència del
castell de Torre Baró, una empresa vinculada a les activitats de lleure i muntanya. Es
tracta d’un model de negoci mixt, on es podrien vendre complements de muntanya i
on es podrien preparar pícnics o servir esmorzars per als grups d’excursionistes o
ciclistes. Així mateix, es podrien organitzar rutes guiades.
4. Com a resultat de les aportacions rebudes durant les entrevistes de la Fase 2 de
treball de camp, un comerç de productes congelats que doni resposta a la demanda
existent i a la nul·la oferta.
5. Com a resultat de les aportacions rebudes durant les entrevistes de la Fase 2 de
treball de camp, un comerç de telefonia mòbil que doni resposta a la demanda
existent i a la nul·la oferta.

HORTA-GUINARDÓ
El Guinardó
1. Com a resultat de les aportacions rebudes durant les entrevistes de la Fase 2 de
treball de camp, un negoci de restauració.
2. Aprofitant la bona orientació del barri, un negoci vinculat a les energies renovables,
aprofitant la bona orientació del barri.

Els voltants de l’Avinguda de l’Estatut (Horta i la Clota)
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1. A Horta, redefinir el negoci de restauració que representava l’antic “El Setze”, per tal
que doni resposta a la gran demanda que tenia, però que al mateix temps garanteixi
la convivència i el descans del veïnat.
2. A Horta, i com a resultat de les aportacions rebudes durant les entrevistes de la Fase
2 de treball de camp, un negoci de rentat de vehicles que doni resposta a la demanda
existent i a la nul·la oferta.
3. A la Clota, i aprofitant el potencial que té pel que fa a la disponibilitat d’espais
idíl·lics com els Tres Turons i entorns muntanyosos, un negoci que organitzi rutes i
passejades per la zona, tenint una repercussió a nivell de ciutat.
4. A la Clota, i com a conseqüència de l’elevada presència de famílies monoparentals,
un espai materno-infantil, destinat a mares joves. Es tracta d’un negoci assistencial,
que permetria a les mares poder dedicar-se a la formació, a la recerca de feina o al
treball.
5. Com a conseqüència de l’elevada presència de gent gran a Horta i la Clota, i la bona
comunicació d’ambdues zones, un servei de càtering per a gent gran, que abasteixi
tant als barris com a la resta de la ciutat.
La Teixonera
Àmbits com els serveis a la gent gran o la dinamització dels espais dedicats a l’esport, el
lleure i l’agroecologia.
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FASE 4:
DESENVOLUPAMENT DE CANVAS
D’ACTIVITATS ESPECÍFIQUES PER
ZONES
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Chuches & Things
Energies renovables
Espai FabLab
Forn de pa i degustació
Gastro bar
Gestió serveis socials

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Parc de lleure educatiu

x

Plats Preparats

x

x

x

x

Producció , distribució i com productes agroeco ESS

x

Producció i recerca d'arts visuals

x
x

x

x

Reciclatge tèxtil i reinserció laboral

Serveis amants bici

x

x

x

Reparació smartphones i tauletes

Residència i centre de dia

x
x

Reparació de calçats i serveis

Residència d'estudiants

Zona Nord

x

Lloguer i espais assajos musicals
Rentat i manteniment de vehiclesManteniment i
reparació de Vehicles

Queviures

Teixonera

La Trinitat
Nova
Roquetes

Besòs Maresme
Guinardó

MODELS DE NEGOCI
1 Bar & Rest amb propostes cult
2 Centre de formació Trail Running
3 Espai de lleure infantil

Av Estatut

BARRIS

x
x
x
x
145

DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

2
3 Serveis atenció domiciliaria i domèstics
2
4 Serveis per a la llar i manteniment ESS
2
5 Serveis professionals del transport

x

x

x
x

x
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AVINGUDA DE L’ESTATUT
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BUSINESS CANVAS: GASTROBAR
SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis/es)
Proveïdors/es de matèria
prima i productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
rellevants de la zona que
puguin derivar clients/es

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Control del procés productiu

Serveis de bar i de restaurant

Entrega de comandes a plena

Disposar d’un petit espai de

satisfacció de la clientela

cafeteria

La atenció al local és de manera

Dirigit a tots els i les habitants. Apte per

directa i personal buscant una

homes, dones i nens/es amb

excel·lent atenció a la clientela.

independència de la edat que vulguin
complementar i/o millorar els seus

App per dispositius mòbils

hàbits alimentaris

Dissenyar la promoció de tal

Disposar d’un petit espai de

manera que les persones

llibreria i exposicions

Venda directa

Productes per celíacs

producte la seva qualitat i

Elaborar i oferir gran varietat

Venda mitjançant canals digitals

Estudiants i professionals (per exemple

preu en el mercat

de productes elaborats amb

consumidores coneguin el
freelances) que vulguin disposar d’un

ingredients orgànics i de

Xarxa de punts de venda físics

espai habilitat per exercir la seva

Oferir els productes amb preus

proximitat. Excel·lent qualitat,

(per exemple tendes de discos,

activitat

competitius dins del mercat

nutritiu i econòmic

etc.)
Hotels rellevants de la zona que no

Capacitació i formació al

Oferta de plats elaborats

personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Possibilitat d’entrega a

Atenció telefònica i línia de

disposen de capacitat de produir els seus

servei a la clientela

propis productes i per tant els han de
comprar.

domicili
Projectar una imatge de neteja
i pulcritud

Educar a involucrar a la
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

RECURSOS CLAU

comunitat a través de xerrades

CANALS

Capital d’inversió i socis/es

i activitats sobre hàbits

Fullets publicitaris

Local

alimentaris, incloent activitats

Es desenvoluparà una pàgina web

Talent humà qualificat

dirigides a nens i nenes

i perfils en xarxes socials per

Maquinaria i equip

promocionar els productes i

Canals digitals i telefònics

Actes de presentació de llibres,

serveis del negoci i mostrant la

d’atenció i servei a la clientela

recitals de poesia, i d’altres

varietat i qualitat dels mateixos

Mitjans de transport

activitats culturals.

Mitjans digitals especialitzats en
restauració
Publicitat en mitjans locals amb
l’objectiu de donar a conèixer la
oferta

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adquisició de la maquinaria

Venda de plats i copes

Fixes: personal, matèria prima, manteniment maquinaria, local
Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats, costos derivats dels actes culturals

Ingressos derivats de l’espai de cafeteria
Venda de plats elaborats
Venda de llibres
Ingressos derivats dels actes culturals
Ingressos derivats de les xerrades i activitats
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS:SERVEIS DE RENTAT I MANTENIMENT DEL VEHICLE
SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis/es)
Flotes de vehicles i empreses
de transport públic
Proveïdors/es de components i
peces
Fabricants de vehicles, i
establiments concessionaris de
vehicles del districte
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Serveis de neteja integral de

Rentat de vehicles

vehicles, fonamentada en

La atenció al local és de

Concessionaris de vehicles

manera directa i personal,

criteris de qualitat, respecte al

De manera complementària,

buscant una excel·lent atenció

medi ambient i orientació a un

venda de recanvis, i oferta de

a la clientela

alt nivell de satisfacció per part

productes i serveis

de la clientela.

complementaris com per

Clients i clientes particulars
Empreses que disposin d’una flota de

Venda directa

vehicles i vulguin externalitzar el servei

exemple un espai perquè la
Especialització potencial en

clientela es pugui fer ella

Atenció telefònica i línia de

Empreses i organitzacions que vulguin

serveis complementaris de

mateixa petites reparacions

servei a la clientela

formar part d’un procés evolutiu que

reparació i assessorament (per

millori l’entorn

exemple centrant l'atenció en

Xerrades i activitats sobre els

determinats tipus de vehicles o

beneficis dels vehicles híbrids i

marques)

elèctrics, i formes de

Empreses de transport públic

conducció eficient
Oferta completa i flexible per
adaptar-se a les necessitats

Serveis de finançament

específiques de la clientela

alternatius
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

RECURSOS CLAU

CANALS

Capital d’inversió i socis/es

Disposar d’un servei de

capitalistes

cafeteria i de màquines de

Venda mitjançant canals

vending per a clients/es que

digitals (pàgina web, App per

esperen

dispositius mòbils, Whatsapp,

Local i magatzem, maquinaria i
equips, infraestructura de

etc.)

transport
Pàgina web i perfils en xarxes
Talent humà qualificat

socials per promocionar els
productes i serveis del negoci

Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

App per dispositius mòbils
Publicitat en mitjans locals
Agents associats/des per a la
promoció i el manteniment

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local i magatzem, permisos, personal, primer inventari de

Venda de productes i serveis habituals d’un negoci d’aquest tipus

components i de productes complementaris

Ingressos derivats dels productes i serveis complementaris (per exemple de la

Fixes: personal, components, productes complementaris, local i magatzem

cafeteria i de les maquines de vending)

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Ingressos derivats de xerrades i activitats sobre els beneficis dels vehicles

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre els beneficis dels vehicles híbrids i

híbrids i elèctrics, i formes de conducció eficient

elèctrics, i formes de conducció eficient, costos derivats del servei de microfinançament

Possibles ingressos derivats de subsidis, crèdits de carbono o bé fons
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

d’inversió ecològica

BUSINESS CANVAS: PARC DE LLEURE EDUCATIU
SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis/es)
Proveïdors/es de productes i

ACTIVITATS CLAU

Aliança estratègica amb hotels

Parc de lleure educatiu per a

La atenció al local és de

Dirigit a nens i nenes de 1 any fins a 10

productiu en determinats

nens, nenes i persones adultes,

manera directa i personal,

anys amb diferents espais adequats per

productes i serveis

on aprendre, experimentar i

buscant una excel·lent atenció

cada segment d’edat

divertir-se vivint un dia

a la clientela

Oferir els productes amb preus

diferent i inoblidable en plena

competitius dins del mercat

natura

Disponibilitat de productes per a persones
Venda directa

celíaques i d’altres amb necessitats
especials

Capacitació i formació al

Celebració d’esdeveniments i

Atenció telefònica i línia de

personal sobre els serveis i

festes per a nens i nenes,

servei a la clientela

productes oferts

xerrades i activitats

i locals de restauració
rellevants de la zona

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA

diferents negocis dels que
derivar clientela

RELACIÓ AMB LA

Supervisió del procés

aliments
Aliança estratègica amb

PROPOSTA DE VALOR

Persones adultes de totes les edats que
vulguin fer celebracions al local fora de
l’horari infantil

Projectar una imatge de neteja

Elaboració de plats preparats i

i pulcritud

entrepans de qualitat, nutritius
i econòmics, focalitzant-se en

Oferta completa i flexible per

els ingredients orgànics i de

adaptar-se a les necessitats

proximitat

específiques de la clientela
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

RECURSOS CLAU

CANALS

Capital d’inversió i socis/es

Espais de cafeteria i lleure per

Venda mitjançant canals

capitalistes

persones adultes

digitals (pàgina web, App per

Local

Espai on les nenes i els nens

etc.)

puguin fer els deures i estudiar

Pàgina web i perfils en xarxes

dispositius mòbils, Whatsapp,

Talent humà qualificat

socials per promocionar els
Servei de guarderia/cangur

productes i serveis del negoci

Oferta d’esdeveniments i

App per dispositius mòbils

Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

celebracions per a grups de
persones adultes fora de

Publicitat en mitjans locals

l’horari infantil

amb l’objectiu de donar a
conèixer la oferta
Distribució de fullets
publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adequació del local

Venda de productes habituals d’un parc de lleure educatiu

Fixes: personal, producte alimentaris, local i manteniment del mateix

Venda de productes complementaris dirigits a persones adultes

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Ingressos derivats de la cafeteria, plats preparats i entrepans

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats

Ingressos derivats del servei de guarderia/cangur
Xerrades i activitats
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: QUEVIURES (COLMADO AMB HORARI LLIURE)
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona
Equip de treball (socis/es)

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Oferir una gran varietat de

La atenció al local és de

Dirigit a tothom Apte per homes, dones,

productiu en determinats

productes, intentant focalitzar-

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

productes

se en els ingredients orgànics i

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

de proximitat

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Elaboració de plats preparats

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per persones

de qualitat, nutritius i

productes a partir d’un cert

celíaques i d’altres amb necessitats

econòmics

import de compra

especials

Possibilitat de personalitzar els

Venda directa

Hotels i locals de restauració rellevants de

Entrega de comandes a plena
satisfacció de la clientela
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al

productes a un cost competitiu

personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Disposar d’una oferta de

la zona que no disposen de capacitat de
Atenció telefònica i línia de

produir els seus propis productes i per tant

servei a la clientela

els han de comprar

productes complementaris a lo
Projectar una imatge de neteja

que habitualment es troba en

Venda mitjançant canals

Disposar d’un espai on la clientela pugui

i pulcritud

un comerç d’aquest tipus

digitals (pàgina web, App per

degustar els plats preparats

dispositius mòbils, Whatsapp,
Educar a involucrar a la

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis

comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i

etc.)

