PACTE PER A L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA
BARCELONETA 2015-2020

El Pacte Local de la Barceloneta 2015-2020 materialitza el compromís dels veïns, veïnes,
associacions, centres educatius i culturals, serveis, comerços, empreses, administracions i partits
polítics cap a un model de desenvolupament socioeconòmic de la Barceloneta comunitari, vinculat
a les necessitats socials de la població, respectuós amb l’entorn i elaborat a partir de la
participació ciutadana. És una aposta pel treball conjunt dels diversos agents del territori, així com
un acord d’implicació i coresponsabilitat amb la comunitat.

1. ACORDS PER A LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ
1.1 Promoure l’ocupació local i de proximitat, mitjançant el compromís de les empreses,
administracions o entitats que puguin generar ocupació amb l’entorn, la prioritat de contractar
veïns i veïnes del barri, i l’augment del vincle amb els centres educatius i formatius, a través de
convenis de pràctiques i de col·laboració.
1.2 Garantir una ocupació estable, inclusiva, de qualitat i amb unes condicions laborals dignes.
1.3 Treballar per millorar les oportunitats de les persones que es troben a l’atur, mitjançant el
suport a la tasca desenvolupada pel Punt d’Informació i Orientació Laboral (PIOL) de la
Barceloneta i el treball en xarxa de la resta de recursos del territori.

2. ACORDS PER A LA MILLORA DE LA FORMACIÓ I LA RECUPERACIÓ DEL VINCLE AMB EL
MAR
2.1 Fomentar la formació dels veïns i veïnes de la Barceloneta, amb la implicació dels centres
educatius i altres recursos del territori per garantir una formació de qualitat, entent-la com un
procés clau al llarg de tota la vida de la persona, per augmentar l'ocupabilitat de la gent del barri.
2.2 Prioritzar la promoció de la cultura del mar a les escoles i entitats d’educació no formal del
barri, tenint en compte que tota vivència incorporada de petit, arrela i forma part de l’essència de la
persona. En aquest sentit, el mar hauria d’esdevenir un eix transversal en els projectes educatius
dels centres educatius i de les entitats d’educació no formal.
2.3 Promoure els oficis del mar, des de la pesca fins al món nàutic i marítim, oferint una formació
reglada i vivencial arrelada a la realitat de les empreses i institucions del barri. És necessària
doncs, la vinculació de les empreses del sector en la formació dual ofertada pels diversos instituts
del barri.
2.4 Generar, a través del mar, noves oportunitats per a aquelles persones que estan desocupades
o que necessiten millorar la seva situació professional. Per tant, cal promoure accions formatives

vinculades a les necessitats i oportunitats del territori amb la participació de les empreses o altres
agents que puguin generar ocupació del barri.

3. ACORDS PER A LA DINAMITZACIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL
3.1 Garantir que qualsevol iniciativa de desenvolupament socioeconòmic impulsada per
l'administració, que incideixi en el territori, compti amb la participació directa de la comunitat.
3.2 Recuperar la tradició cooperativa de la Barceloneta, promoure l’economia solidària al barri i als
centres educatius, i crear mercat social.
3.3 Promoure iniciatives econòmiques orientades a la millora directa del benestar dels veïns i
veïnes del barri.
3.4 Apostar pels recursos locals, mitjançant l'aplicació de les clàusules socials (i territorials) per
part de l'Administració i les empreses privades, i la compra responsable.
3.5 Fomentar que l’espai públic tingui un ús comú i facilitar l'ús d'espais en desús a iniciatives
socials i locals.

En l’àmbit del comerç
3.6 Protegir i dinamitzar el comerç local i de proximitat, mitjançant la visibilització i la promoció dels
comerços existents, la diversificació de l’oferta comercial, la recuperació dels oficis, i la facilitació
de l’obertura de nous comerços a veïns i veïnes del barri.
3.7 Prioritzar la formació i la contractació de veïns i veïnes per part de comerços i restaurants del
barri, facilitant que les necessitats del barri siguin ateses per les mateixes persones del barri
promovent, així, la sostenibilitat del territori.
3.8 Fomentar la cohesió del teixit comercial i la relació entre comerciants i veïnat, fent que el
comerç sigui un agent més de la comunitat.

En l’àmbit del turisme
3.9 Garantir la participació ciutadana vinculant en la presa de decisions sobre la planificació i la
gestió del turisme al barri.
3.10 Comprometre’s a què la taxa turística reverteixi directament cap a les necessitats socials del
barri.
3.11 Promoure iniciatives que apropin la memòria històrica i social del barri a un turisme més crític
i responsable.
Una comissió específica farà el seguiment dels acords del Pacte, per tal de mesurar el seu grau

de compliment, execució i impacte.
Els signants d'aquest Pacte ens comprometem a col·laborar des del nostre propi espai (entitat,
servei, comerç, empresa, administració) a fer d'aquest Pacte una realitat.

Adhesions:
Associació Barceloneta Alerta
Associació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta
Associació Oslo Graphic Barceloneta
AVV Barceloneta
AVV l'Òstia
Banc del Temps de la Barceloneta
Barcelona Activa
Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat
Casa de la Barceloneta 1761
Casal de Gent Gran Mediterrània
Centre Cívic Barceloneta
Centre de la Platja
Centre de Serveis Socials de la Barceloneta
Claror Marítim
Club Natació Atlètic Barceloneta
Club Natació Barcelona
Club Pati Vela Barcelona
Comissió de Festa Major
Confraria de Pescadors
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Consorci El Far
Cooperativa Desenvolupament Comunitari, SCCL
Coordinadora de Coros
Club Lleuresport de Barcelona-IEM Espai de Mar
Districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona
Equipament Infantil Barceloneta
Geganters de la Barceloneta
Grup de Consum La Sardineta
Grup Motor Segle XX
La Fàbrica del Sol
La Salle Barceloneta
Ludoteca de la Ciutadella
Institut de Nàutica de Barcelona
INS Narcís Monturiol

Obra Social Santa Lluïsa de Marillac
Parròquia Sant Miquel del Port de la Barceloneta
Peix al Plat
Plataforma Barceloneta Diu Prou
Empreses i comerços adherits:
Restaurant 3 Nusos
Anguera Duplicat de Claus
Restaurant Arenal
Barceloneta Bikes
Barcelona Nautic Center, SL
Restaurant Can Solé
Clece S.A.
Ferreteria Bras
Giulia Interiores
Gràfiques Barceloneta
La Bonne
La Goccia Verde, Abril Eco S.L.U
La Platgeta SL
Les Ocasions
Llibreria Negra y Criminal
L'Òstia de Coses
Lurra Itsasoa SL (Sagardi)
Marina Barcelona 92
Marina Port Vell SAU
MOYA Rehabilitación Integral
Nass Restaurants
Peluquería Marisol
Port 2000
Restaurant Xup-Xup
També donen suport al Pacte les formacions polítiques següents:
Barcelona en Comú (BEC)
Convergència i Unió (CIU)
CUP-Capgirem Barcelona
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
(actualitzat dilluns 13 de juny de 2016)

