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Barcelona Ciutat Digital

Barcelona és un laboratori d’innovació

De fet, ho ha estat sempre, i en els darrers dos segles d’una manera més acusada. Ha estat 
un espai on ha confluït la innovació urbana i arquitectònica (Pla Cerdà, Gaudí, Jocs Olímpics 
del 1992), la innovació social (cooperativisme i forma d’organitzar els moviments socials), la 
innovació econòmica (des d’un teixit empresarial especialment obert), la innovació en l’edu-
cació (moviments de renovació pedagògica) i la creativitat com a base d’una innovació cultural 
consistent.

Barcelona és un laboratori d’innovació vocacional

La innovació és la confluència de la voluntat de resoldre amb noves idees reptes que no 
estan solucionats. A la vegada, és la voluntat d’adaptar-se a un món en constant transformació 
assegurant que aquest laboratori aporta un retorn i un valor públic. Barcelona és una ciutat 
plural també en innovació; quan molts dels seus actors es reclamen com a agents d’innova-
ció, ho fan amb matisos i finalitats diverses. Aquesta és la riquesa de Barcelona, no encongeix 
la innovació a una sola mirada. El model d’innovació que es refereix a Barcelona és divers i 
espontani, no es nodreix només de la iniciativa pública o de les empreses, inclou també la 
innovació social desplegada per multiplicitat d’agents de la ciutadania. En aquesta lògica, la 
innovació té com un dels grans desafiaments la sostenibilitat social i ambiental, i amb les seves 
propostes vol inspirar noves solucions.

Barcelona com a laboratori d’innovació és un referent
internacional

Ho és pel seu patrimoni i estructura com a ciutat que atreu persones d’arreu del món. Ho és 
per la seva capacitat de crear noves narratives socials i experimentar la definició de noves propos-
tes basades en l’apoderament de la ciutadania. Ho és per l’activitat científica de les seves universi-
tats i centres de recerca. Ho és per la capacitat de captar talent internacional en la important con-
centració de centres de recerca i d’innovació empresarials. Ho és com a referent d’emprenedoria 
i hub digital a Europa. Ho és perquè és la seu d’esdeveniments de referència a escala mundial com 
el Mobile World Congress, la Smart City Expo o la fira Integrated Systems Europe (ISE) o per apostes 
amb voluntat d’anticipació com la de la tecnologia 5G. Aquest ecosistema polièdric d’innovació va 
fer que Barcelona fos reconeguda com a iCapital europea el 2014 i que hagi continuat sent una de 
les ciutats més actives en el món com a laboratori d’innovació.

La mirada sobre la innovació de Barcelona ha estat àmplia i amb voluntat d’integrar una 
perspectiva social, socioeconòmica, digital i ciutadana al fet d’innovar. No són dimensions 
excloents, són perspectives que sovint es retroalimenten. La diversitat ajuda a la innovació; 
per això, Barcelona també ha tingut cura d’incloure la perspectiva de gènere en la seva lògica 
d’innovació. L’Ajuntament de Barcelona és un agent destacat en el procés d’innovació en què 
Barcelona està submergit. La innovació a l’Ajuntament es materialitza en una nova generació 
de polítiques públiques on la col•laboració, la cocreació i la codecisió amb la ciutadania per-
meten una nova forma de definir la construcció del futur i de resoldre els reptes del present. 
Barcelona ha experimentat noves síntesis d’innovació social i d’innovació socioeconòmica a 
través d’empreses que busquen més enllà del seu benefici corporatiu, una economia d’impacte 
positiu per al conjunt de la ciutat i la societat, i alhora la innovació ciutadana i la innovació 
digital que també han permès un apoderament de la ciutadania.
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Amb la certesa que la innovació és transversal i afecta totes les àrees municipals, i com a 
exemple de la voluntat de donar prioritat política i projecció de la innovació a tota la ciutat, 
Barcelona ha creat la Ponència d’Innovació, que es configura com un instrument municipal, 
transversal a les diferents àrees de l’Ajuntament, encarregat d’operativitzar el disseny i la 
implementació de l’estratègia i polítiques d’innovació digital a la ciutat de Barcelona.