Gent gran amb necessitats especials

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes
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POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

activitats
Local i magatzem,
infraestructura de transport

socials per promocionar els
productes i serveis del negoci i

Personalització de productes i

mostrant la varietat i qualitat

serveis per a la gent gran

dels mateixos

Talent humà qualificat
App per dispositius mòbils
Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals d’una botiga de queviures

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Plats elaborats

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels

Productes especials sota comanda

productes especials sota demanda

Xerrades i activitats sobre vida saludable
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

1. OBSERVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODEL DE NEGOCI MITJANÇANT EL BUSINESS CANVAS: Serveis d´Atenció Domiciliària i
Domèstics
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis/es)
Aliança estratègica amb altres
estructures que actualment
també donen suport a persones
usuàries dependents en el
districte
Aliança estratègica amb
diferents negocis i
proveïdors/es de serveis locals
que puguin derivar clientela

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Assistència a homes i dones

La atenció al local és de

Dirigit a homes i dones majors de 65 anys

productiu dels serveis

majors de 65 anys amb algun

manera directa i personal lo

amb algun grau de dependència o a

grau de dependència o a

que generarà una experiència

aquelles persones presenten disminució

Oferir els serveis amb preus

aquelles persones que per

de compra amb un ambient

específica

competitius dins del mercat

presentar alguna disminució

agradable, buscant una

específica requereixin

excel·lent atenció a la clientela

Capacitació i formació al

assistència externa en el seu

personal sobre els serveis oferts

domicili particular

Venda directa

Projectar una imatge de neteja

La iniciativa s'aborda, per

Atenció telefònica i línia de

i pulcritud

l'àrea en la qual es desenvolupa

servei a la clientela

Possibilitat de adreçar-se a clients/es
privats i públics (treballs prestats per a la
administració pública)

l'activitat, amb un
Dissenyar la promoció de tal

enfocament estratègic de

Serveis mitjançant canals

manera que les persones

"intervenció comunitària",

digitals (pàgina web, App per

consumidores coneguin el

intentant

dispositius mòbils, Whatsapp,

producte la seva qualitat i

complementar els serveis de les

etc.)

preu en el mercat

altres estructures que
actualment treballen

Especialització (per exemple

també donant suport a

centrant l'atenció dins de les

persones dependents en el

persones dependents, en

districte

aquelles majors de 65 anys)
Serveis d’atenció domiciliaria
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

Oferta completa i flexible per

dividits en tres grans grups:

adaptar-se a les necessitats

auxiliar d’infermeria, auxiliar

específiques de la clientela

d’infermeria geriàtrica,
tècnic/a en psicomotricitat
Serveis domèstics (per exemple
neteja de la llar, o
manteniment i petites
reparacions, o adaptació de la
llar)
Assistència de caràcter
personal: orientada a donar
suport a la autonomia i el
benestar personal i social. En
aquesta categoria s'inclou un
gran nombre de
actuacions com ara visites

RECURSOS CLAU
Recursos econòmics: capital
d’inversió i socis/es
Local
Talent humà qualificat

mèdiques o fer la compra
Activitats educatives: com
exercicis de memòria o
gimnàstica de
manteniment; el seu objectiu
és fomentar hàbits de conducta
i adquirir

CANALS
Es desenvoluparà una pàgina
web i perfils en xarxes socials
(per exemple Facebook o
Twitter) per promocionar els
productes i serveis del negoci i
mostrant la varietat i qualitat
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

habilitats bàsiques

dels mateixos

Activitats sociocomunitàries:

App per dispositius mòbils

Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

per tal d'integrar a la persona
Mitjà de transport per recollida

dependent en la comunitat. En

Publicitat en mitjans locals

i entrega a domicili

aquesta classificació estarien

(TV, radio, premsa) amb

incloses totes les

l’objectiu de donar a conèixer

activitats d'oci i temps lliure

la oferta

com assistència a festes locals,
al teatre,

Distribució de fullets

lectura, etc.

publicitaris

Educar e involucrar a la
comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i
activitats
Possibilitat de recollida i
transport a domicili de les
persones usuàries

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, formació del personal, permisos, adequació del local,

Venda de serveis habituals d’un negoci d’aquest tipus (serveis d’atenció

mitjans de transport

domiciliaria i serveis domèstics)
Ingressos derivats de serveis de assistència de caràcter personal, activitats
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

Fixes: personal, local i manteniment del mateix, productes necessaris per tal de desenvolupar la

educatives, activitats sociocomunitàries

activitat d’un negoci d’aquest tipus, mitjans de transport

Ingressos derivats de les xerrades i tallers

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i tallers
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: PLATS PREPARATS
SOCIS/ES CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Proveïdors/es de matèria prima

Control del procés productiu

Equip de treball (socis/es)

Entrega de comandes a plena

Aliança estratègica amb

satisfacció de la clientela

proveïdors/es de productes

Dissenyar la promoció de tal

complementaris

manera que les persones

Aliança estratègica amb hotels

consumidores coneguin el

i locals de restauració

producte la seva qualitat i

rellevants de la zona

preu en el mercat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tots els habitants. Apte per

de productes elaborats amb

manera directa i personal

homes, dones i nens amb independència de

ingredients orgànics i de

buscant una excel·lent atenció

la edat que vulguin complementar i/o

proximitat. Excel·lent qualitat,

al client

millorar els seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per celíacs

nutritiu i econòmic
Possibilitat de personalitzar els

productes a partir d’un cert

productes a un cost competitiu

import de compra

Menús setmanals publicats de

Venda directa

tal manera que la clientela
pugui fer la compra a
començaments de setmana i
disposar dels plats a la seva llar
Disposar d’una oferta de
productes complementaris (per

Projectar una imatge de neteja

exemple una línia de productes

i pulcritud

gourmet)

RECURSOS CLAU

Educar a involucrar a la

Organitzacions públiques i privades que
vulguin oferir un servei de valor afegit als
seus empleats

Atenció telefònica i línia de
servei al client
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per
dispositius mòbils, Whatsapp,
etc.)

CANALS

comunitat sobre la vida
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

Recursos econòmics: capital
d’inversió i socis/es
Local
Infraestructura de transport
Talent humà qualificat

saludable a través de xerrades i
activitats

Pàgina web i perfils en xarxes
socials per promocionar els

Personalització de productes i

productes i serveis del negoci i

serveis per a la gent gran

mostrant la varietat i qualitat

Disposar d’un petit espai de
cafeteria

dels mateixos
App per dispositius mòbils

Maquinaria i equip

Publicitat en mitjans locals

Canals digitals i telefònics

amb l’objectiu de donar a

d’atenció i servei a la clientela

conèixer la oferta
Fullets publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adquisició de la maquinaria

Venda de plats elaborats

Fixes: personal, matèria prima, manteniment maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats

Ingressos derivats de les xerrades i activitats
Ingressos derivats de l’espai de cafeteria
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BUSINESS CANVAS: CHUCHES & THINGS
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb
empreses i petits comerços de
la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Comercialització de

Espai per als sentits que ofereix

llaminadures, xocolata,

experiències úniques, tant per

La atenció al local és de

caramels i fruits secs al detall.

infants com per persones

manera directa i personal lo

adultes mitjançant una àmplia

que generarà una experiència

Serveis personalitzats de

cartera de productes de

de compra amb un ambient

detalls per qualsevol tipus

llaminadures, xocolata,

agradable, buscant una

d´esdeveniment.

caramels i fruits secs.

excel·lent atenció a la clientela

Servei de

A més, s´ofereixen serveis

Venda directa

copisteria/fotocopiadora

complementaris personalitzats

Comercialització d´articles de

per esdeveniments de

Atenció telefònica i línia de

qualsevol tipus.

servei a la clientela

-

Particulars (petits/es i grans)
Famílies
Empreses i petits comerços

papereria i premsa.

RECURSOS CLAU

A Things trobaran un servei de

Recursos econòmics: capital

premsa, articles de papereria i

d’inversió i socis/es

copisteria.

CANALS
Venda mitjançant canals

Local

digitals (pàgina web, App per

Talent humà qualificat

dispositius mòbils, Whatsapp,

Maquinaria i equip

etc.)

Canals digitals i telefònics
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d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals de llaminadures, xocolates, caramels i fruits

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local
Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels
productes especials sota demanda

secs.
Venda de serveis complementaris: detalls personalitzats per esdeveniments.
Venda de premsa i revistes.
Venda de serveis de copisteria.
Venda de productes de papereria.
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BESÒS MARESME

166
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BUSINESS CANVAS: RESIDÈNCIA D´ESTUDIANTS
SOCIS/ES CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
UNIVERSITATS NACIONALS
I INTERNACIONALS: establir
convenis de col·laboració.
ESCOLES D´IDIOMES
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
(Centres adreçats a persones

-

Combinació de privacitat i
vida social mitjançant les
diferents activitats
proposades.
Àmplia gamma
d´habitacions amb
diferents possibilitats per
arribar al màxim nombre
de clients/es.
Espai de coworking

Residència d´estudiants que
permet compaginar el co-

-

living i el co-working en unes
instal·lacions que permeten les

-

estades de llarga, mitja i curta
durada.

-

Personals (cara a cara,
telefòniques)
Automatitzades (email,
mailing)
Individuals
(personalitzades)
Col·lectives (quan es
adrecen a comunitats de
persones usuàries)

-

Estudiants
Universitats i centres educatius
Empreses
Treballadors /es
Turistes

joves, promoció econòmica,
prospecció empresarial, etc.)
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EMPRESES, STARTUPS que
cerquin estudiants.

RECURSOS CLAU
•
•

Les pròpies instal·lacions
Plataforma web i app

CANALS
-

OFICINES DE TURISME

Directe (publicitat espais
especialitzats, campanyes
adwords, etc.)
Indirecte (conveni amb
centres educatius,
empreses, agent
comercial, etc.)

(mesos d´estiu)

-

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble, acondicionament

-

instal·lacions, mobiliari, maquinaria, etc.

Lloguer de les habitacions
Serveis extra de les instal·lacions
Lloguer sales per esdeveniments esporàdics (empreses, congressos, etc. )

Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer i/o hipoteca,
impostos, matèria prima, comissions per venda als/les agents comercials, assegurances, despeses
financeres, amortitzacions, etc.
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BUSINESS CANVAS: ESPAI FABLAB
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SOCIS/ES CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Equip de treball (socis/es)
Proveïdors/es de components

Proveir accés a les eines, el

Desenvolupament de projectes

La atenció al local és de

Empreses i organitzacions que vulguin

coneixement i finançament per

ad-hoc de fabricació digital i

manera directa i personal,

formar part d’un procés evolutiu e

educar e innovar fent servir

disseny

buscant una excel·lent atenció

innovador cap a la fabricació digital

tecnologies i medis de
Aliança estratègica amb

fabricació digitals

proveïdors/es de productes i
serveis complementaris

a la clientela
Observatori de tendències
tecnològiques i connexió amb

Oferir els productes i serveis
mercat

universitaris
Projectar una imatge de

Venda directa

el món científic-acadèmic

amb preus competitius dins del
Grups d’investigació i recerca

Ciutadania
Organitzacions i administracions
Venda i promoció mitjançant

Participació en projectes

canals digitals (pàgina web,

finançats per institucions

App per dispositius mòbils,

públiques

Whatsapp, etc.)

companyia orientada a la
excel·lència
Contar amb personal format i

públiques
Escoles d’educació primària i secundaria
Grups d’investigació i recerca

Oferta de productes i serveis

Atenció telefònica i línia de

complementaris com per

servei a la clientela

universitaris

exemple DIY de productes

certificat

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis

Educar e involucrar a la

Pàgina web i perfils en xarxes

i activitats

socials per promocionar els

Local, magatzem, maquinaria i
equip, infraestructura de

CANALS

comunitat a través de xerrades

productes i serveis del negoci
Lloguer de maquinaria

transport

App per dispositius mòbils
Formacions específiques en
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Talent humà qualificat
Canals digitals i telefònics

fabricació digital valorant la

Publicitat en mitjans locals

possibilitat de la realització de

amb l’objectiu de donar a

MOOCs

conèixer la oferta

d’atenció i servei a la clientela
Agents associats/des per a la
promoció i el manteniment

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local i magatzem, permisos, personal, primer inventari de

Desenvolupament de projectes ad-hoc

components i de productes complementaris

Venda de productes i serveis complementaris

Fixes: personal, components, productes complementaris, local i magatzem

Ingressos derivats d’accions formatives i del lloguer de maquinaria

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Xerrades i activitats sobre fabricació digital i disseny

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre energies renovables, costos derivats

Projectes finançats per institucions públiques

del servei de microfinançament

Ingressos derivats de l’acció de l’observatori de tendències
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BUSINESS CANVAS ESS: CENTRE DE PRODUCCIÓ I RECERCA D´ARTS VISUALS
OBJECTIU

IMPACTE

Ajudar als i les creadores plàstiques a desenvolupar i donar sortida als seus

Convertir-se en referents per a la generació de nous continguts basats en l’excel·lència i la qualitat

projectes. Reforçar xarxes i teixits culturals de la ciutat, concretament del Barri

i amb valors de participació democràtica, autogestió, lideratge compartit, cohesió, co-creació, etc.

Besòs-Maresme.

PROBLEMA
-No disposar d´un espai
físic on poder
desenvolupar els projectes
de producció d´arts
visuals, ni col·laborar amb
altres professionals del
sector.
- Problemes per donar
sortida als projectes per
manca de coneixements
estratègics, empresarials,
etc.

SOLUCIÓ I

PROPOSTA DE

ACTIVITATS CLAU

VALOR

AVANTATGE DIFERENCIAL
CLIENT

-Suport a la creació
mitjançant assessorament
tècnic, formacions,

SEGMENT DE MERCAT

PROPOSTA DE VALOR
SOCIAL

tallers, etc.
- Lloguer d´espais

Recolzar a les persones

- Lloguer d´equips

creadores en totes les

- Espais workshop

fases del procés de

- Activitats de formació

producció de les arts

continua-

visuals, i contribuir a la

- Espai de coworking

millor consecució de

- Laboratori i recerca.

cadascun dels seus

-

Espai físic de referència per a les
persones creadores de la ciutat, on
trobaran respostes a totes les seves
necessitats.

-

Creadors/res professionals
Estudiants
Persones emprenedores i empresaries del
sector
Empreses
Entitats
Administracions locals
Centres educatius

projectes.
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RECURSOS,
SOCIS/ES I ACTORS
ALTERNATIVES
EXISTENTS

CLAU
-Espai físic i les
instal·lacions

Altres fàbriques o espais

- Equip especialitzat i

de creació de la ciutat que

qualificat.

donen cobertura en

- Xarxa de col·laboradors

aquests serveis.

- Convenis amb entitats,
empreses i
administracions locals.

CANALS
Ajudar a aportar un

Venda directa

PERSONES BENEFICIÀRIES

context d’experimentació
i de lliure transferència

Atenció telefònica i línia de servei a la

de coneixement.

clientela

Els/les principals beneficiaris/es són les persones
creadores i les administracions locals que troben

PROPOSTA DE VALOR
A LA CLIENTELA

Venda mitjançant canals digitals (pàgina

suport en aquest espai per desenvolupar polítiques

web, Apps, grups comunitats

públiques que dinamitzin el sector creatiu.

especialitzades,)
Centre obert per a la
recerca i la producció
artística que dóna suport
a persones creadores i
artistes.

ESTRUCTURA DE COSTOS:
Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble,
acondicionament instal·lacions, mobiliari, maquinaria, etc.
Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer
i/o hipoteca, impostos, matèria prima, comissions per venda als/les agents

FONT D´INGRESSOS:
-

Lloguer espais: sales, coworking, etc.
Lloguer d´equips
Venda de tallers, formacions, etc.
Serveis d´assessorament, mentoring, dinamització workshops.

comercials, assegurances, despeses financeres, amortitzacions, etc.
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BUSINESS CANVAS: ÀREA SERVEI PROFESSIONAL TRANSPORT
SOCIS/ES CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Associacions, federacions,

-

gremis de transportistes i
professionals del sector.
Multinacionals i pimes del
sector complementaries a les
nostres activitats:

-

Pàrquing 24 hores
Rentat i neteges
especialitzades
Restaurant
Carburant amb
descomptes
Manteniment i reparació
Àrea de descans amb
cuina i dutxes.

Oferir un conjunt de serveis
que permet cobrir les

-

necessitats dels professionals
de la carretera i el transport

-

automobilístiques, carburants,
recanvis mecànics, restauració,
etc.
Mitjans de comunicació i
revistes especialitzades del
sector.
Estacions de servei (amb la
mateixa marca de carburant

RECURSOS CLAU
Les instal·lacions
Experiència i
coneixement del sector.
Atenció personalitzada.
Adaptació a les necessitats
del client en base a les
instal·lacions i el portfoli
de serveis.
-

Personals (cara a cara,
telefòniques)
Automatitzades (email,
mailing)
Individuals
(personalitzades)
Col·lectives (Adreçada a
comunitats de persones
usuàries).

