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UPDATE – RSC al 22@

EMPRESES AMB IMPACTE
El 22@ per la inclusió social al districte 



Empreses innovadores

EL DISTRICTE AVUI

Hotels

Platges

Barris

Creixement d’habitatge

• Oficines: Sòl car
• Igualtat dones i homes

• Excés d’hotels

• Massificació turistes

• Conciliació laboral i familiar
• Eficiència energètica
• Persones i famílies vulnerables

• Preus poc assequibles

Altres...



El Districte avui

• El 22@-Sant Martí és el districte de Barcelona on hi ha més concentració de joves (14%)

• La taxa d'atur juvenil (16-29) es del 27,8%. (1er trimestre 2016, Catalunya)

• A Catalunya, el 22% dels joves abandonen prematurament els estudis.

• Manca de projectes socials dirigits als joves.

• Joves en situacions de desorientació i desmotivació.

ELS JOVES, UN DELS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES



22@, DISTRICTE DE 

LA INNOVACIÓ

IMPACTE SOCIAL 
AL TERRITORI

“Treballem pel desenvolupament del 

districte inclusiu i socialment 

responsable”

22@NETWORK: CANAL DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL



INCIDENCIA

• Apostant per un teixit productiu divers i equilibrat. 

• Facilitant el desenvolupament consensuat i de qualitat.

• Impulsant l'eficiència energètica.

• La conciliació de la vida laboral i familiar.

• Promovem l'equiparació de salaris entre dones i homes, el bon 

govern.

• Recolzant els emprenedors.

COM HO ESTEM FENT?



ACCIÓ SOCIAL

Sinergia entre les necessitats 

socials del districte

i la RS de les empreses que 

treballen al districte.



ON VOLEM ANAR?

Visibilitzar totes aquestes iniciatives.

Impulsar projectes nous, els VOSTRES projectes de RSC al 

districte i per al districte. 

Al setembre us convocarem a la nova Comissió de RSC



RSC

PENSAR EN GLOBAL

ACTUAR EN LOCAL



ODS  2016 – 2030



Inclouen noves esferes (canvi climàtic, desigualtat 

econòmica, innovació, consum sostenible, la pau i 

justícia, entre d’altres) 

Estan interrelacionats (la clau de l’èxit)

Porten un esperit  de col·laboració i pragmatisme per 

escollir les millors opcions per millorar la vida, de 

manera sostenible, per a futures generacions. 



Un projecte del districte pel districte

22@Network Sant Martí



“UN PROJECTE DE PERSONES PER A PERSONES”
X. Monzó, President 22@Network



MOLTES GRÀCIES