Aquesta ponència, amb una mirada àmplia sobre la innovació que integra la innovació 
digital, la innovació socioeconòmica, la innovació social i la innovació democràtica, ha 
recollit el model d’innovació de Barcelona, la seva manera d’innovar, que es caracteritza 
per una determinada manera de fer la innovació que s’expressa en aquests quatre vectors:

  Innovació centrada en els reptes de la ciutat posant la ciutadania al centre (bot-
tom-up), no dirigida per la tecnologia i que posa l’èmfasi en el vessant més social orientat la 
millora de la vida de la ciutadania.
  Innovació digital amb una clara voluntat de transició cap a la sobirania tecnològica, on 
es vetlla per un ús ètic de la tecnologia i les dades.
  Innovació col·laborativa i oberta amb multiplicitat d’actors, sobretot amb actors de 
proximitat i la ciutadania.
  Innovació oberta al món amb interacció amb altres ciutats internacionals per afrontar 
reptes en comú.

És un model que defineix una clara voluntat de transició cap a la sobirania tecnològica, entesa 
com l’esforç per posar les persones en el centre de la innovació i situar les eines tecnològiques 
com instruments per al bé comú i la ciutat sostenible i amb drets socials per a les persones. La 
sobirania tecnològica no entén el desplegament de la tecnologia com un fet neutre i exogen a la 
societat, sinó com la capacitat d’apoderar la ciutadania i permetre una democràcia més activa.

En aquest context, Barcelona com a laboratori d’innovació desplega aquest model d’inno-
vació en polítiques públiques, projectes amb les seves metodologies pròpies i espais, ver-
tebrant-los en tres grans àmbits: Govern, Empreses i organitzacions socials i de recerca, i 
Ciutadania.

En un món que es transforma acceleradament, les ciutats han de mostrar capacitat d’adap-
tació. Per adaptar-se, han de fer una transformació digital i una innovació centrada en les 
persones. La innovació és fonamental per crear noves generacions de valor públic i noves so-
lucions als grans reptes de futur de la humanitat i des de les ciutats, i tot això Barcelona ho té 
molt clar, i ho incorpora en la seva manera de fer ciutat!
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Iniciatives entorn de la 
innovació

1

Polítiques públiques, projectes i espais 

En els darrers anys, les diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona i la seva confluència 
amb moltes activitats promogudes per la ciutadania i altres actors socioeconòmics i del món 
educatiu i cultural, han acumulat un nombre important d’iniciatives en innovació.

Les polítiques públiques d’innovació de l’Ajuntament de Barcelona s’han concretat en pro-
jectes i metodologies, sovint compartides amb ciutats d’inquietuds similars, que es detallen a 
continuació dividits en els tres àmbits (Govern, Empresa i organitzacions socials i de recerca i 
Ciutadania) i amb la creació i consolidació de nombrosos espais dedicats a la innovació. Aquests 
espais han estat concebuts per ser espais de participació que volen impulsar la innovació de 
baix a dalt, tal com ho fan els fab labs. 

En aquest relat es referencien a tall d’exemple les polítiques públiques, els projectes i 
els espais relacionats amb la innovació. S’adjunta un annex on es pot trobar més informació 
sobre cadascuna de les iniciatives.

1.1. Polítiques públiques

A continuació es detallen les principals polítiques públiques referides a la innovació a la 
ciutat de Barcelona. Les polítiques marquen els objectius i inspiren tant els projectes com els 
espais que concreten els àmbits d’actuació realitzada entorn de la innovació.