-

Transportistes professionals: camions,
furgonetes, autocars, taxistes, VTC,
etc.

-

Particulars (turisme, autocaravanes,
etc.)

-

Empreses amb parc de vehicles mòbils

CANALS
-

-

Directe (publicitat espais
especialitzats, campanyes
adwords, etc.)
Indirecte (conveni amb
plataformes logístiques,
empreses del sector, agent
comercial, etc.)

per evitar la competència
directa)
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ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble, acondicionament

-

instal·lacions, mobiliari, maquinaria, etc.
Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer i/o hipoteca,
impostos, matèria prima, comissions per venda als agents comercials, assegurances, despeses

-

financeres, amortitzacions, etc.
-

Quotes i abonaments del serveis amb una política de preus àmplia en
funció de les necessitats. (jugar amb els diferents packs)
Publicitat i convenis de col·laboració amb empreses complementaries de
carburants, recanvis, etc.
Ingressos mensuals per convenis amb empreses de parcs logístics o
vehicles mòbils.
Ingressos mensuals per convenis amb associacions, federacions i gremis
del sector.
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BUSINESS CANVAS: CHUCHES & THINGS
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb
empreses i petits comerços de
la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Comercialització de

Espai per als sentits que ofereix

llaminadures, xocolata,

experiències úniques, tant per

La atenció al local és de

caramels i fruits secs al detall.

infants com per persones

manera directa i personal lo

adultes mitjançant una àmplia

que generarà una experiència

Serveis personalitzats de

cartera de productes de

de compra amb un ambient

detalls per qualsevol tipus

llaminadures, xocolata,

agradable, buscant una

d´esdeveniment.

caramels i fruits secs.

excel·lent atenció a la clientela

Servei de

A més, s´ofereixen serveis

Venda directa

copisteria/fotocopiadora

complementaris personalitzats

Comercialització d´articles de

per esdeveniments de

Atenció telefònica i línia de

qualsevol tipus.

servei a la clientela

-

Particulars (petits/es i grans)
Famílies
Empreses i petits comerços

papereria i premsa.

RECURSOS CLAU

A Things trobaran un servei de

Recursos econòmics: capital

premsa, articles de papereria i

d’inversió i socis/es

copisteria.

CANALS
Venda mitjançant canals

Local

digitals (pàgina web, App per

Talent humà qualificat

dispositius mòbils, Whatsapp,

Maquinaria i equip

etc.)

Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei al client
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ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals de llaminadures, xocolates, caramels i fruits

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local
Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels
productes especials sota demanda

secs.
Venda de serveis complementaris: detalls personalitzats per esdeveniments.
Venda de premsa i revistes.
Venda de serveis de copisteria.
Venda de productes de papereria.
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BUSINESS CANVAS ESS: GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS
OBJECTIU

IMPACTE

Atendre les persones infants, adolescents i joves i les seves famílies per donar resposta a les

-

seves necessitats, actuals i emergents, promovent, generant i gestionant serveis, recursos i
-

projectes especialitzats i preventius a aquesta població, des d’una perspectiva cooperativista i
en col·laboració amb l’administració i la iniciativa privada.

PROBLEMA
Necessitats socials emergents
no ateses per manca de
recursos per part de

-

SOLUCIÓ I

PROPOSTA DE

ACTIVITATS CLAU

VALOR

-

l´Administració Pública.
-

-

Serveis de suport
terapèutic a les famílies
Serveis de diagnòstic
familiar.
Tallers i formacions
especialitzats.
Serveis de consultoria
familiar.
Servei d´atenció a
mares i fills/es que han
patit violència de
gènere
Servei tècnic punt de
trobada

Incrementar la resposta a aquelles necessitats de les persones susceptibles de ser ateses de de
projectes socials, educatius i/o terapèutics.
Generar fórmules d’Inter cooperació econòmicament ètiques que aportin un impacte positiu al
territori.
Promoure i millorar les condicions de vida de la població en general i concretament al territori del
Besòs-Maresme.

AVANTATGE DIFERENCIAL

SEGMENT DE MERCAT
CLIENT/A

PROPOSTA DE VALOR
SOCIAL

-

Empresa social de

-

proximitat, responsable i

Projecte d´iniciativa social que incorpora
valors de responsabilitat econòmica,
ambiental, social i ètics.
Oferir un alt impacte a nivell territorial
sobre polítiques socials.

Administracions Públiques
Entitats/Empreses
Famílies

sostenible que co-treballa

Escoles/Universitaris

amb les persones de la

Emprenedors/es

comunitat per donar
resposta a les necessitats
socials emergents.

BENEFICIARI/A
Infants, adolescents i joves en risc d’exclusió social.
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RECURSOS,
SOCIS/ES I ACTORS
ALTERNATIVES
EXISTENTS
Les pròpies dels ens públics i

CLAU
-

-

iniciatives privades

-

Coneixement del
territori i les seves
necessitats
Personal qualificat,
amb talent, vocació i
motivació.
Ampli ventall de
serveis amb possibilitat
d´adaptació segons
client.

PROPOSTA DE VALOR
A LA CLIENTELA

CANALS
Directe (publicitat espais especialitzats,
campanyes adwords, etc.)

Donar resposta a les

Indirecte (conveni amb centres educatius,

necessitats socials emergents

empreses, entitats, administracions publiques,

mitjançant una cartera de

etc.)

Famílies amb diferents problemes de relació: entre la
parella, amb fills/es, conflictes després de la separació de
pares i mares, famílies reconstituïdes.
Professionals i institucions que treballen amb infants,
adolescents i joves i les seves famílies.

serveis i professionals
adreçats a famílies,
adolescents i infància.

ESTRUCTURA DE COSTOS:
Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble, acondicionament
instal·lacions, mobiliari, maquinaria, etc.
Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer i/o

FONT D´INGRESSOS:
-

Convenis anuals, bianuals, etc. amb administracions publiques, entitats i empreses del sector.
Serveis puntuals amb entitats i empreses, centres educatius, famílies i particulars.

hipoteca, impostos, matèria prima, comissions per venda als agents comercials, assegurances,
despeses financeres, amortitzacions, etc.
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: FORN DE PA I DEGUSTACIO
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors de matèria prima
Equip de treball (socis)
Aliança estratègica amb
proveïdors de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Control del procés productiu

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

de productes de forn de pa i

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

Entrega de comandes a plena

pastisseria elaborats amb

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

satisfacció de la clientela

ingredients orgànics i de

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Productes per persones celíaques

proximitat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat

Excel·lent qualitat, nutritiu i

productes a partir d’un cert

econòmic

import de compra

Estudiants i professionals (per exemple

Venda directa

freelances) que vulguin disposar d’un espai

Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i

Possibilitat de personalitzar els

elaboració de productes oferts

productes a un cost competitiu

habilitat per exercir la seva activitat
Atenció telefònica i línia de
servei a la clientela

Hotels i locals de restauració rellevants de

Projectar una imatge de neteja

Iniciativa de venda de

la zona que no disposen de capacitat de

i pulcritud

productes per kilograms,

produir els seus propis productes i per tant
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POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis/es

aspecte diferencial respecte a la

Local i magatzem

Talent humà qualificat

els han de comprar

competència que ven per
grams

Infraestructura de transport

CANALS
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per

Possibilitat de rebre el

dispositius mòbils, Whatsapp,

producte llest per fornejar o

etc.)

fornejat. En cas de no disposar

Pàgina web i perfils en xarxes

de forn es pot deixar un en

socials per promocionar els

mode lloguer

productes i serveis del negoci

Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics

amb l’objectiu de donar a

d’atenció i servei a la clientela

conèixer la oferta

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes de forn, rebosteria, i derivats

Fixes: personal, matèria prima, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries

Contracte de compra amb una quantitat preestablerta per oferir el forn en
mode lloguer, i lloguer de forns
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GUINARDÓ
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: GASTROBAR
SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis/es)
Proveïdors/es de matèria prima
i productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
rellevants de la zona que
puguin derivar clients/es

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Control del procés productiu

Serveis de bar i de restaurant

Entrega de comandes a plena

Disposar d’un petit espai de

satisfacció de la clientela

cafeteria

La atenció al local és de manera

Dirigit a tothom. Apte per homes,

directa i personal buscant una

dones, nenes i nens amb independència

excel·lent atenció a la clientela

de la edat que vulguin complementar i/o
millorar els seus hàbits alimentaris

App per dispositius mòbils
Dissenyar la promoció de tal

Disposar d’un petit espai de

Productes per persones celíaques

manera que les persones

llibreria i exposicions

Venda directa

producte la seva qualitat i

Elaborar i oferir gran varietat

Venda mitjançant canals digitals

preu en el mercat

de productes elaborats amb

consumidores coneguin el

Estudiants i professionals (per exemple
freelances) que vulguin disposar d’un
espai habilitat per exercir la seva

ingredients orgànics i de

Xarxa de punts de venda físics

Oferir els productes amb preus

proximitat. Excel·lent qualitat,

(per exemple tendes de discos,

competitius dins del mercat

nutritiu i econòmic

etc..)

activitat
Hotels rellevants de la zona que no
disposen de capacitat de produir els seus

Capacitació i formació al

Oferta de plats elaborats

personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Atenció telefònica i línia de

propis productes i per tant els han de

servei a la clientela

comprar.

Possibilitat d’entrega a
domicili

Projectar una imatge de neteja
i pulcritud

Educar a involucrar a la
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

RECURSOS CLAU

comunitat a través de xerrades

CANALS

Capital d’inversió i socis/es

i activitats sobre hàbits

Fullets publicitaris

Local

alimentaris, incloent activitats

Es desenvoluparà una pàgina web

Talent humà qualificat

dirigides a nens i nenes

i perfils en xarxes socials per

Maquinaria i equip

promocionar els productes i

Canals digitals i telefònics

Actes de presentació de llibres,

serveis del negoci i mostrant la

d’atenció i servei a la clientela

recitals de poesia, i d’altres

varietat i qualitat dels mateixos

Mitjans de transport

activitats culturals.

Mitjans digitals especialitzats en
restauració
Publicitat en mitjans locals amb
l’objectiu de donar a conèixer la
oferta

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adquisició de la maquinaria

Venda de plats i copes

Fixes: personal, matèria prima, manteniment maquinaria, local
Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats, costos derivats dels actes culturals

Ingressos derivats de l’espai de cafeteria
Venda de plats elaborats
Venda de llibres
Ingressos derivats dels actes culturals
Ingressos derivats de les xerrades i activitats

185

DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: ENERGIES RENOVABLES
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de components
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Equip de treball (socis)
Fabricants de electrodomèstics
Grups d’investigació
universitaris

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Persones expertes formades i

La atenció al local és de

Empreses i organitzacions que vulguin

productiu en les instal·lacions i

certificades

manera directa i personal,

formar part d’un procés evolutiu que millori

buscant una excel·lent atenció

l’entorn

dels components utilitzats
Oferta de productes i serveis

a la clientela

Instal·lació i manteniment a

complementaris com per

plena satisfacció de la clientela

exemple autoservei

Es desenvoluparà una pàgina

d’instal·lacions

web i perfils en xarxes socials

Dissenyar la promoció de tal

Granges convencionals
Persones en la vida urbana i rural

(per exemple Facebook o

manera que les persones

Educar e involucrar a la

Twitter) per promocionar els

consumidores coneguin el

comunitat sobre les energies

productes i serveis del negoci

producte la seva qualitat i

renovables a través de xerrades

preu en el mercat

i activitats. Connexió amb el

Venda directa

renovables personalitzats per a

món científic-acadèmic

Atenció telefònica i línia de

agricultors/es

Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Projectar una imatge de

Ciutadania en risc de pobresa energètica
Subministrament de productes d’energies

servei a la clientela
Serveis de finançament

Venda mitjançant canals

alternatius per a persones en

digitals

Companyies de transport públic

risc de pobresa energètica

companyia orientada a la
excel·lència

Instal·lació de panells d’energia
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POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

RECURSOS CLAU

solar en mitjans de transport

CANALS

públic

App per dispositius mòbils

Infraestructura de transport,

Serveis d’assessorament per a

Publicitat en mitjans locals

maquinaria i equip

la optimització energètica de la

(TV, radio, premsa) amb

Talent humà qualificat

llar

l’objectiu de donar a conèixer

Capital d’inversió i socis/es
Local i magatzem

Canals digitals i telefònics

la oferta
Agents associats per a la
promoció i el manteniment

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local i magatzem, permisos, personal, primer inventari de

Venda de productes habituals d’una companyia d’energies renovables:

components i de productes complementaris

instal·lacions i manteniment

Fixes: personal, components, productes complementaris, local i magatzem

Venda de productes i serveis complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Xerrades i activitats sobre energies renovables

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre energies renovables, costos derivats

Ingressos derivats dels serveis d’assessorament per a la optimització

del servei de microfinançament

energètica de la llar
Possibles ingressos derivats de subsidis, crèdits de carbono o bé fons
d’inversió ecològica
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: CHUCHES & THINGS
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb
empreses i petits comerços de
la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Comercialització de

Espai per als sentits que ofereix

llaminadures, xocolata,

experiències úniques, tant per

La atenció al local és de

caramels i fruits secs al detall.

infants com per persones

manera directa i personal lo

adultes mitjançant una àmplia

que generarà una experiència

Serveis personalitzats de

cartera de productes de

de compra amb un ambient

detalls per qualsevol tipus

llaminadures, xocolata,

agradable, buscant una

d´esdeveniment.

caramels i fruits secs.

excel·lent atenció a la clientela

Servei de

A més, s´ofereixen serveis

Venda directa

copisteria/fotocopiadora

complementaris personalitzats

Comercialització d´articles de

per esdeveniments de

Atenció telefònica i línia de

qualsevol tipus.

servei a la clientela

-

Particulars (petits/es i grans)
Famílies
Empreses i petits comerços

papereria i premsa.

RECURSOS CLAU

A Things trobaran un servei de

Recursos econòmics: capital

premsa, articles de papereria i

d’inversió i socis/es

copisteria.

CANALS
Venda mitjançant canals

Local

digitals (pàgina web, App per

Talent humà qualificat

dispositius mòbils, Whatsapp,

Maquinaria i equip

etc.)

