
De l'1 d’abril al 10 de maig de 2019

Comandant Benítez, 6

Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

CONVOCATÒRIA 
DE PROJECTES 
D'INNOVACIÓ SOCIAL
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INNOVACIÓ SOCIAL

OBJECTIUS GENERALS 

1 Impulsar i acompanyar projectes que millorin 
la vida de les persones.

Visibilitzar i ampliar el recorregut de projectes 
en matèria d'innovació que es desenvolupen 
a la ciutat de Barcelona.

COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE PROJECTES

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ

Es valoraran innovacions socials de qualsevol 
sector, que demostrin que solucionen algun 
objectiu que en justifiqui el seu desenvolupament.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROPOSTES

Fotografia portada: pixabay
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o Taula d'innovació de les Corts.

1 representació del Districte de les Corts.

1 representació de Barcelona Activa.

1 representació de Biblioteques.

1 representació del Centre Cívic.

1 representació de l'AdF Les Corts.

o Altres agents d'interès:

UB, UPC, DissenyHub, BCN +

sostenible.

Temàtica:

o Geogràfic: innovacions implementades en
ciutat.

o Agents col·laboradors: universitats, Taula
d'Innovació Social del Districte de les Corts,
Bitlab, BCNLab.

o Els projectes seran avaluats segons el grau
de resposta als requisits següents:

· Innovació i impacte social.

· Possibilitat d'èxit (potencial de resoldre
l'objectiu de desenvolupament triat).

· Potencial per escalar.

· Criteri 1: Benefici social.
La millora del nivell de desenvolupament social
respecte al nivell de benestar.

· Criteri 2: Inclusió social.

Valorarem projectes que trenquin barreres.

· Criteri 3: Inserció sociolaboral.
Impulsarem propostes que parlin d'inserció
laboral de persones amb risc d'exclusió social.

· Criteri 4: Cocreació.
Valorarem la creació col·lectiva en el disseny
del projecte.

· Criteri 5: Sostenibilitat i medi ambient.
Prioritzarem els projectes que vetllin per un
futur sostenible.

· Criteri 6: Tecnologia social.
Propiciarem els projectes que tinguin en
compte una part tecnològica inclusiva.

·

Criteri 8: Hàbits saludables.
Prestarem molta atenció a les propostes que
facin investigació i proposin millores de la
salut.

·

Criteri 7: Caràcter transformador de
l'economia social i solidària.
Destacarem els projectes que treballin en
nous models d'economia social i solidària.

Donar suport i aportar valor afegit a propostes 
que busquen solucions innovadores davant 
del desenvolupament sostenible.
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INNOVACIÓ SOCIAL

· MODEL D'ACCIÓ

Projectarem i aportarem coneixement i valor 
afegit a projectes en fase inicial, o en procés de 
creixement en el seu desenvolupament.

Els projectes d'innovació social i tecnològica que 
impulsarem els treballarem de manera estable 
durant tot un període anual.

· Escoles del districte
Seleccionarem 3 projectes per fer créixer les 
iniciatives dissenyades a l'escola, i ampliar el 
projecte amb altres agents i recursos del territori 
de les Corts.

INSCRIPCIONS

Us convidem a participar en la 1a convocatòria 
de Projectes d'Innovació Social del Centre 
Cívic Joan Oliver "Pere Quart". De l'1 d’abril al 
10 de maig de 2019. Podreu trobar-ne el 
formulari al web:  www.ccperequart.com

PERFIL DE LES PERSONES PARTICIPANTS

· Projectes individuals o col·lectius
Seleccionarem  2 projectes de ciutat.

ELS PROJECTES SELECCIONATS

1 Connectar el projecte amb la seva xarxa de 
recursos de territori i ciutat.

2 Establir sinergies amb agents externs que 
aportin valor afegit.

3 Fer un camp de proves per testar el projecte  
amb petites comunitats usuàries per veure'n 
l'impacte social.

Els projectes seleccionats per una comissió  
d'especialistes entraran en un camí 
d'assessorament i seguiment professional.



ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER 
“PERE QUART”
Comandant Benítez, 6
Tel. 933 398 261

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart 
a/e: perequart@lleuresport.cat
Facebook: Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”
Twitter: @CCPere Quart

Horari del centre:
De dilluns a divendres de 9 a 23 h 
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h 

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

@BCN_LesCorts

MAPA

Amb el suport de:

METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS: H8, H10, 50, 54, 70, V3, D20, N2, N14
BICING: a 50 metres
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