  Pla Barcelona Ciutat Digital. Mesura de govern: Transició cap a la sobirania tec-
nològica. Octubre del 2016
Àrea: Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/pla_ciutat_digital_md-
govern.pdf

www.barcelona.cat/digital

   Mesura de govern per a la digitalització oberta: programari lliure i desenvolupament 
àgil de serveis a l’Administració pública.
Àrea: Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/le_mesuradegovern_
v2.pdf

   Pla Barcelona Ciència
Iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona
Àrea: Primera Tinència d’Alcaldia
Web: https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/sites/default/files/2018/06/26/fulle-
to-pla-barcelona-ciencia.pdf
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1   Pla d’impuls de l’economia social i solidària 2016-2019
Àrea: Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/
Pla%20d’Impuls%20ESS.pdf

   Mesura de govern Economia digital
Àrea: Barcelona Activa
Web: http://alcaldes.eu/system/pages/admin/fckeditor/img/Economia-170620-Econo-
mia-Digital-BA(1).pdf

   Pla Clima 2018-2030
Àrea: Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Web: http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/
pla_clima_cat_maig_ok.pdf

   Pla de prevenció de residus de Barcelona 2012-2020
Àrea: Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla%20de%20
prevenci%C3%B3%20de%20residus%20de%20Barcelona%202012-2020.pdf

   PEUAT +30%
Àrea: Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/noticia/el-peuat-la-primera-regula-
cio-de-ciutat-per-a-tots-els-allotjaments-turistics_458918

   Transició energètica
Àrea: Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ener-
gia-i-canvi-climatic/estrategia-transicio-energetica

   Pla de seguretat local viària
Àrea: Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Web: https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/PLASEGURETATVIARIABAR-
CELONA.pdf

   Vehicle de mobilitat personal
Àrea: Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Web: http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/ca/regulacio-de-vehicles-de-mobili-
tat-personal-i-cicles-de-mes-de-dues-rodes

   Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027
Àrea: Drets Socials
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/
estrategia_inclusio_2017-2020.pdf

   “Impulsem!”: Mesura d’identificació d’estratègies i orientacions a través d’un procés 
de consulta i participació sobre centres de serveis socials 2016-2019
Àrea: Drets Socials
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/
impulsem_document_estrategic.pdf
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1   Mesura de govern per a la promoció de les persones grans de la ciutat de Barcelona 
2017-2021
Àrea: Drets Socials 
Web: http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/
mesuragovern_personesgrans_2017-2021_acc.pdf

   Pla estratègic per la Direcció de Recerca, Desenvolupament i Innovació de Participació 

   Decidim, la plataforma digital oberta i lliure per la participació i la innovació democrà-
tica. Febrer del 2016
Àrea: Participació i Districtes. Direcció de Recerca, Desenvolupament i Innovació de 
Participació.
Web: https://decidim.org

1.2. Projectes

Aquest model d’innovació que entén Barcelona com un gran laboratori s’ha desplegat en els 
darrers quatre anys amb un gran nombre de projectes que posen de manifest com la innovació 
és present com a política municipal transversal. A continuació es destaquen alguns d’aquests 
projectes:

1.2.1. Govern

La innovació com a política municipal transversal: 

· Ponència d’Innovació 

La tecnologia i les dades com a bé comú i la contractació pública com a estratègia 
de ciutat

· Oficina Municipal de Dades
• Ethical Digital Standards

Govern des de la proximitat

       · Plans de desenvolupament de districte - PDE

1.2.2. Empreses i organitzacions socials i de recerca

Barcelona com a laboratori d’innovació i foment de la ciència, la recerca i la innovació 
empresarial:

· I.lab 
· BCNLab 
· Cultura Viva 

• Subvencions a projectes de ciència,
  recerca i innovació

• Innovació en la contractació pública
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Teixit empresarial, en un doble sentit, el d’innovació empresarial per crear noves solu-
cions o models de negoci per als seus clients i clientes, i el de crear resultats en clau so-
cioeconòmica que impactin positivament la societat:

Innovació urbana per millorar els serveis i el confort de la ciutadania, amb corresponsa-
bilitat i consciència envers la mitigació del canvi climàtic, les polítiques de l’habitatge i la 
mobilitat sostenible:

• Operador local d’energia
• “Omplim de vida els carrers”
   Superilles

La innovació social per afrontar els grans desafiaments d’una ciutat inclusiva i equitativa 
on ningú no quedi enrere:

• Superilles socials SAD
• B-MINCOME
• APROP
• Simulador d’ajudes socials

1.2.3. Ciutadania

Apoderament digital de la ciutadania: sensibilització, capacitació, inclusió i foment de 
vocacions STEAM:

• Cities Coalition for Digital Rights
• DECODE
• Ateneus de fabricació

Participació, coproducció de polítiques públiques i apoderament de la ciutadania

• Decidim.org / Decidim.Barcelona 
• Laboratori d’Innovació Democràtica  

Reflexió ciutadana

• Biennal de Pensament 
  “Ciutat oberta”
• Biennal Ciutat i Ciència

• PIU: Portal d’Informació Urbanística
• E-llicències
• Escoles refugi

• Make in Barcelona
• Incubadora MediaTIC 
• UXLab
• eReuse 

• La Comunificadora
• InnoBA 
• Conjuntament
• Guies pràctiques de plataformes 
  digitals

• Intel•ligència col•lectiva aplicada al
  personal professional social
• Big Data Social

• Bibliolab 
• IT Academy
• Digitalització de serveis de formació

• Oficina de Ciència Ciutadana 
• Mobile Week 
• Smart City Week

1
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1.3. Espais

Fins i tot el món digital, els escenaris físics que creen proximitat entre les persones i per-
meten la col•laboració i la cocreació són fonamentals. Aquesta voluntat de punt de trobada per 
a la creativitat compartida ha presidit les polítiques de creació de laboratoris, ateneus i centres 
d’innovació a Barcelona.

Llista d’espais d’innovació que podeu trobar al mapa, en què s’hi destaquen algunes de 
les principals iniciatives que s’hi ofereixen: 

Ca l’Alier: 
· i.lab
· KIC Mobility
· Fundació BIT Habitat

MediaTIC:
· Cibernàrium
· OAE
· Incubadora MediaTIC 

Ateneu de Fabricació 
· de les Corts
· de Ciutat Meridiana
· de la Fàbrica del Sol
· del Parc Tecnològic 
· de Gràcia

Fabra i Coats:
· Fàbrica de Creació
· American Space de la Biblioteca 
  Ignasi Iglesias – Can Fabra  
· LID: Laboratori d’Innovació 
  Democràtica

Canòdrom Parc de Recerca  Creativa

Can Jaumandreu
· InnoBA 

Ca l’Alier
Edifici MediaTIC
AdF Les Corts
AdF Ciutat Meridiana
AdF la Fàbrica del Sol
AdF Parc Tecnològic
AdF Gràcia
Fabrica de creació Fabra I Coats
Canòdrom 
Can Jaumandreu

i.lab
KIC Mobility
Fundació BIT_Habitat
Incubadora MediaTIC
Cibernàrium
OAE
American Space de la 
Biblioteca Ignasi Iglésias
Fàbrica de Creació
Laboratori Innovació
Democràtica: LID
InnoBA

Espais

Iniciatives

1

2

3
4
5

6

7

8

9
10

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

4

6

8

9

1
10 1

7
8

9

10

4 5

6

2

3
2

5

3

7

1
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Rànquings
Com a conseqüència de la feina feta a Barcelona en l’àmbit de la innovació des de fa ja molt 

de temps i de manera continuada, i sumant-hi les diferents iniciatives desplegades a la ciutat 
els darrers anys, Barcelona assoleix un posicionament internacional en els rànquings de ciutats 
innovadores i emprenedores de molt primer nivell, tal com demostra la relació que presentem a 
continuació:

Barcelona se situa com a la 8a ciutat més innovadora d’Europa i la 30a del món.
Barcelona se situa com la tercera ciutat preferida d’Europa per iniciar una start-up després 
de Londres i Berlín.
L’any 2017 la taxa d’activitat emprenedora (TEA) de la població resident a l’àrea de Barcelona 
se situa en un 8,5%, i al conjunt de Catalunya en un 8%, de manera que ambdues augmenten 
en 1,5 i 1 punts percentuals, respectivament, en relació amb l’any anterior i assoleixen el valor 
més alt des del 2007.
Barcelona, entre les quinze ciutats del món amb millor reputació per cinquè any consecutiu.
Barcelona, novena àrea urbana global en projectes d’inversió estrangera.
Barcelona és la primera ciutat del món en l’organització de congressos internacionals.
Barcelona, 4a ciutat del món més preparada per al futur pel que fa a noves 
tecnologies després de Singapur, Londres i Xangai.
Barcelona, entre les 25 ciutats del món amb una mobilitat urbana més sostenible 
(posició 15).
Barcelona, entre les deu primeres ciutats creatives i culturals d’Europa (posició 9).
Barcelona és divuitena entre les principals ciutats del món pel que fa a la producció acadè-
mica científica l’any 2017 i cinquena a Europa.

Font: https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51388/Observatori+2018_CAT_interactiu.
pdf/2b29cb1c-6e29-4d4c-95b2-6e1e47bca258

En qualsevol cas, una posició globalment favorable en els rànquings no implica cap actitud de 
confort, simplement ha de suposar un estímul per afrontar els reptes de futur amb decisió i amb 
voluntat de millora i d’impacte.

2
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Reptes de futur
Si alguna cosa caracteritza la innovació és el seu dinamisme. La voluntat de pensar cons-

tantment quins són els reptes de futur que han de permetre millorar la vida de la ciutadania. La 
innovació se centra en les persones i sempre mira al futur. Per això Barcelona està constantment 
pensant en els reptes que han de venir.

Alguns dels principals reptes de futur del model d’innovació de Barcelona són:

 Incrementar la cultura de la innovació dins l’Administració així com l’agilitat, la simplicitat 
administrativa i la desburocratització de la mateixa Administració.  

 Consolidar les iniciatives per esdevenir un referent de sobirania tecnològica a favor de la 
ciutadania.

 Potenciar Barcelona com un referent científic internacional amb una alta capacitat de va-
lorar el coneixement que crea amb alta concentració de centres de recerca i innovació 
d’empreses, perquè pugui arribar a esdevenir també un referent mundial d’emprenedoria.

 Assolir un salt en els impactes de l’economia col•laborativa perquè tingui més pes en el 
conjunt de l’economia de la ciutat.

 Crear una ciutat circular, exemple de sostenibilitat, minimitzant-ne els residus, saludable i 
on es redueixi la mobilitat del vehicle privat.

  Que la ciutat de Barcelona aprofiti al màxim les oportunitats del Pla director urbanístic per 
desplegar iniciatives d’innovació per a la sostenibilitat.

 Desplegar i escalar iniciatives d’innovació social d’alt impacte.

 Apoderar els ciutadans i les ciutadanes perquè tinguin veu i iniciativa en la gestió de la 
complexitat de la ciutat, a través de models i dinàmiques innovadores de participació in-
clusiva, directa i de coproducció de polítiques públiques, de manera que es reforci així el 
paper actiu de la ciutadania en la gestió i presa de decisions municipals.

  Situar Barcelona al capdavant en el desplegament de polítiques de participació que gene-
ren dinàmiques d’apoderament de la ciutadania, participació inclusiva, democràcia directa 
i coproducció de polítiques públiques i de transformació de la ciutat atenent les necessi-
tats de les persones i grups que l’habiten.

 Reforçar el Decidim no només com a programari de participació sinó com a model que 
dona garanties de qualitat democràtica i, a la vegada, obre i facilita les formes de partici-
pació a la ciutat.