Canals digitals i telefònics
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals de llaminadures, xocolates, caramels i fruits

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local
Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels
productes especials sota demanda

secs.
Venda de serveis complementaris: detalls personalitzats per esdeveniments.
Venda de premsa i revistes.
Venda de serveis de copisteria.
Venda de productes de papereria.
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: FORN DE PA I DEGUSTACIO
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de matèria prima
Equip de treball (socis/es)
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Control del procés productiu

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

de productes de forn de pa i

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la

Entrega de comandes a plena

pastisseria elaborats amb

buscant una excel·lent atenció

edat que vulguin complementar i/o

satisfacció de la clientela

ingredients orgànics i de

a la clientela

millorar els seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Productes per persones celíaques

proximitat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat

Excel·lent qualitat, nutritiu i

productes a partir d’un cert

econòmic

import de compra

Estudiants i professionals (per exemple

Venda directa

freelances) que vulguin disposar d’un espai

Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i

Possibilitat de personalitzar els

elaboració de productes oferts

productes a un cost competitiu

habilitat per exercir la seva activitat
Atenció telefònica i línia de
servei a la clientela

Hotels i locals de restauració rellevants de

Projectar una imatge de neteja

Iniciativa de venda de

la zona que no disposen de capacitat de

i pulcritud

productes per kilograms,

produir els seus propis productes i per tant

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis/es

aspecte diferencial respecte a la

els han de comprar

competència que ven per
grams

Local i magatzem
Infraestructura de transport

CANALS
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per

Possibilitat de rebre el

dispositius mòbils, Whatsapp,

producte llest per fornejar o

etc.)

fornejat. En cas de no disposar
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Talent humà qualificat

de forn es pot deixar un en

Pàgina web i perfils en xarxes

mode lloguer

socials per promocionar els
productes i serveis del negoci

Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics

amb l’objectiu de donar a

d’atenció i servei a la clientela

conèixer la oferta

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes de forn, rebosteria, i derivats

Fixes: personal, matèria prima, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries

Contracte de compra amb una quantitat preestablerta per oferir el forn en
mode lloguer, i lloguer de forns
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: QUEVIURES (COLMADO AMB HORARI LLIURE)
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona
Equip de treball (socis/es)

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Oferir una gran varietat de

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

productiu en determinats

productes, intentant focalitzar-

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

productes

se en els ingredients orgànics i

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

de proximitat

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Elaboració de plats preparats

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per persones

de qualitat, nutritius i

productes a partir d’un cert

celíaques i d’altres amb necessitats

econòmics

import de compra

especials

Possibilitat de personalitzar els

Venda directa

Hotels i locals de restauració rellevants de

Entrega de comandes a plena
satisfacció de la clientela
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al

productes a un cost competitiu

personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Disposar d’una oferta de

la zona que no disposen de capacitat de
Atenció telefònica i línia de

produir els seus propis productes i per tant

servei a la clientela

els han de comprar

productes complementaris a lo
Projectar una imatge de neteja

que habitualment es troba en

Venda mitjançant canals

Disposar d’un espai on la clientela pugui

i pulcritud

un comerç d’aquest tipus

digitals (pàgina web, App per

degustar els plats preparats

dispositius mòbils, Whatsapp,
Educar a involucrar a la

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis/es

comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i

etc.)

Gent gran amb necessitats especials

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes

activitats
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socials per promocionar els
Local i magatzem,

Personalització de productes i

productes i serveis del negoci i

infraestructura de transport

serveis per a la gent gran

mostrant la varietat i qualitat
dels mateixos

Talent humà qualificat
App per dispositius mòbils
Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals d’un queviures

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Plats elaborats

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels

Productes especials sota comanda

productes especials sota demanda

Xerrades i activitats sobre vida saludable
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: PLATS PREPARATS
SOCIS/ES CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Proveïdors/es de matèria prima

Control del procés productiu

Equip de treball (socis/es)

Entrega de comandes a plena

Aliança estratègica amb

satisfacció de la clientela

proveïdors/es de productes

Dissenyar la promoció de tal

complementaris

manera que les persones

Aliança estratègica amb hotels

consumidores coneguin el

i locals de restauració

producte la seva qualitat i

rellevants de la zona

preu en el mercat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

de productes elaborats amb

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la

ingredients orgànics i de

buscant una excel·lent atenció

edat que vulguin complementar i/o

proximitat. Excel·lent qualitat,

a la clientela

millorar els seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per persones

Possibilitat de personalitzar els

productes a partir d’un cert

celíaques

productes a un cost competitiu

import de compra

Menús setmanals publicats de

Venda directa

nutritiu i econòmic

tal manera que les i els clients
puguin fer la compra a
començaments de setmana i
disposar dels plats a la seva llar
Disposar d’una oferta de
productes complementaris (per

Projectar una imatge de neteja

exemple una línia de productes

i pulcritud

gourmet)

RECURSOS CLAU
Recursos econòmics: capital
d’inversió i socis/es

Educar a involucrar a la
comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i
activitats

Atenció telefònica i línia de

Organitzacions públiques i privades que
vulguin oferir un servei de valor afegit als
seus empleats i empleades

servei a la clientela
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per
dispositius mòbils, Whatsapp,
etc.)

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes
socials per promocionar els
productes i serveis del negoci i
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Local
Infraestructura de transport
Talent humà qualificat

Personalització de productes i

mostrant la varietat i qualitat

serveis per a la gent gran

dels mateixos

Disposar d’un petit espai de

App per dispositius mòbils

cafeteria

Maquinaria i equip
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

Publicitat en mitjans locals
amb l’objectiu de donar a
conèixer la oferta
Fullets publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adquisició de la maquinaria

Venda de plats elaborats

Fixes: personal, matèria prima, manteniment maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats

Ingressos derivats de les xerrades i activitats
Ingressos derivats de l’espai de cafeteria
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OBSERVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODEL DE NEGOCI MITJANÇANT EL BUSINESS CANVAS: Serveis d´Atenció Domiciliària i
Domèstics
SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis)
Aliança estratègica amb altres
estructures que actualment
també donen suport a usuaris
dependents en el districte
Aliança estratègica amb
diferents negocis i proveïdors
de serveis locals que puguin
derivar clients

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Assistència a homes i dones

La atenció al local és de

Dirigit a homes i dones majors de 65 anys

productiu dels serveis

majors de 65 anys amb algun

manera directa i personal lo

amb algun grau de dependència o a

grau de dependència o a

que generarà una experiència

aquelles persones presenten disminució

Oferir els serveis amb preus

aquelles persones que per

de compra amb un ambient

específica

competitius dins del mercat

presentar alguna disminució

agradable, buscant una

específica requereixin

excel·lent atenció a la clientela

Capacitació i formació al

assistència externa en el seu

personal sobre els serveis oferts

domicili particular

Venda directa

Projectar una imatge de neteja

La iniciativa s'aborda, per

Atenció telefònica i línia de

i pulcritud

l'àrea en la qual es desenvolupa

servei a la clientela

Possibilitat de adreçar-se a clientela
privada i pública (treballs prestats per a la
administració pública)

l'activitat, amb un
Dissenyar la promoció de tal

enfocament estratègic de

Serveis mitjançant canals

manera que els consumidors

"intervenció comunitària",

digitals (pàgina web, App per

coneguin el producte la seva

intentant

dispositius mòbils, Whatsapp,

qualitat i preu en el mercat

complementar els serveis de les

etc.)

altres estructures que
Especialització (per exemple

actualment treballen

centrant l'atenció dins de les

també donant suport a

persones dependents, en

persones dependents en el
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aquelles majors de 65 anys)

districte

Oferta completa i flexible per

Serveis d’atenció domiciliaria

adaptar-se a les necessitats

dividits en tres grans grups:

específiques de la clientela

auxiliar d’infermeria, auxiliar
d’infermeria geriàtrica,
tècnic/a en psicomotricitat
Serveis domèstics (per exemple
neteja de la llar, o
manteniment i petites
reparacions, o adaptació de la
llar)
Assistència de caràcter
personal: orientada a donar
suport a la autonomia i el
benestar personal i social. En

RECURSOS CLAU
Recursos econòmics: capital
d’inversió i socis/es
Local
Talent humà qualificat

aquesta categoria s'inclou un
gran nombre de
actuacions com ara visites
mèdiques o fer la compra
Activitats educatives: com
exercicis de memòria o
gimnàstica de

CANALS
Es desenvoluparà una pàgina
web i perfils en xarxes socials
(per exemple Facebook o
Twitter) per promocionar els
productes i serveis del negoci i
mostrant la varietat i qualitat
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manteniment; el seu objectiu
Canals digitals i telefònics

és fomentar hàbits de conducta

d’atenció i servei a la clientela

i adquirir

dels mateixos
App per dispositius mòbils

habilitats bàsiques
Mitjà de transport per recollida
i entrega a domicili

Publicitat en mitjans locals
Activitats sociocomunitàries:

(TV, radio, premsa) amb

per tal d'integrar a la persona

l’objectiu de donar a conèixer

dependent en la comunitat. En

la oferta

aquesta classificació estarien
incloses totes les

Distribució de fullets

activitats d'oci i temps lliure

publicitaris

com assistència a festes locals,
al teatre,
lectura, etc.
Educar e involucrar a la
comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i
activitats
Possibilitat de recollida i
transport a domicili dels
usuaris/es

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:
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Inversió inicial: arrendament inicial del local, formació del personal, permisos, adequació del local,

Venda de serveis habituals d’un negoci d’aquest tipus (serveis d’atenció

mitjans de transport

domiciliaria i serveis domèstics)
Ingressos derivats de serveis de assistència de caràcter personal, activitats

Fixes: personal, local i manteniment del mateix, productes necessaris per tal de desenvolupar la

educatives, activitats sociocomunitàries

activitat d’un negoci d’aquest tipus, mitjans de transport

Ingressos derivats de les xerrades i tallers

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i tallers
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LA TRINITAT NOVA
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BUSINESS CANVAS: ESPAI DE LLEURE INFANTIL
SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis/es)
Proveïdors/es de productes i
aliments
Aliança estratègica amb
diferents negocis dels que
derivar clients/es
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Celebració d´esdeveniments i

La atenció al local és de

Dirigit a nens i nenes de 1 any fins a 10

productiu en determinats

festes per a nens i nenes

manera directa i personal lo

anys amb diferents espais adequats per

que generarà una experiència

cada segment d’edat

productes i serveis
Elaboració de plats preparats i

de compra amb un ambient

Dissenyar la promoció de tal

entrepans de qualitat, nutritius

agradable, buscant una

Disponibilitat de productes per persones

manera que les persones

i econòmics, intentant

excel·lent atenció a la clientela.

celíaques i d’altres amb necessitats

consumidores coneguin el

focalitzar-se en els ingredients

Venda directa

especials

producte la seva qualitat i

orgànics i de proximitat

Atenció telefònica i línia de

preu en el mercat

servei a la clientela

Persones adultes de totes les edats que

Espais de cafeteria i lleure per

Venda mitjançant canals

vulguin fer celebracions al local fora de

Oferir els productes amb preus

persones adultes on estar

digitals

l’horari infantil

competitius dins del mercat

relaxats i poder conversar

Capacitació i formació al

Espai on les nenes i nens

personal sobre els serveis i

puguin fer els deures i estudiar

productes oferts

amb la supervisió i ajuda de
professorat

Projectar una imatge de neteja
i pulcritud

Servei de guarderia/cangur

RECURSOS CLAU

CANALS
Possibilitat d’oferir
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Capital d’inversió i socis/es

esdeveniments i celebracions

Es desenvoluparà una pàgina

capitalistes

per a grups de persones adultes

web i perfils en xarxes socials

Local

fora de l’horari infantil

(per exemple Facebook o
Twitter) per promocionar els

Talent humà qualificat
Canals digitals i telefònics

Educar e involucrar a la

productes i serveis del negoci i

d’atenció i servei a la clientela

comunitat sobre diferents

mostrant la varietat i qualitat

temàtiques a través de xerrades

dels mateixos

i activitats
App per dispositius mòbils
Publicitat en mitjans locals
(TV, radio, premsa) amb
l’objectiu de donar a conèixer
la oferta
Distribució de fullets
publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adequació del local

Venda de productes habituals d’un parc infantil

Fixes: personal, producte alimentaris, local i manteniment del mateix

Venda de productes complementaris dirigits a persones adultes

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Ingressos derivats de la cafeteria, plats preparats i entrepans

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats

Ingressos derivats del servei de guarderia/cangur
Xerrades i activitats
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BUSINESS CANVAS: REPARACIÓ DE CALÇAT I SERVEIS
SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis/es)
Aliança estratègica amb
proveïdors/es
Aliança estratègica amb
diferents negocis i
proveïdors/es de serveis locals
que puguin derivar clients/es

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Reparació de calçat, Duplicat

La atenció al local és de

productiu en els productes i

de claus, i serveis de rellotgeria

manera directa i personal

serveis
Gravats de plaques per

Dirigit a tothom

buscant una excel·lent atenció

Hotels de restauració rellevants de la zona

a la clientela

que no disposen de capacitat de neteja o

Dissenyar la promoció de tal

particulars, mascotes,

reparació del serveis oferts pel negoci

manera que les persones

residencies i professionals

Venda directa

producte la seva qualitat i

Serveis de manteniment i

Atenció telefònica i línia de

preu en el mercat

reparació de smartphones i

servei a la clientela

consumidores coneguin el

tauletes
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat

Venda mitjançant canals
Altres serveis com per exemple

digitals (pàgina web, App per

matricules per cotxes i

dispositius mòbils, Whatsapp,

Capacitació i formació al

motocicletes, gravat de clauers,

etc.)

personal sobre els serveis i

segells, fotos DNI, impressió

productes oferts

digital

Projectar una imatge de neteja

Venda de productes relacionats

i pulcritud

amb els serveis oferts i

RECURSOS CLAU

marroquineria

CANALS

204

DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

Recursos econòmics: capital

Impartició de xerrades i tallers

Pàgina web i perfils en xarxes

d’inversió i socis/es

o s’explicaran com fer petites

socials per promocionar els

Local

reparacions i manteniment

productes i serveis del negoci i

Talent humà qualificat

mostrant la varietat i qualitat

Canals digitals i telefònics

Possibilitat de recollida i

dels mateixos

d’atenció i servei a la clientela

entrega a domicili agrupant

Mitjà de transport per recollida

productes i serveis

App per dispositius mòbils

Petit espai de cafeteria

Publicitat en mitjans locals

i entrega a domicili
amb l’objectiu de donar a
conèixer la oferta
Distribució de fullets
publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, maquinaria, permisos, adequació del local

Venda de productes habituals d’un negoci d’aquest tipus

Fixes: personal, local i manteniment del mateix, manteniment de la maquinaria, productes

Venda de productes complementaris

necessaris per les reparacions

Ingressos derivats de la cafeteria

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Ingressos derivats de les xerrades i tallers

publicitàries, costos derivats de les xerrades i tallers
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BUSINESS CANVAS: SERVEIS GLOBALS PER ASSAJOS MUSICALS
SOCIS/ES CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Associacions, comunitats i
grups socials que aglutinin
persones interessades en la

-

música.

Oferir serveis globals d´assaig

perquè es puguin realitzar

per als i les amants de la

lloguers mensuals

música a nivell amateur.

Servei de lloguer

-

d´instruments.
-

Bars musicals i discoteques de

Col·laboracions amb

-

discoteques i bars

Barcelona interessades en

musicals de Barcelona per

promocionar grups locals
amateurs.
Proveïdors/es i empreses de

Persones autònomes i

musical i volen practicar

telefòniques)

individualment o de manera grupal.

Automatitzades (email,

-

Professorat i/o persones autònomes
que necessiten un espai per donar les

Individuals

seves classes a grups reduïts.

