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LA VIGÈNCIA DE LO LOCAL

<<La transformació de l'economia i l'entorn urbà de les regions
metropolitanes ha significat el pas de ciutats com a centres de
desenvolupament industrial manufacturer a grans regions
metropolitanes post-industrials. En contra de les profecies inicials sobre
la desaparició del territori amb l'arribada de la globalització, l'aspecte
local del desenvolupament ha guanyat importància a mesura que
augmentaven les pressions de la globalització en els àmbits econòmic,
tecnològic i cultural>>

(Pareja-Eastaway i Pradel-Miquel, 2017, p. )



OBJECTIUS

• Posar l’accent en el caràcter estratègic de l’economia de la
creativitat, tant en allò que fa referència a la necessària
transversalitat local de les polítiques, com pel que fa a l’encaix amb la
resta de sectors d'activitat econòmica.

• Dur a terme el treball de camp imprescindible per tal de concretar els
subsectors d’activitat que són referent d’activitat i emprenedoria
individual i col·lectiva al Prat de Llobregat i que es consideren
manifestament d’atenció prioritària, tot desvetllant i donant
presència als ocults.

• Mapificar els actius i els nínxols d’oportunitat d’economia creativa del
municipi.



• Definir els subsectors prioritaris en el model de ciutat de desenvolupament
de l’economia de la creativitat.

• Detectar les necessitats formatives dels agents de l’economia de la
creativitat i concretar un pla d’accions formatives a dur a terme, incloses
les competències empresarials.

• Tenir en compte les iniciatives de creació i consolidació de nous públics,
especialment entre la població jove.

• Promoure la hibridació i els projectes cooperatius amb altres sectors de
l’economia.
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