La innovació és un procés on participa molta gent amb tota la seva diversitat i les seves aspi-
racions, però el més important de la innovació són els seus resultats. L’aspecte determinant és 
com la innovació impacta en la millora de la vida dels ciutadans i les ciutadanes i com es consolida 
una xarxa social i organitzacional que permeti afrontar amb garanties el futur per una capacitat 
d’innovació que ofereix resultats.
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Govern
La innovació com a política municipal transversal

· Ponència d’Innovació Digital

La Ponència d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona és un instrument municipal, 
transversal a les diferents àrees de l’Ajuntament, encarregat d’operativitzar el disseny i la im-
plementació de l’estratègia i polítiques d’innovació digital a la ciutat de Barcelona, que permeti 
articular i assessorar transversalment en àmbits d’innovació tecnològica i digital, assegurant la 
informació, la coordinació, l’aprenentatge, la implicació i l’alineament de les diferents àrees mu-
nicipals. 

Persona de contacte: Anna Majó  - amajo@bcn.cat

La tecnologia i les dades com a bé comú i la contractació pública com a estra-
tègia de ciutat

· Oficina Municipal de Dades

L’Oficina Municipal de Dades (OMD) té com a missió transformar la cultura de l’organització, 
promoure l’estandardització de protocols de gestió de dades i incitar els actors municipals a 
compartir dades i formar-los en aquest aspecte. És a dir, és la responsable de la gestió, la qualitat, 
la governança i l’explotació de les dades en propietat i/o custodiades per l’Ajuntament de Barce-
lona i tots els seus ens associats (públics o privats).
Es pretén aprofitar la tecnologia actual en benefici de la ciutadania per respondre més eficient-
ment als reptes de la ciutat. Impulsar polítiques/actuacions data driven.

L’impacte que s’ha aconseguit ha estat la creació d’estructures de governança de les dades, 
l’inici de col•laboracions amb altres institucions públiques i privades i el desenvolupament d’in-
fraestructures facilitadores d’incorporar analítica big data dins l’Ajuntament de Barcelona.

Web: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/transformacio-digital/city-data-commons/
oficina-municipal-de-dades

Persona de contacte: Pau Balcells - pbalcells@bcn.cat

· Ethical Digital Standards

Conjunt d’eines de codi obert per definir polítiques que posin la ciutadania al centre i perquè 
els governs siguin més oberts, transparents i col•laboratius.
Es pretén mantenir i compartir d’una manera oberta i viable les diferents guies i mesures 
de govern.

L’impacte que s’ha aconseguit ha estat alt a escala de ciutats amb les quals Barcelona té 
relació, i alt amb els (pocs) ciutadans i ciutadanes molt interessats a fiscalitzar i exigir polítiques 
digitals al seu Ajuntament.

Web: www.barcelona.cat/digitalstandards

Persona de contacte: Iván Mingueza - Imingueza@bcn.cat
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· Innovació en la contractació pública

L’Ajuntament de Barcelona vol canalitzar de manera estratègica el poder de compra de la ciu-
tat i posar-la al servei de la ciutadania. Barcelona també, a través de la compra per a la innovació, 
vol ajudar a crear ocupació i creixement a la ciutat, potenciar els valors socials i ambientals, i, 
també, donar suport a les empreses innovadores orientades a resoldre els problemes de la ciu-
tadania.

El repte que es resol és la incorporació de la innovació en la contractació municipal.
Fins ara s’han aconseguit tres contractes.

Web: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/guia_adt_guia_de_contrata-
cio_esp_2017_af_.pdf

Persona de contacte: Tomás Gea - tgea@bcn.cat

Govern des de la proximitat

· PDE: Plans de desenvolupament de districte

Els PDE són un full de ruta amb una previsió de cinc anys, amb línies estratègiques i mesures en 
matèria de desenvolupament econòmic local per a la unitat geogràfica de districtes, que perme-
ten coordinar totes les polítiques socioeconòmiques del territori i donar-los coherència, a partir 
de la concertació de l’estratègia amb els actors del mateix territori. S’han posat en marxa als sis 
districtes amb indicadors socioeconòmics per sota de la mitjana de la ciutat.