(personalitzades)

-

Grups amateurs que es reuneixen

Col·lectives (quan es

habitualment i no volen desplaçar-se

oferir actuacions

adrecen a comunitats de

contínuament amb els instruments.

amateurs.

persones usuàries)

Volen un espai on tenir les seves coses

-

Espai coliving amb

ubicades.
-

Grups professionals que estan de gira i

sinergies

necessiten un espai per assajar abans

Servei de recollida de

del concert.
-

Amants de la música que troben un

Serveis de luthieria

espai per socialitzar i escoltar

(reparació i restauració)

propostes de grups locals.

Venda de recanvis

RECURSOS CLAU
-

-

mailing)

paqueteria.
-

Particulars que toquen un instrument

Personals (cara a cara,

vending per generar

material instrumental.

professionals de luthieria.

Bucs d´assaig amb clau

Serveis globals per amants

-

CANALS
Directe (publicitat espais

Bars musicals i discoteques que
cerquen grups locals per realitzar
actuacions.
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de la música: bucs, lloguer

especialitzats, campanyes

material, luthieria,

adwords, etc.)

recanvis, coliving i

Indirecte (conveni amb centres

promoció.

educatius, empreses, agent

-

Sales personalitzades

comercial, etc.)

-

Coneixement i
experiència en el sector.
Proactivitat en les
necessitats.

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble, acondicionament

-

Lloguer mensual i per hores dels bucs

instal·lacions, mobiliari, maquinaria, etc.

-

Lloguer material instrumental

Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer i/o hipoteca,

-

Serveis de luthieria

impostos, matèria prima, comissions per venda als i les agents comercials, assegurances, despeses

-

Venda de recanvis instrumentals

-

Vending

financeres, amortitzacions, etc.
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BUSINESS CANVAS: FORN DE PA I DEGUSTACIO
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de matèria prima
Equip de treball (socis/es)
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB ELS

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTS
Control del procés productiu

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

de productes de forn de pa i

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

Entrega de comandes a plena

pastisseria elaborats amb

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

satisfacció de la clientela

ingredients orgànics i de

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Productes per persones celíaques

proximitat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat

Excel·lent qualitat, nutritiu i

productes a partir d’un cert

econòmic

import de compra

Estudiants i professionals (per exemple

Venda directa

freelances) que vulguin disposar d’un espai

Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i

Possibilitat de personalitzar els

elaboració de productes oferts

productes a un cost competitiu

habilitat per exercir la seva activitat
Atenció telefònica i línia de
servei a la clientela

Hotels i locals de restauració rellevants de

Projectar una imatge de neteja

Iniciativa de venda de

la zona que no disposen de capacitat de

i pulcritud

productes per kilograms,

produir els seus propis productes i per tant

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis/es

aspecte diferencial respecte a la

els han de comprar

competència que ven per
grams

Local i magatzem
Infraestructura de transport

CANALS
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per

Possibilitat de rebre el

dispositius mòbils, Whatsapp,

producte llest per fornejar o

etc.)

fornejat. En cas de no disposar
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Talent humà qualificat

de forn es pot deixar un en

Pàgina web i perfils en xarxes

mode lloguer

socials per promocionar els
productes i serveis del negoci

Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics

amb l’objectiu de donar a

d’atenció i servei a la clientela

conèixer la oferta

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes de forn, rebosteria, i derivats

Fixes: personal, matèria prima, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries

Contracte de compra amb una quantitat preestablerta per oferir el forn en
mode lloguer, i lloguer de forns
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BUSINESS CANVAS: CHUCHES & THINGS
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb
empreses i petits comerços de
la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Comercialització de

Espai per als sentits que ofereix

llaminadures, xocolata,

experiències úniques, tant per

La atenció al local és de

caramels i fruits secs al detall.

infants com per persones

manera directa i personal lo

adultes mitjançant una àmplia

que generarà una experiència

Serveis personalitzats de

cartera de productes de

de compra amb un ambient

detalls per qualsevol tipus

llaminadures, xocolata,

agradable, buscant una

d´esdeveniment.

caramels i fruits secs.

excel·lent atenció a la clientela

Servei de

A més, s´ofereixen serveis

Venda directa

copisteria/fotocopiadora

complementaris personalitzats

Comercialització d´articles de

per esdeveniments de

Atenció telefònica i línia de

qualsevol tipus.

servei a la clientela

-

Particulars (petits/es i grans)
Famílies
Empreses i petits comerços

papereria i premsa.

RECURSOS CLAU

A Things trobaran un servei de

Recursos econòmics: capital

premsa, articles de papereria i

d’inversió i socis

copisteria.

CANALS
Venda mitjançant canals

Local

digitals (pàgina web, App per

Talent humà qualificat

dispositius mòbils, Whatsapp,

Maquinaria i equip

etc.)

Canals digitals i telefònics
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d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals de llaminadures, xocolates, caramels i fruits

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local
Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels
productes especials sota demanda

secs.
Venda de serveis complementaris: detalls personalitzats per esdeveniments.
Venda de premsa i revistes.
Venda de serveis de copisteria.
Venda de productes de papereria.
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BUSINESS CANVAS: PLATS PREPARATS
SOCIS/ES CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Proveïdors/es de matèria prima

Control del procés productiu

Equip de treball (socis/es)

Entrega de comandes a plena

Aliança estratègica amb

satisfacció de la clientela

proveïdors/es de productes

Dissenyar la promoció de tal

complementaris

manera que les persones

Aliança estratègica amb hotels

consumidores coneguin el

i locals de restauració

producte la seva qualitat i

rellevants de la zona

preu en el mercat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

de productes elaborats amb

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la

ingredients orgànics i de

buscant una excel·lent atenció

edat que vulguin complementar i/o

proximitat. Excel·lent qualitat,

a la clientela

millorar els seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per persones

Possibilitat de personalitzar els

productes a partir d’un cert

celíaques

productes a un cost competitiu

import de compra

Menús setmanals publicats de

Venda directa

nutritiu i econòmic

tal manera que la clientela
pugui fer la compra a
començaments de setmana i
disposar dels plats a la seva llar
Disposar d’una oferta de
productes complementaris (per

Projectar una imatge de neteja

exemple una línia de productes

i pulcritud

gourmet)

RECURSOS CLAU
Recursos econòmics: capital
d’inversió i socis/es

Educar a involucrar a la
comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i
activitats

Atenció telefònica i línia de

Organitzacions públiques i privades que
vulguin oferir un servei de valor afegit al
seu personal

servei a la clientela
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per
dispositius mòbils, Whatsapp,
etc.)

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes
socials per promocionar els
productes i serveis del negoci i
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Local
Infraestructura de transport
Talent humà qualificat

Personalització de productes i

mostrant la varietat i qualitat

serveis per a la gent gran

dels mateixos

Disposar d’un petit espai de

App per dispositius mòbils

cafeteria

Maquinaria i equip
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

Publicitat en mitjans locals
amb l’objectiu de donar a
conèixer la oferta
Fullets publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adquisició de la maquinaria

Venda de plats elaborats

Fixes: personal, matèria prima, manteniment maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats

Ingressos derivats de les xerrades i activitats
Ingressos derivats de l’espai de cafeteria
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BUSINESS CANVAS: QUEVIURES (COLMADO AMB HORARI LLIURE)
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona
Equip de treball (socis)

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Oferir una gran varietat de

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

productiu en determinats

productes, intentant focalitzar-

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

productes

se en els ingredients orgànics i

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

de proximitat

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Elaboració de plats preparats

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per celíacs i

de qualitat, nutritius i

productes a partir d’un cert

d’altres clients amb necessitats especials

econòmics

import de compra

Entrega de comandes a plena
satisfacció del client
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat

Hotels i locals de restauració rellevants de
Possibilitat de personalitzar els

Capacitació i formació al

productes a un cost competitiu

personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Venda directa

produir els seus propis productes i per tant
Atenció telefònica i línia de

Disposar d’una oferta de

Disposar d’un espai on els clients puguin

Projectar una imatge de neteja

que habitualment es troba en

Venda mitjançant canals

i pulcritud

un comerç d’aquest tipus

digitals (pàgina web, App per
dispositius mòbils, Whatsapp,

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis

comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i

els han de comprar

servei a la clientela

productes complementaris a lo

Educar a involucrar a la

la zona que no disposen de capacitat de

degustar els plats preparats
Gent gran amb necessitats especials

etc.)

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes

activitats
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socials per promocionar els
Local i magatzem,

Personalització de productes i

productes i serveis del negoci i

infraestructura de transport

serveis per a la gent gran

mostrant la varietat i qualitat
dels mateixos

Talent humà qualificat
App per dispositius mòbils
Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals d’un queviures

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Plats elaborats

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels

Productes especials sota comanda

productes especials sota demanda

Xerrades i activitats sobre vida saludable
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ROQUETES

216
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BUSINESS CANVAS: PLATS PREPARATS
SOCIS/ES CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Proveïdors/es de matèria prima

Control del procés productiu

Equip de treball (socis/es)

Entrega de comandes a plena

Aliança estratègica amb

satisfacció de la clientela

proveïdors de productes

Dissenyar la promoció de tal

complementaris

manera que les persones

Aliança estratègica amb locals

consumidores coneguin el

de restauració rellevants de la

producte la seva qualitat i

zona

preu en el mercat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

de productes elaborats amb

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

ingredients orgànics i de

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

proximitat. Excel·lent qualitat,

a la clientela

seus hàbits alimentaris

nutritiu i econòmic

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per persones

Possibilitat de personalitzar els

productes a partir d’un cert

celíaques

productes a un cost competitiu

import de compra

Menús setmanals publicats de

Venda directa

tal manera que la clientela
pugui fer la compra a
començaments de setmana i
disposar dels plats a la seva llar
Disposar d’una oferta de

Atenció telefònica i línia de

Organitzacions públiques i privades que
vulguin oferir un servei de valor afegit al
seu personal

servei a la clientela
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per
dispositius mòbils, Whatsapp,
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elaboració de productes oferts
Projectar una imatge de neteja
i pulcritud

productes complementaris (per

etc.)

exemple una línia de productes
gourmet)
Educar a involucrar a la
comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i
activitats
Personalització de productes i
serveis per a la gent gran
Disposar d’un petit espai de
cafeteria

RECURSOS CLAU

CANALS

Recursos econòmics: capital

Pàgina web i perfils en xarxes

d’inversió i socis/es

socials per promocionar els

Local

productes i serveis del negoci i
mostrant la varietat i qualitat

Infraestructura de transport

dels mateixos

Talent humà qualificat

App per dispositius mòbils
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Maquinaria i equip
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

Publicitat en mitjans locals
amb l’objectiu de donar a
conèixer la oferta
Fullets publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adquisició de la maquinaria

Venda de plats elaborats

Fixes: personal, matèria prima, manteniment maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats

Ingressos derivats de les xerrades i activitats
Ingressos derivats de l’espai de cafeteria
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BUSINESS CANVAS: Centre de Formació i Lleure per amants del Trail Running
SOCIS CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTS

Associacions i entitats

- Activitats formatives: tallers,

esportives.

Oferir un espai dedicat

masterclass, xerrades, etc.

exclusivament a la pràctica i

- Rutes senyalitzades amb
Proveïdors/es de productes i

formació del trail running,

diferents nivells de dificultat.

aliments

amb recorreguts senyalitzats i

- Lloguer de material i

amb un conjunt de serveis

equipament.

complementaris.

Aliança estratègica amb

RELACIÓ AMB ELS

- Botiga física i e-commerce.

centres educatius, i centres de

-

Personals (cara a cara,
telefòniques)
Automatitzades (email,
mailing)
Individuals
(personalitzades)
Col·lectives (quan es
adrecen a comunitats de
persones usuàries)

- Infants i persones adultes
- Associacions i grups d´amants de
l´esport.
- Centres educatius
- Entitats/empreses
- Professionals del sector que necessitin un
espai per entrenar.

salut.
Aliança estratègica amb
oficines de turisme,
administracions locals, hotels,
comerços, etc.

RECURSOS CLAU
-Potencialitat del territori.

CANALS
Venda directa

Aliança amb bars, restaurants

-Equip humà qualificat, amb

de la zona.

experiència i motivat.

Atenció telefònica i línia de

-Adaptabilitat del serveis en

servei a la clientela

funció del públic objectiu
(escoles, famílies,

Venda mitjançant canals

professionals, etc.)

digitals (pàgina web, App per
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dispositius mòbils, Whatsapp,
etc.)

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble, acondicionament
instal·lacions, mobiliari, maquinaria, etc.

Ingressos derivats de la venda d´entrades

Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer i/o hipoteca,

Venda de productes de la botiga física i online.

impostos, matèria prima, comissions per venda als agents comercials, assegurances, despeses

Ingressos derivats de les formacions, xerrades, tallers, mastersclass, etc.

financeres, amortitzacions, etc.

Ingressos derivats de la zona de bar/cafeteria/pícnic.
Ingressos derivats del lloguer d´equipament.
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BUSINESS CANVAS: FORN DE PA I DEGUSTACIO
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de matèria prima
Equip de treball (socis/es)
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Control del procés productiu

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

de productes de forn de pa i

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la

Entrega de comandes a plena

pastisseria elaborats amb

buscant una excel·lent atenció

edat que vulguin complementar i/o

satisfacció de la clientela

ingredients orgànics i de

a la clientela

millorar els seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Productes per persones celíaques

proximitat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat

Excel·lent qualitat, nutritiu i

productes a partir d’un cert

econòmic

import de compra

Estudiants i professionals (per exemple

Venda directa

freelances) que vulguin disposar d’un espai

Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i

Possibilitat de personalitzar els

elaboració de productes oferts

productes a un cost competitiu

habilitat per exercir la seva activitat
Atenció telefònica i línia de
servei a la clientela

Locals de restauració rellevants de la zona

Projectar una imatge de neteja

Iniciativa de venda de

que no disposen de capacitat de produir els

i pulcritud

productes per kilograms,

seus propis productes i per tant els han de

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis/es

aspecte diferencial respecte a la

comprar

competència que ven per
grams

Local i magatzem
Infraestructura de transport

CANALS
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per

Possibilitat de rebre el

dispositius mòbils, Whatsapp,

producte llest per fornejar o

etc.)

fornejat. En cas de no disposar
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Talent humà qualificat

de forn es pot deixar un en

Pàgina web i perfils en xarxes

mode lloguer

socials per promocionar els
productes i serveis del negoci

Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics

amb l’objectiu de donar a

d’atenció i servei a la clientela

conèixer la oferta

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes de forn, rebosteria, i derivats

Fixes: personal, matèria prima, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries

Contracte de compra amb una quantitat preestablerta per oferir el forn en
mode lloguer, i lloguer de forns
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BUSINESS CANVAS: CHUCHES & THINGS
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb
empreses i petits comerços de
la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Comercialització de

Espai per als sentits que ofereix

llaminadures, xocolata,

experiències úniques, tant per

La atenció al local és de

caramels i fruits secs al detall.

infants com per persones

manera directa i personal lo

adultes mitjançant una àmplia

que generarà una experiència

Serveis personalitzats de

cartera de productes de

de compra amb un ambient

detalls per qualsevol tipus

llaminadures, xocolata,

agradable, buscant una

d´esdeveniment.

caramels i fruits secs.

excel·lent atenció a la clientela

Servei de

A més, s´ofereixen serveis

Venda directa

copisteria/fotocopiadora

complementaris personalitzats
per esdeveniments.

