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Economia creativa El Prat: Context

Sistema d’Arts en Viu + Artesà

PAM 16-19: Eix 2+3



Economia creativa El Prat: Objectius

Objectius 2019-2023

1. Elaborar “Pla Director pel foment de l’economia de la 

creativitat al Prat de Llobregat”

2. Desenvolupament EC a escala municipal + metropolitana

• Ciutat competitiva: economia del coneixement governada

• Ocupació de qualitat 

• Creació d’empreses i activitat econòmica



Economia creativa El Prat: Definició Pla Director

1. Mapificació d’actius: monitoritzacio/actualització

2. Priorització de subsectors d’economia creativa

3. Estratègies transversals i hibridació de projectes (ecosistema)

4. Finançament i sostenibilitat financera de les accions4. Finançament i sostenibilitat financera de les accions

5. Disseny de xarxes d’equipaments, necessitats formatives, I+D

6. Benchmarking de bones pràctiques

7. Sistemes d’avaluació i informació: anàlisi i dades

8. Temporalització



Economia creativa El Prat: subsectors

Subsectors (DCMS)

• Música (gravació i edició)

• Publicitat

• Software

Cine i video (audiovisual)

• Arquitectura

• Artesania

• Art i Antiguitats

Arts escèniques (teatre, dansa, • Cine i video (audiovisual)

• TV i Ràdio 

• Videojocs 

*Esports - Gastronomia

• Arts escèniques (teatre, dansa, 

música)

• Disseny (industrial, gràfic)

• Edició (llibres, premsa)

• Moda



Economia creativa El Prat: Pla d’acció

Estratègies per incidir en l’economia creativa:

1. Promoure el desenvolupament EC

EstratègiesEstratègies ProgramesProgrames AccionsAccions

1. Promoure el desenvolupament EC

2. Construir l’ecosistema EC

3. Impulsar polítiques de foment i suport EC

4. Desenvolupar el Pla Director EC



Economia creativa El Prat

1. Promoure el desenvolupament EC

1. Consolidar els sectors artístics

• Creació i producció local (arts escèniques o arts visuals Unzip); conservar i 

renovar patrimoni intangible

2. Desenvolupar les industries creatives

3. Impulsar els nous sectors i activitats EC

• El Prat espai de rodatges (audiovisual); professionalització del sector musical; 

plataformes de col·laboració público-privades (disseny, moda)

• Patrimoni gastronòmic; turisme cultural; esports; potenciar el comerç cultural; 

ESC-EC 

2. Desenvolupar les industries creatives



Economia creativa El Prat

2. Construir l’ecosistema EC

1. Consolidar/potenciar atenció a creadors i empreses

• Potenciar CPE com a espai d’impuls EC i suport professional al sector; 

consolidar incubadores i coworkings; estudiar viver empreses tech o centre 

recursos a innovació; 

2. Singularitzar la dimensió territorial creativa

3. Connectar sectors EC i sectors econòmics i socials

• Sant Cosme barri ESC-EC; potenciar relació Parc Agrari-EC; garantir el rol de l’EC 

en el desenvolupament territorial (aeroport) 

• Potenciar la relació entre món empresarial i sectors creatius; articular l’EC amb 

els àmbits universitaris i científics; explorar sinergies ESC-EC

2. Singularitzar la dimensió territorial creativa



Economia creativa El Prat

4. Posicionar el Prat com a territori creatiu metropolità

• Potenciar col·laboracions amb institucions, iniciatives i territoris metropolitans; 

articular xarxes creatives municipals; promoure la centralitat de l’EC dins 

l’organització municipal; crear clusters creatius



Economia creativa El Prat

3. Impulsar polítiques de foment i suport de EC

1. Formació

• Capacitació de l’EC a través de la formació regladas; impulsar formació continua 

i especialització; seminaris, jornades, tallers EC

2. Consultoria, assessorament i acompanyament

3. Desenvolupament de públics

• Acompanyament i orientació per a la professionalització; emprenedoria; 

programes de mentoratge; cultura digital i digitalització, empresa i I+R

• Educació; Joventut; Ciutadania; formació i sensibilització 

2. Consultoria, assessorament i acompanyament



Economia creativa El Prat

4. Subvencions i finançament

• Estudiar linies d’ajuts, fonts de finançament; llogers assequibles

5. Promoció exterior del talent

• Promoure la mobilitat; cooperació inter-ciutats; fomentar la internacionalització• Promoure la mobilitat; cooperació inter-ciutats; fomentar la internacionalització



Economia creativa El Prat

4. Desenvolupar el Pla Director EC

1. Estratègia de comunicació específica

• Crear la marca creativa del Prat posant en valor els sectors existents; el Prat, 

destí creatiu; mapificació i atracció de públics;  

2. Gestió, planificació i avaluació 

3. Observatori EC

• Oficina del Pla; control i seguiment d’accions; avaluació...

• Estadístiques, estudis, laboratoris, publicacions, informació...

2. Gestió, planificació i avaluació 



FOMENT DE L’ECONOMIA DE LA FOMENT DE L’ECONOMIA DE LA 

CREATIVITAT AL PRAT DE LLOBREGAT

elpratempren@elprat.cat