S’han portat a terme 259 mesures de desenvolupament local fixades, més de 300 actors del 
territori implicats i 6 espais de governança amb la participació d’actors locals del territori.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca 
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca

Persona de contacte: Enric Miravitllas - enric.miravitllas@barcelonactiva.cat

· Pla de barris de Barcelona

És una iniciativa municipal que, en col•laboració amb els veïns i les veïnes, i amb una dotació 
pressupostària extraordinària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per millorar 
els barris que més ho necessiten.

El Pla de barris estableix una nova manera de treballar entre l’Administració i els barris, que 
es basa en la suma de la creativitat i l’eficàcia de l’acció veïnal amb la capacitat i els recursos de 
l’Ajuntament.

Amb aquest model d’actuació, els processos aconsegueixen ser més eficients i els reptes de 
cada barri se solucionen de manera orgànica, sostenible i des del mateix entorn.

Web: http://pladebarris.barcelona/ca/el-pla-dels-barris-de-barcelona

Persona de contacte:  Anna Terra - aterra@bcn.cat
Arnau Balcells - abalcells@bcn.cat
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Empreses i 
organitzacions 
socials i de recerca:
Barcelona com a laboratori d’innovació i foment de la ciència, la recerca 
i la innovació empresarial

· i.lab

L’i.lab és l’aposta de Barcelona per accelerar la innovació urbana sostenible i social.
Es volen donar les solucions més adients als nous reptes i demandes de la ciutat i de la ciutadania 
a través del laboratori i.lab.
Impulsar un ús ètic i responsable de les dades i la tecnologia.
Millorar la sostenibilitat i ampliar al màxim el nombre de persones i entitats beneficiàries de les 
solucions.
Estimular la innovació urbana d’una manera col•laborativa i oberta, així com la col•laboració entre 
els sectors públic, privat, social i acadèmic.
Afavorir l’intercanvi obert amb altres ciutats.

Web: www.barcelona.cat\i-lab

Persona de contacte: Tomás Gea - tgea@bcn.cat

· BCNLab

Barcelona Lab (BCNLab) és un programa d’innovació cultural creat per l’Institut de Cultura 
de Barcelona per explorar i impulsar noves relacions entre la cultura, la innovació social i la ciu-
tadania en un context de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) que hibrida art, ciència, 
tecnologia i societat (ACTS). BCNLab es concep com el laboratori ciutadà —living lab— de re-
ferència a la ciutat especialitzat en recerca i innovació TIC per al sector cultural gràcies al treball 
conjunt amb agents clau de l’àmbit creatiu, així com centres cívics, biblioteques, entitats i comu-
nitats socioculturals.

Vol facilitar un espai per a la cocreació i validació de nous projectes, experiments, prototips, 
pilots i serveis culturals amb retorn social i fomentar la participació de la ciutadania al llarg del 
procés.

Persona de contacte: Diana Escobar - descobarv@bcn.cat
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· Cultura Viva

Cultura Viva és un programa obert de recerca i desenvolupament de projectes per re-
conèixer i afavorir espais de participació, circulació i coproducció cultural a Barcelona. Un pro-
grama transversal coordinat per l’Institut de Cultura de Barcelona en col•laboració amb diferents 
àrees de l’Ajuntament de Barcelona, entitats i projectes socials i culturals de la ciutat.

Cultura Viva neix de la necessitat d’intervenir i relacionar-se d’una manera diferent des de la 
institució en el sector cultural, reconeixent i enfortint processos oberts des de la ciutadania que 
es despleguen al voltant de cinc eixos transversals: democràcia, diversitat, innovació ciutadana, 
gestió comunitària i economies culturals.