Comercialització d´articles de
papereria i premsa.

RECURSOS CLAU
Recursos econòmics: capital

-

Particulars (petits/es i grans)
Famílies
Empreses i petits comerços

Atenció telefònica i línia de
servei a la clientela

A Things trobaran un servei de
premsa, articles de papereria i

CANALS

copisteria.

d’inversió i socis/es

Venda mitjançant canals

Local

digitals (pàgina web, App per

Talent humà qualificat

dispositius mòbils, Whatsapp,

Maquinaria i equip

etc.)

Canals digitals i telefònics
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d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals de llaminadures, xocolates, caramels i fruits

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local
Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels
productes especials sota demanda

secs.
Venda de serveis complementaris: detalls personalitzats per esdeveniments.
Venda de premsa i revistes.
Venda de serveis de copisteria.
Venda de productes de papereria.
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BUSINESS CANVAS: REPARACIÓ DE SMARTPHONES I TAULETES
SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis/es)
Aliança estratègica amb
proveïdors/es
Aliança estratègica amb
diferents negocis i
proveïdors/es de serveis locals
que puguin derivar clients/es

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Serveis de manteniment i

La atenció al local és de

productiu en els productes i

reparació de smartphones i

manera directa i personal

serveis

tauletes

buscant una excel·lent atenció

Organitzacions públiques i privades que

a la clientela

vulguin disposar d’un servei estable de

Dissenyar la promoció de tal

Venda de productes

manera que les persones

relacionats, per exemple

consumidores coneguin el

gadgets i accessoris

producte la seva qualitat i
preu en el mercat

Dirigit a tothom

manteniment i reparació de smartphones i
Venda directa

tauletes

Atenció telefònica i línia de
Compra i venda de

servei a la clientela

smartphones i tauletes de
Oferir els productes amb preus

segona mà reacodicionades

competitius dins del mercat
Capacitació i formació al

Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per

Desenvolupament de Apps i

dispositius mòbils, Whatsapp,

pàgines web

etc.)

personal sobre els serveis i
productes oferts

Impartició de xerrades i tallers
o s’explicaran com fer petites

Projectar una imatge de

reparacions i manteniment

pulcritud i professionalitat

RECURSOS CLAU

Possibilitat de recollida i

CANALS

entrega a domicili agrupant
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Recursos econòmics: capital

productes i serveis

Pàgina web i perfils en xarxes
socials per promocionar els

d’inversió i socis/es
Local

Petit espai de cafeteria on la

productes i serveis del negoci i

Talent humà qualificat

clientela pot esperar mentre es

mostrant la varietat i qualitat

Canals digitals i telefònics

realitza el servei

dels mateixos

d’atenció i servei a la clientela
Mitjà de transport per recollida

App per dispositius mòbils

i entrega a domicili
Publicitat en mitjans locals
amb l’objectiu de donar a
conèixer la oferta
Distribució de fullets
publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, maquinaria, permisos, adequació del local

Venda de productes habituals d’un negoci d’aquest tipus

Fixes: personal, local i manteniment del mateix, manteniment de la maquinaria, productes

Venda de productes complementaris (gadgets i accessoris)

necessaris per les reparacions

Ingressos derivats de la cafeteria

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Ingressos derivats de les xerrades i tallers

publicitàries, costos derivats de les xerrades i tallers
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BUSINESS CANVAS: QUEVIURES (COLMADO AMB HORARI LLIURE)
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona
Equip de treball (socis/es)

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Oferir una gran varietat de

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

productiu en determinats

productes, intentant focalitzar-

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

productes

se en els ingredients orgànics i

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

de proximitat

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Elaboració de plats preparats

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per persones

de qualitat, nutritius i

productes a partir d’un cert

celíaques i d’altres amb necessitats

econòmics

import de compra

especials

Possibilitat de personalitzar els

Venda directa

Hotels i locals de restauració rellevants de

Entrega de comandes a plena
satisfacció de la clientela
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al

productes a un cost competitiu

personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Disposar d’una oferta de

la zona que no disposen de capacitat de
Atenció telefònica i línia de

produir els seus propis productes i per tant

servei a la clientela

els han de comprar

productes complementaris a lo
Projectar una imatge de neteja

que habitualment es troba en

Venda mitjançant canals

Disposar d’un espai on la clientela pugui

i pulcritud

un comerç d’aquest tipus

digitals (pàgina web, App per

degustar els plats preparats

dispositius mòbils, Whatsapp,
Educar a involucrar a la

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis/es

comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i

etc.)

Gent gran amb necessitats especials

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes

activitats
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socials per promocionar els
Local i magatzem,

Personalització de productes i

productes i serveis del negoci i

infraestructura de transport

serveis per a la gent gran

mostrant la varietat i qualitat
dels mateixos

Talent humà qualificat
App per dispositius mòbils
Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals d’un queviures

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Plats elaborats

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels

Productes especials sota comanda

productes especials sota demanda

Xerrades i activitats sobre vida saludable
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BUSINESS CANVAS ESS: Taller de reciclatge tèxtil i reinserció laboral
OBJECTIU

IMPACTE

Promoure la integració d´aquells col·lectius susceptibles d´exclusió social, oferint

-

productes tèxtils que cobreixen les necessitats dels i les clients amb qualitat i
eficàcia, a través d´una gestió democràtica, propera a les persones i responsable

Maximitzar l´impacte en la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables.
Integrar i empoderar aquestes persones a nivell personal i professional.
Donar resposta a una necessitat territorial

socialment.

PROBLEMA
Necessitats socials
emergents no ateses per
manca de recursos per
part de l´Administració
Pública.

SOLUCIÓ I

PROPOSTA DE

ACTIVITATS CLAU

VALOR

-

digna per col·lectius en
-

Tallers i formacions
de costura creativa.
Producció tèxtil,
Comercialització de
producte amb botiga
física i e-commerce.
Distribució del
producte.

Empresa d´inserció
laboral o cooperativa
d´iniciativa social que

-

-

Projecte d´iniciativa social que
incorpora valors de responsabilitat
econòmica, ambiental, social i ètics.
Oferir un alt impacte a nivell
territorial sobre polítiques socials.

Entitats/Empreses
Particulars
Comerços

afavoreix la inserció de
les persones en risc

BENEFICIARI /A

mitjançant la producció

que permeti generar

Persones en risc d´exclusió social, que no han

tèxtil de peces reciclades

comunitat mitjançant
activitats com la costura.

alternatiu a les propostes

PROPOSTA DE VALOR
SOCIAL

d´exclusió social

Necessitat d´un espai físic

Oferir un espai de moda

SEGMENT DE MERCAT
CLIENTELA

Mancança d´ocupació
risc d´exclusió social.

AVANTATGE DIFERENCIAL

RECURSOS,
SOCIS/ES I ACTORS
CLAU
-

Coneixement del

amb un disseny
innovador, de qualitat i
assequible
econòmicament.

CANALS

tingut la possibilitat de tenir un treball digne i
remunerat.

Directe (publicitat espais especialitzats,
botiga física, e-commerce etc.)

Àrea de serveis socials de les administracions

Indirecte (conveni amb empreses, entitats,

públiques.
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tradicionals.
-

ALTERNATIVES
EXISTENTS
Entitats i/o empreses que

-

territori.
Personal qualificat,
amb talent, vocació i
motivació.
Espai físic i les seves
instal·lacions.
Col·laboració amb
les entitats públiques
i privades.

PROPOSTA DE VALOR
A LA CLIENTELA

administracions publiques, etc.)
Particulars que vulguin formar-se en tallers de
costura creatius amb valors socials.

Oferir un espai
d´aprenentatge tèxtil,
d´inserció laboral, de
fabricació i
comercialització de

donen cobertura al barri

producte tèxtil local,

amb distribució on-line i

reciclat, de proximitat,

offline.

sostenible i solidari.

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble,
acondicionament instal·lacions, mobiliari, maquinaria, etc.
Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer i/o

-

Quotes del tallers, formacions i xerrades en costura.
Ingressos per les produccions tèxtils

hipoteca, impostos, matèria prima, comissions per venda als agents comercials,
assegurances, despeses financeres, amortitzacions, etc.
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LA TEIXONERA
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1. OBSERVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODEL DE NEGOCI MITJANÇANT EL BUSINESS CANVAS: Serveis d´Atenció Domiciliària i
Domèstics
SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis/es)
Aliança estratègica amb altres
estructures que actualment
també donen suport a persones
usuàries dependents en el
districte
Aliança estratègica amb
diferents negocis i
proveïdors/es de serveis locals
que puguin derivar clients/es

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Assistència a homes i dones

La atenció al local és de

Dirigit a homes i dones majors de 65 anys

productiu dels serveis

majors de 65 anys amb algun

manera directa i personal lo

amb algun grau de dependència o a

grau de dependència o a

que generarà una experiència

aquelles persones presenten disminució

Oferir els serveis amb preus

aquelles persones que per

de compra amb un ambient

específica

competitius dins del mercat

presentar alguna disminució

agradable, buscant una

específica requereixin

excel·lent atenció a la clientela

Capacitació i formació al

assistència externa en el seu

personal sobre els serveis oferts

domicili particular

Venda directa

Projectar una imatge de neteja

La iniciativa s'aborda, per

Atenció telefònica i línia de

i pulcritud

l'àrea en la qual es desenvolupa

servei a la clientela

Possibilitat de adreçar-se a clientela
privada i pública (treballs prestats per a la
administració pública)

l'activitat, amb un
Dissenyar la promoció de tal

enfocament estratègic de

Serveis mitjançant canals

manera que les persones

"intervenció comunitària",

digitals (pàgina web, App per

consumidores coneguin el

intentant

dispositius mòbils, Whatsapp,

producte la seva qualitat i

complementar els serveis de les

etc.)

preu en el mercat

altres estructures que
actualment treballen

Especialització (per exemple

també donant suport a

centrant l'atenció dins de les

persones dependents en el
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persones dependents, en

districte

aquelles majors de 65 anys)
Serveis d’atenció domiciliaria
Oferta completa i flexible per

dividits en tres grans grups:

adaptar-se a les necessitats

auxiliar d’infermeria, auxiliar

específiques de la clientela

d’infermeria geriàtrica,
tècnic/a en psicomotricitat
Serveis domèstics (per exemple
neteja de la llar, o
manteniment i petites
reparacions, o adaptació de la
llar)
Assistència de caràcter
personal: orientada a donar
suport a la autonomia i el
benestar personal i social. En

RECURSOS CLAU
Recursos econòmics: capital
d’inversió i socis/es
Local
Talent humà qualificat

aquesta categoria s'inclou un
gran nombre de
actuacions com ara visites
mèdiques o fer la compra
Activitats educatives: com
exercicis de memòria o
gimnàstica de

CANALS
Es desenvoluparà una pàgina
web i perfils en xarxes socials
(per exemple Facebook o
Twitter) per promocionar els
productes i serveis del negoci i
mostrant la varietat i qualitat
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manteniment; el seu objectiu
Canals digitals i telefònics

és fomentar hàbits de conducta

d’atenció i servei a la clientela

i adquirir

dels mateixos
App per dispositius mòbils

habilitats bàsiques
Mitjà de transport per recollida
i entrega a domicili

Publicitat en mitjans locals
Activitats sociocomunitàries:

(TV, radio, premsa) amb

per tal d'integrar a la persona

l’objectiu de donar a conèixer

dependent en la comunitat. En

la oferta

aquesta classificació estarien
incloses totes les

Distribució de fullets

activitats d'oci i temps lliure

publicitaris

com assistència a festes locals,
al teatre,
lectura, etc.
Educar e involucrar a la
comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i
activitats
Possibilitat de recollida i
transport a domicili de les
persones usuàries

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:
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Inversió inicial: arrendament inicial del local, formació del personal, permisos, adequació del local,

Venda de serveis habituals d’un negoci d’aquest tipus (serveis d’atenció

mitjans de transport

domiciliaria i serveis domèstics)
Ingressos derivats de serveis de assistència de caràcter personal, activitats

Fixes: personal, local i manteniment del mateix, productes necessaris per tal de desenvolupar la

educatives, activitats sociocomunitàries

activitat d’un negoci d’aquest tipus, mitjans de transport

Ingressos derivats de les xerrades i tallers

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i tallers
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BUSINESS CANVAS: RESIDÈNCIA GERIÀTRICA I CENTRE DE DIA
SOCIS/ES CLAU
Entitats col·laboradores: hospitals, metgesses i
metges de família, treballadors i treballadores
socials de la zona i de l´ajuntament i servei de
benestar i família (Generalitat Catalunya)
Col·laboració amb altres centres residencials
(deriven quan tenen plena ocupació)
Centres de Formació Professional i Universitats per
realitzar les pràctiques
Aliança estratègica amb proveïdors/es. (economies
d´escala i negociacions amb preus més competitius)

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE

RELACIÓ AMB LA

VALOR

CLIENTELA

SEGMENT DE MERCAT

- Captació de clients/es,

Les relacions amb la clientela

El segment al qual anirà dirigida l’activitat, es a

concretament, enfocat a la

La principal proposta de valor

s’establiran des de la cordialitat,

persones majors de 60 anys amb un poder

gent gran que necessita unes

es poder ser un centre de

amabilitat i proximitat definides

adquisitiu mig-alt, independentment de creences

en la filosofia del centre.

religioses, sexe, raça, nivell cultural , amb diferents

Es farà un seguiment mensual i

patologies ( demència, mobilitat reduïda, persones

anual, a través dels PAI’S( Pla

autònomes, etc.) que necessiten vigilància i cures

d’Acció Individualitzada), es un

les 24 hores del dia, o en el cas de persones

registre on les persones

autònomes que necessiten el calor humà i/o un

treballadores van anotant tots els

major control de la medicació, degut als canvis en

canvis o progressos de cada

la vida quotidiana de les famílies, que no poden

resident englobant l’àmbit social,

cuidar dels seus i les seves majors per diferents

sanitari ,psicològic, de mobilitat,

motius( horaris de treball, infants a càrrec...).

cures especifiques, amb el

referència de l'atenció

principal objectiu de

residencial , compromès amb

proporcionar un servei de

les necessitats de la gent gran ,

qualitat, prestant una atenció

de les famílies i treballadors/es,

personalitzada per tal de cobrir

millorant i tenint cura de la

les seves necessitats.

salut i l’autonomia de les
persones grans donant-les una

- Aquestes cures poden ser en
estàncies llargues com a

cura excel·lent i bon servei
qualitat- preu.

residència o bé sense

etc. per tal de que tot el personal (i

pernoctació com a centre de

torns-nit i dia-) sàpiga les

dia.

evolucions i/o estancaments i
estigui informat en tot moment de
les necessitats AVD ( Activitats de
la Vida Diària) del/la pacient i així
treballar conjuntament de manera
eficient .

RECURSOS CLAU

CANALS
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- Instal·lacions i equipaments
especialitzats.
- Equip expert amb titulacions
específiques, implicat i
motivat.
-Cultura empresarial de
millora continua amb cursos

Directe (publicitat espais
especialitzats, campanyes
adwords, etc.)
Indirecte (conveni amb centres
col·laboradors, empreses, agent
comercial, etc.)

de reciclatge.
-

Ubicació

geogràfica

(muntanya Barcelona)

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble, acondicionament instal·lacions, mobiliari,

- Quotes anuals, semestrals, mensuals o setmanals en funció de la opció escollida com a

maquinaria, etc.

residència o centre de dia.

Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer i/o hipoteca, impostos, matèria prima,

- Ingressos per serveis complementaris com ara perruqueria, estètica, serveis

comissions per venda als agents comercials, assegurances, despeses financeres, amortitzacions, etc.

d´acompanyament, etc.
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BUSINESS CANVAS ESS: Producció, distribució i comercialització de productes agroecològics
OBJECTIU

IMPACTE

Projecte d´economia social que té com a objectiu fomentar la co-creació entre
diferents agents que formen part de la sobirania alimentària com ara els productors

Fomentar la realització de polítiques urbanes que ajudin cap a una transició del model alimentari
basat en els principis de la sobirania alimentària.

locals, els grups de consum i els projectes socials de distribució o Km. 0

PROBLEMA
Un sistema alimentari
capitalista que no
prioritza el medi ambient
ni la qualitat dels
productes, si no que es
basa en l´optimització de
costos i en l´obtenció del
màxim benefici.

SOLUCIÓ I

PROPOSTA DE

ACTIVITATS CLAU

VALOR

-

Incubació

urbans.

Oferim una altra forma de consumir fora

SEGMENT DE MERCAT
CLIENTELA

del circuits del capitalisme sota els criteris

- Producció mitjançant

PROPOSTA DE VALOR
SOCIAL

de justícia social, intercooperació i

- Famílies i particulars

una

Una eina per a la

solidaritat

- Petits comerços locals

xarxa

de

productors/es locals amb

transformació social a

- Sector restauració

producte agroecològic.

través del consum

- Entitats i empreses que consumeixen productes

-

responsable. L´ objectiu

alimentaris.

principal és facilitar que

- Centres educatius, menjadors socials, etc.

Comercialització:

plataforma
per

ecommerce

gestionar

les

tothom que ho vulgui

-Supermercats i superfícies amb model de negoci de

com

pugui satisfer les seves

proximitat i ecològic.

disposar d´un espai físic

necessitats bàsiques de

mb botiga pròpia.

consum amb

- Distribució: servei de

productes provinents de

repartiment

l’economia social i

comandes,

ALTERNATIVES

d´horts

AVANTATGE DIFERENCIAL

així

sostenible

Km. 0 (De porta a porta)

solidària.

BENEFICIARI/A
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EXISTENTS
Iniciatives semblants que

RECURSOS,
SOCIS/ES I ACTORS

donin cobertura de
distribució en el barri.

CLAU
- Productors locals.
- Grups de consum
- Mercats municipals.
-Administració pública
- Empreses d´Inserció
Laboral (personal)
- Potencialitat territori

CANALS

-Pagesos/es i productors locals.

PROPOSTA DE VALOR
A LA CLIENTELA

Directe (publicitat espais especialitzats,

- Col·lectius en risc d´exclusió social.

xerrades a associacions de veïns i veïnes,

- Grups de consum.

Oferir productes

centre cívics, etc.)

- El propi territori amb polítiques alimentaries més

agroecològics locals de

Indirecte (conveni amb centres educatius,

sostenibles i ecològiques.

qualitat mitjançant la

empreses, entitats, administracions

- Les pròpies famílies i particulars que opten per un

producció,

publiques, etc.)

model de consum alimentari més just i sostenible.

comercialització i
distribució dels mateixos,
amb un servei de porta a
porta.

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble,

- Quotes socis/es de consum (en el supòsit de cooperativa de consum)

acondicionament instal·lacions, mobiliari, maquinaria, etc.

- Venda dels productes agroecològics.

Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer i/o

- Publicitat i promoció en les cargobikes de productors/es i comerços que vulguin adherir-se.

hipoteca, impostos, matèria prima, comissions per venda als agents comercials,

- Comissió i/o quota dels productors i comerços que vulguin afegir els seus productes al portal e-commerce.

assegurances, despeses financeres, amortitzacions, etc.
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BUSINESS CANVAS: QUEVIURES (COLMADO AMB HORARI LLIURE)
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona
Equip de treball (socis/es)

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Oferir una gran varietat de

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

productiu en determinats

productes, intentant focalitzar-

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

productes

se en els ingredients orgànics i

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

de proximitat

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Elaboració de plats preparats

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per persones

de qualitat, nutritius i

productes a partir d’un cert

celíaques i d’altres amb necessitats

econòmics

import de compra

especials

Possibilitat de personalitzar els

Venda directa

Hotels i locals de restauració rellevants de

Entrega de comandes a plena
satisfacció de la clientela
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al

productes a un cost competitiu

personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Disposar d’una oferta de

la zona que no disposen de capacitat de
Atenció telefònica i línia de

produir els seus propis productes i per tant

servei a la clientela

els han de comprar

productes complementaris a lo
Projectar una imatge de neteja

que habitualment es troba en

Venda mitjançant canals

Disposar d’un espai on la clientela pugui

i pulcritud

un comerç d’aquest tipus

digitals (pàgina web, App per

degustar els plats preparats

dispositius mòbils, Whatsapp,
Educar a involucrar a la

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis/es

comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i

etc.)

Gent gran amb necessitats especials

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes

activitats
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

socials per promocionar els
Local i magatzem,

Personalització de productes i

productes i serveis del negoci i

infraestructura de transport

serveis per a la gent gran

mostrant la varietat i qualitat
dels mateixos

Talent humà qualificat
App per dispositius mòbils
Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals d’un queviures

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Plats elaborats

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels

Productes especials sota comanda

productes especials sota demanda

Xerrades i activitats sobre vida saludable
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: FORN DE PA I DEGUSTACIO
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de matèria prima
Equip de treball (socis/es)
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Control del procés productiu

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

de productes de forn de pa i

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

Entrega de comandes a plena

pastisseria elaborats amb

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

satisfacció de la clientela

ingredients orgànics i de

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Productes per persones celíaques

proximitat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat

Excel·lent qualitat, nutritiu i

productes a partir d’un cert

econòmic

import de compra

Estudiants i professionals (per exemple

Venda directa

freelances) que vulguin disposar d’un espai

Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i

Possibilitat de personalitzar els

elaboració de productes oferts

productes a un cost competitiu

habilitat per exercir la seva activitat
Atenció telefònica i línia de
servei a la clientela

Hotels i locals de restauració rellevants de

Projectar una imatge de neteja

Iniciativa de venda de

la zona que no disposen de capacitat de

i pulcritud

productes per kilograms,

produir els seus propis productes i per tant

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis/es

aspecte diferencial respecte a la

els han de comprar

competència que ven per
grams

Local i magatzem
Infraestructura de transport

CANALS
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per

Possibilitat de rebre el

dispositius mòbils, Whatsapp,

producte llest per fornejar o

etc.)

fornejat. En cas de no disposar
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

Talent humà qualificat

de forn es pot deixar un en

Pàgina web i perfils en xarxes

mode lloguer

socials per promocionar els
productes i serveis del negoci

Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics

amb l’objectiu de donar a

d’atenció i servei a la clientela

conèixer la oferta

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes de forn, rebosteria, i derivats

Fixes: personal, matèria prima, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries

Contracte de compra amb una quantitat preestablerta per oferir el forn en
mode lloguer, i lloguer de forns
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POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: CHUCHES & THINGS
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb
empreses i petits comerços de
la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Comercialització de

Espai per als sentits que ofereix

llaminadures, xocolata,

experiències úniques, tant per

La atenció al local és de

caramels i fruits secs al detall.

infants com per persones

manera directa i personal lo

adultes mitjançant una àmplia

que generarà una experiència

Serveis personalitzats de

cartera de productes de

de compra amb un ambient

detalls per qualsevol tipus

llaminadures, xocolata,

agradable, buscant una

d´esdeveniment.

caramels i fruits secs.

excel·lent atenció a la clientela

Servei de

A més, s´ofereixen serveis

Venda directa

copisteria/fotocopiadora

complementaris personalitzats

Comercialització d´articles de

per esdeveniments de

Atenció telefònica i línia de

qualsevol tipus.

servei a la clientela

-

Particulars (petits/es i grans)
Famílies
Empreses i petits comerços

papereria i premsa.

RECURSOS CLAU

A Things trobaran un servei de

Recursos econòmics: capital

premsa, articles de papereria i

d’inversió i socis/es

copisteria.

CANALS
Venda mitjançant canals

Local

digitals (pàgina web, App per

Talent humà qualificat

dispositius mòbils, Whatsapp,

Maquinaria i equip

etc.)

Canals digitals i telefònics
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals de llaminadures, xocolates, caramels i fruits

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local
Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels
productes especials sota demanda

secs.
Venda de serveis complementaris: detalls personalitzats per esdeveniments.
Venda de premsa i revistes.
Venda de serveis de copisteria.
Venda de productes de papereria.
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POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: PLATS PREPARATS
SOCIS CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Proveïdors/es de matèria prima

Control del procés productiu

Equip de treball (socis/es)

Entrega de comandes a plena

Aliança estratègica amb

satisfacció de la clientela

proveïdors/es de productes

Dissenyar la promoció de tal

complementaris

manera que les persones

Aliança estratègica amb hotels

consumidores coneguin el

i locals de restauració

producte la seva qualitat i

rellevants de la zona

preu en el mercat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

de productes elaborats amb

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

ingredients orgànics i de

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

proximitat. Excel·lent qualitat,

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per persones

Possibilitat de personalitzar els

productes a partir d’un cert

celíaques

productes a un cost competitiu

import de compra

Menús setmanals publicats de

Venda directa

nutritiu i econòmic

tal manera que els clients
puguin fer la compra a
començaments de setmana i
disposar dels plats a la seva llar
Disposar d’una oferta de
productes complementaris (per

Projectar una imatge de neteja

exemple una línia de productes

i pulcritud

gourmet)

RECURSOS CLAU
Recursos econòmics: capital
d’inversió i socis/es

Educar a involucrar a la
comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i
activitats

Atenció telefònica i línia de

Organitzacions públiques i privades que
vulguin oferir un servei de valor afegit al
seu personal

servei a la clientela
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per
dispositius mòbils, Whatsapp,
etc.)

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes
socials per promocionar els
productes i serveis del negoci i
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

Local
Infraestructura de transport
Talent humà qualificat

Personalització de productes i

mostrant la varietat i qualitat

serveis per a la gent gran

dels mateixos

Disposar d’un petit espai de

App per dispositius mòbils

cafeteria

Maquinaria i equip
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

Publicitat en mitjans locals
amb l’objectiu de donar a
conèixer la oferta
Fullets publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adquisició de la maquinaria

Venda de plats elaborats

Fixes: personal, matèria prima, manteniment maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats

Ingressos derivats de les xerrades i activitats
Ingressos derivats de l’espai de cafeteria
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

ZONA NORD
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DEFINICIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS ESS: SERVEIS PER ALS AMANTS DE LA BICI
OBJECTIU

IMPACTE

Treballar per i amb els i les infants, educant, i sensibilitzant per una circulació segura amb activitats

-

escolars i campanyes educatives.
Treballar per a les persones adultes i les famílies oferint tallers de mecànica, d´autoreparació i/o

-

reparació i itineraris guiats per descobrir la muntanya de Barcelona d´una manera lúdica, segura i
respectuosa amb el medi ambient.

-

Treballar amb comerciants locals per dinamitzar el teixit i donar resposta als problemes de mobilitat,

Promoure la dinamització del teixit comercial de proximitat del barri.
Millorar la qualitat de vida ja que la bicicleta promou l´empoderament personal i
professional.
Esdevenir en un espai d´intercanvi intercultural, d´experiències, de coneixement amb
caire lúdic-festiu.
Promoure l´autoocupació i generació de llocs de treball per col·lectius en risc
d´exclusió social, major de 45, dones aturades, etc.

realitzant la tasca de distribució en Km. O

PROBLEMA
Existeix una mancança de
propostes de lleure, de
dinamització del teixit
comercial i turisme.
Un desaprofitament de la

-

zona de muntanya.
-

-

SOLUCIÓ I ACTIVITATS

PROPOSTA DE

AVANTATGE

CLAU

VALOR

DIFERENCIAL

Tallers i formacions sobre
mecànica i autoreparació
Botiga de bicicletes
Lloguer familiar amb sortides
guiades.
Tallers especialitzats en
cargobikes per professionals i
empreses del sector.
Dinamització d´itineraris per
alumnes de centres educatius.
Serveis de repartiment Km. O
Bar/Restaurant amb zona de
pícnic

SEGMENT DE MERCAT
CLIENTELA

PROPOSTA DE VALOR
SOCIAL

-

Cooperativa de treball centrat
en les persones que promou
la bicicleta com a mitjà de
transport ecològic, econòmic,
saludable i per una mobilitat
sostenible.

-

Projecte d´economia social i
solidària que incorpora valors
de responsabilitat econòmica,
ètica ambiental i social.
Oferir un alt impacte a nivell
territorial sobre polítiques de
mobilitat sostenibles.

Particulars
Famílies
Centres Educatius
Administracions Públiques
Autònoms/Professionals
Empreses/Entitats del sector
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

RECURSOS, SOCIS/ES I
ACTORS CLAU
-

ALTERNATIVES
EXISTENTS

-

-

Coneixement del territori i les
seves necessitats
Personal qualificat, amb talent,
vocació i motivació.
Ampli ventall de serveis amb
possibilitat d´adaptació segons

client/a.
No existeix cap alternativa
semblant al barri.

PROPOSTA DE VALOR AL
CLIENT

CANALS
Directe (publicitat espais
especialitzats, campanyes adwords,

Donar serveis a les persones

etc.)

que s´estimen la bici.

Indirecte (conveni amb centres

Donar serveis a les entitats

Qualsevol persona, col·lectiu, entitat pública i/o privada.

educatius, empreses, entitats,

Territori, barri, ciutat que es mostri sensibilitzada per un

administracions publiques, etc.)

model de mobilitat sostenible, d´emissions baixes i que

públiques i privades que

repercuteix en benefici de les seves persones habitants.

prioritzen models de mobilitat
sostenibles.

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble, acondicionament instal·lacions,

-

mobiliari, maquinaria, etc.
Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer i/o hipoteca, impostos,
matèria prima, comissions per venda a agents comercials, assegurances, despeses financeres,
amortitzacions, etc.

BENEFICIARI/A

Serveis de lloguer de bicicletes.
Venda de bicicletes i recanvis.
Venda de begudes i alimentació (bar/restaurant) en el cas de crear el servei.
Serveis de repartiment per particulars i comerços de la zona (Km.O)
Serveis puntuals amb entitats i empreses, centres educatius i administracions públiques.
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Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: FORN DE PA I DEGUSTACIO
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de matèria prima
Equip de treball (socis/es)
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Control del procés productiu

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

(elaboració pròpia o

de productes de forn de pa i

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

escalfament)

pastisseria elaborats amb

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

ingredients orgànics i de

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Productes per persones celíaques

Entrega de comandes a plena

proximitat

satisfacció de la clientela
Oferir els productes amb preus

Excel·lent qualitat, nutritiu i

productes a partir d’un cert

econòmic

import de compra

Estudiants i professionals (per exemple

Venda directa

freelances) que vulguin disposar d’un espai

competitius dins del mercat
Possibilitat de personalitzar els
Capacitació i formació al

productes a un cost competitiu

personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

habilitat per exercir la seva activitat
Atenció telefònica i línia de
servei a la clientela

Locals de restauració i degustació

Iniciativa de venda de

rellevants de la zona que no disposen de

productes per kilograms,

capacitat de produir els seus propis

Projectar una imatge de neteja

aspecte diferencial respecte a la

productes i per tant els han de comprar

i pulcritud

competència que ven per

RECURSOS CLAU

grams

CANALS

Capital d’inversió i socis/es
Local i magatzem
Infraestructura de transport

Possibilitat de rebre el

Venda mitjançant canals

producte llest per fornejar o

digitals (pàgina web, App per

fornejat. En cas de no disposar

dispositius mòbils, Whatsapp,

de forn es pot deixar un en

etc.)
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mode lloguer
Talent humà qualificat

Pàgina web i perfils en xarxes
socials per promocionar els
productes i serveis del negoci

Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics

amb l’objectiu de donar a

d’atenció i servei a la clientela

conèixer la oferta

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes de forn, rebosteria, i derivats

Fixes: personal, matèria prima, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries

Contracte de compra amb una quantitat preestablerta per oferir el forn en
mode lloguer, i lloguer de forns
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POTENCIALMENT VIABLES EN ZONES DE BARCELONA
Informe Integrat Fases de Treball 1-2-3-4

BUSINESS CANVAS: CHUCHES & THINGS
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb
empreses i petits comerços de
la zona

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Comercialització de

Espai per als sentits que ofereix

llaminadures, xocolata,

experiències úniques, tant per

La atenció al local és de

caramels i fruits secs al detall.

infants com per persones

manera directa i personal lo

adultes mitjançant una àmplia

que generarà una experiència

Serveis personalitzats de

cartera de productes de

de compra amb un ambient

detalls per qualsevol tipus

llaminadures, xocolata,

agradable, buscant una

d´esdeveniment.

caramels i fruits secs.

excel·lent atenció a la clientela

Servei de

A més, s´ofereixen serveis

Venda directa

copisteria/fotocopiadora

complementaris personalitzats
per esdeveniments.

Comercialització d´articles de
papereria i premsa.

RECURSOS CLAU
Recursos econòmics: capital

-

Particulars (petits/es i grans)
Famílies
Empreses i petits comerços

Atenció telefònica i línia de
servei a la clientela

A Things trobaran un servei de
premsa, articles de papereria i

CANALS

copisteria.

d’inversió i socis/es

Venda mitjançant canals

Local

digitals (pàgina web, App per

Talent humà qualificat

dispositius mòbils, Whatsapp,

Maquinaria i equip

etc.)

Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela
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ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals de llaminadures, xocolates, caramels i fruits

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local
Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions
publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels
productes especials sota demanda

secs.
Venda de serveis complementaris: detalls personalitzats per esdeveniments.
Venda de premsa i revistes.
Venda de serveis de copisteria.
Venda de productes de papereria.
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BUSINESS CANVAS ESS: SERVEIS PER A LA LLAR I MANTENIMENT
OBJECTIU

IMPACTE
-

Promoure la integració d´aquells col·lectius susceptibles d´exclusió social, oferint serveis que cobreixen

-

les necessitats dels clients amb qualitat i eficàcia, a través d´una gestió democràtica, propera a les persones
i responsable socialment.

-

PROBLEMA
Necessitats socials

SOLUCIÓ I ACTIVITATS

part de l´Administració

AVANTATGE

CLAU
-

emergents no ateses per
manca de recursos per

PROPOSTA DE VALOR

-

Pública.

Serveis de rehabilitació i
manteniment de l´habitatge.
Neteges domèstiques.
Serveis auxiliars de jardineria i
bugaderia

PROPOSTA DE VALOR SOCIAL

CLIENTELA

Empresa d´inserció laboral o
cooperativa d´iniciativa social que

-

afavoreix la inserció de les persones
en risc d´exclusió social mitjançant
rehabilitació d´habitatges i neteges

la llar, tant de

domèstiques.

manteniment com de
neteja domèstica.

RECURSOS, SOCIS I ACTORS
CLAU

PROPOSTA DE VALOR A LA
CLIENTELA
Oferir serveis de manteniment i
rehabilitació d´habitatges així com

-

Coneixement del territori i les

SEGMENT DE MERCAT

DIFERENCIAL

serveis de manteniment i

Necessitat de serveis per a

Maximitzar l´impacte en la inserció laboral dels col·lectius més
vulnerables.
Integrar i empoderar aquestes persones a nivell personal i
professional.
Donar resposta a una necessitat territorial

neteges domèstiques tant per

-

Projecte d´iniciativa
social que incorpora
valors de responsabilitat
econòmica, ambiental,
social i ètics.
Oferir un alt impacte a
nivell territorial sobre
polítiques socials.

CANALS
Directe (publicitat espais
especialitzats, campanyes
adwords, etc.)

Administracions Públiques
Entitats/Empreses
Particulars
Centres Educatius

BENEFICIARI/A
Persones en risc d´exclusió social, que
no han tingut la possibilitat de tenir un
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ALTERNATIVES

-

EXISTENTS

-

Les pròpies dels ens

seves necessitats
Personal qualificat, amb talent,
vocació i motivació.
Ampli ventall de serveis amb
possibilitat d´adaptació segons
client/a.

empreses, particulars i administració

Indirecte (conveni amb centres

pública.

educatius, empreses, entitats,

treball digne i remunerat.

administracions publiques,

Àrea de serveis socials de les

etc.)

administracions públiques.

públics i iniciatives
privades

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversions: enginyers/es, arquitectes, permisos i llicències, immoble, acondicionament instal·lacions,
mobiliari, maquinaria, etc.
Despeses fixes i variables: subministrament, personal, gestoria, publicitat, lloguer i/o hipoteca, impostos,
matèria prima, comissions per venda als agents comercials, assegurances, despeses financeres,

-

Convenis anuals, bianuals, etc. amb administracions publiques, entitats i
empreses del sector.
Serveis puntuals amb entitats i empreses, centres educatius, famílies i
particulars.

amortitzacions, etc.
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BUSINESS CANVAS: QUEVIURES (COLMADO AMB HORARI LLIURE)
SOCIS/ES CLAU
Proveïdors/es de productes
Aliança estratègica amb
proveïdors/es de productes
complementaris
Aliança estratègica amb hotels
i locals de restauració
rellevants de la zona
Equip de treball (socis/es)

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Supervisió del procés

Oferir una gran varietat de

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

productiu en determinats

productes, intentant focalitzar-

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

productes

se en els ingredients orgànics i

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

de proximitat

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Elaboració de plats preparats

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per persones

de qualitat, nutritius i

productes a partir d’un cert

celíaques i d’altres amb necessitats

econòmics

import de compra

especials

Possibilitat de personalitzar els

Venda directa

Hotels i locals de restauració rellevants de

Entrega de comandes a plena
satisfacció de la clientela
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al

productes a un cost competitiu

personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Disposar d’una oferta de

la zona que no disposen de capacitat de
Atenció telefònica i línia de

produir els seus propis productes i per tant

servei a la clientela

els han de comprar

productes complementaris a lo
Projectar una imatge de neteja

que habitualment es troba en

Venda mitjançant canals

Disposar d’un espai on la clientela pugui

i pulcritud

un comerç d’aquest tipus

digitals (pàgina web, App per

degustar els plats preparats

dispositius mòbils, Whatsapp,
Educar a involucrar a la

RECURSOS CLAU
Capital d’inversió i socis/es

comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i

etc.)

Gent gran amb necessitats especials

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes

activitats
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socials per promocionar els
Local i magatzem,

Personalització de productes i

productes i serveis del negoci i

infraestructura de transport

serveis per a la gent gran

mostrant la varietat i qualitat
dels mateixos

Talent humà qualificat
App per dispositius mòbils
Maquinaria i equip
Publicitat en mitjans locals
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei a la clientela

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos

Venda de productes habituals d’un queviures

Fixes: personal, matèria prima, productes elaborats, productes complementaris, maquinaria, local

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Plats elaborats

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats sobre vida saludable, costos derivats dels

Productes especials sota comanda

productes especials sota demanda

Xerrades i activitats sobre vida saludable
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BUSINESS CANVAS: BAR &RESTAURANT AMB PROPOSTES CULTURALS
SOCIS/ES CLAU
Equip de treball (socis/es)
Proveïdors/es de matèria prima
i productes
Aliança estratègica amb hotels
rellevants de la zona que
puguin derivar clients/es
Aliança amb entitats per ajudar
a la línia de serveis de
microfinançament i
crowdfunding per artistes
Entitats locals

ACTIVITATS CLAU
Control del procés productiu

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA CLIENTELA

SEGMENT DE MERCAT

Serveis de bar i de restaurant

La atenció al local és de manera directa

Dirigit a tots i totes les habitants

amb un espai de llibreria

i personal buscant una excel·lent

amb independència de la edat.

atenció a la clientela

Disponibilitat de productes per

Projectar una imatge de neteja
i pulcritud en els serveis

Disposar d’un petit espai de

d’alimentació

cafeteria

persones celíaques
Venda directa
Xarxa de punts de venda físics (p.e.

Artistes que vulguin presentar la
seva obra

Imatge de professionalitat i

Elaborar i oferir gran varietat de

tendes de discos)

coneixement en els serveis

productes elaborats amb

Atenció telefònica i línia de servei a la

culturals

ingredients orgànics i de

clientela

Músics/ques que necessitin

proximitat

Venda mitjançant canals digitals

d’una plataforma de produir les

Dissenyar la promoció de tal

seves gravacions i donar-se a

manera que les persones

Activitats de producció musical i

consumidores coneguin el

sociocultural

conèixer

producte la seva qualitat i
preu en el mercat

Actes de presentació de llibres,
recitals de poesia, i d’altres

Capacitació i formació al

activitats culturals

personal sobre el tipus i
elaboració de productes i

Educar a través de xerrades i

serveis oferts

activitats
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RECURSOS CLAU
Recursos econòmics: capital

Activitats dirigides a nens i
nenes

d’inversió i socis/es

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes socials
per promocionar els productes i serveis

Local

Serveis de microfinançament i

del negoci i mostrant la varietat i

Talent humà qualificat

crowdfunding per artistes

qualitat dels mateixos

Activitats de networking per

Plataformes externes en les que

músics i artistes

presentar el projecte

Maquinaria i equip
Canals digitals i telefònics

Mitjans digitals especialitzats en música
i arts
App per dispositius mòbils
Publicitat en mitjans locals
Fullets publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adquisició de la maquinaria

Venda de plats i copes, llibres, CD’s i vinils

Fixes: personal, matèria prima, manteniment maquinaria, local

Ingressos derivats de l’espai de cafeteria, i de les xerrades i activitats

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Venda de obres d’art i merchandising

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats

Concerts musicals i actuacions en directe
Venda de bases de dades de leads
Subvencions
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BUSINESS CANVAS: PLATS PREPARATS
SOCIS/ES CLAU

ACTIVITATS CLAU

PROPOSTA DE VALOR

RELACIÓ AMB LA

SEGMENT DE MERCAT

CLIENTELA
Proveïdors/es de matèria prima

Control del procés productiu

Equip de treball (socis/es)

Entrega de comandes a plena

Aliança estratègica amb

satisfacció de la clientela

proveïdors/es de productes

Dissenyar la promoció de tal

complementaris

manera que les persones

Aliança estratègica amb hotels

consumidores coneguin el

i locals de restauració

producte la seva qualitat i

rellevants de la zona

preu en el mercat
Oferir els productes amb preus
competitius dins del mercat
Capacitació i formació al
personal sobre el tipus i
elaboració de productes oferts

Elaborar i oferir gran varietat

La atenció al local és de

Dirigit a tothom. Apte per homes, dones,

de productes elaborats amb

manera directa i personal

nenes i nens amb independència de la edat

ingredients orgànics i de

buscant una excel·lent atenció

que vulguin complementar i/o millorar els

proximitat. Excel·lent qualitat,

a la clientela

seus hàbits alimentaris

Entrega a domicili dels

Disponibilitat de productes per persones

Possibilitat de personalitzar els

productes a partir d’un cert

celíaques

productes a un cost competitiu

import de compra

Menús setmanals publicats de

Venda directa

nutritiu i econòmic

tal manera que la clientela
pugui fer la compra a
començaments de setmana i
disposar dels plats a la seva llar
Disposar d’una oferta de
productes complementaris (per

Projectar una imatge de neteja

exemple una línia de productes

i pulcritud

gourmet)

RECURSOS CLAU
Recursos econòmics: capital
d’inversió i socis/es

Educar a involucrar a la
comunitat sobre la vida
saludable a través de xerrades i
activitats

Atenció telefònica i línia de

Organitzacions públiques i privades que
vulguin oferir un servei de valor afegit al
seu personal

servei a la clientela
Venda mitjançant canals
digitals (pàgina web, App per
dispositius mòbils, Whatsapp,
etc.)

CANALS
Pàgina web i perfils en xarxes
socials per promocionar els
productes i serveis del negoci i
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Local
Infraestructura de transport
Talent humà qualificat

Personalització de productes i

mostrant la varietat i qualitat

serveis per a la gent gran

dels mateixos

Disposar d’un petit espai de

App per dispositius mòbils

cafeteria

Maquinaria i equip
Canals digitals i telefònics
d’atenció i servei al client

Publicitat en mitjans locals
amb l’objectiu de donar a
conèixer la oferta
Fullets publicitaris

ESTRUCTURA DE COSTOS:

FONT D´INGRESSOS:

Inversió inicial: arrendament inicial del local, permisos, adquisició de la maquinaria

Venda de plats elaborats

Fixes: personal, matèria prima, manteniment maquinaria, local, condicionament del local.

Venda de productes complementaris

Variables: manteniment dels canals digitals, serveis (aigua, llum, etc.), costos derivats d’accions

Productes especials sota comanda

publicitàries, costos derivats de les xerrades i activitats

Ingressos derivats de les xerrades i activitats
Ingressos derivats de l’espai de cafeteria
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