S’han obert processos que han fet emergir una nova manera de concebre i produir projectes 
culturals a partir de la col•laboració entre la institució i diferents col•lectius, entitats i comunitats 
arrelades en el territori. S’han obert línies de treball innovadores de relació i gestió que han donat 
peu a continguts culturals i artístics diferents.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/culturaviva/
Persona de contacte: Daniel Granados - dgranados@bcn.cat

· Subvencions a projectes de ciència, recerca i innovació

L’Ajuntament de Barcelona ha signat un conveni de col•laboració amb la Fundació “la Caixa” 
que té l’objectiu d’afavorir la participació de la comunitat científica, la societat civil i la ciutada-
nia en iniciatives de recerca i innovació que millorin la qualitat de vida de les persones. Aquest 
conveni s’emmarca en el Pla Barcelona Ciència, una iniciativa municipal concebuda per potenciar 
l’ecosistema de la innovació i la recerca conjuntament amb la comunitat científica, empresarial, 
acadèmica i la ciutadania.

Aquesta iniciativa anirà acompanyada d’una convocatòria municipal de subvencions amb una 
dotació econòmica d’un milió d’euros per a projectes de recerca que presentin solucions in-
novadores en els àmbits de l’envelliment i la qualitat de vida, la mobilitat i la protecció del medi 
ambient.

L’acord recull tres grans línies d’actuació. En primer lloc, la creació del Barcelona – “la Caixa” 
Living Lab, un nou programa que vol esdevenir un punt de trobada entre la ciutadania, investiga-
dors i investigadores i la societat civil per desenvolupar i validar d’una manera conjunta tecnolo-
gies, productes i serveis que millorin la qualitat de vida dels barcelonins i les barcelonines.

En segon lloc, la convocatòria municipal de subvencions per a projectes de ciència, recerca i 
innovació, que té per objectiu trobar solucions innovadores als reptes globals de les grans ciutats. 
Es pretén, alhora, incorporar la transformació tecnològica en l’atenció a la ciutadania i millorar la 
cooperació entre les entitats de recerca, les empreses i la societat civil.

En tercer lloc, l’impuls de la Ciutadella del Coneixement, un projecte acadèmic i científic en-
degat amb la col•laboració de les universitats de la ciutat per consolidar Barcelona com un nucli 
de recerca internacional.

Web: https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/noticia/un-milio-deuros-per-a-la-re-
cerca-i-la-innovacio-per-apropar-la-ciencia-a-la-ciutadania_759749

Persona de contacte: Daniel Granados - dgranados@bcn.cat

16

https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/noticia/un-milio-deuros-per-a-la-recerca-i-la-innovacio-per-apropar-la-ciencia-a-la-ciutadania_759749
https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/noticia/un-milio-deuros-per-a-la-recerca-i-la-innovacio-per-apropar-la-ciencia-a-la-ciutadania_759749


Barcelona Ciutat Digital

Teixit empresarial, en un doble sentit, el d’innovació empresarial per crear no-
ves solucions o models de negoci per als seus clients i clientes, i el de crear 
resultats en clau socioeconòmica que impactin positivament la societat

· La Comunificadora

Programa d’impuls per a projectes d’economia col•laborativa amb enfocament procomú en 
què s’ofereix un itinerari que inclou formació, assessorament especialitzat i espais participats i de 
col•laboració entre projectes.
 

Es treballa l’oportunitat de salt d’escala dels projectes i aprofitament de recursos, que possi-
bilita l’adopció de les tecnologies digitals, sense perdre de vista el marc ètic de l’economia social 
i solidària i del procomú.

Es pretenen generar competències organitzatives, tècniques, comunicatives i societàries de 
les persones i els equips, a través de, principalment: formacions, tallers de capacitació, assesso-
rament individualitzat i personalitzat, suport tècnic específic, així com trobades de treball col•la-
boratiu.

L’objectiu que es busca és transformar l’economia amb projectes col•laboratius amb una forta 
dimensió comunitària.

En les tres edicions que ja se n’han fet, el programa ha impulsat i acompanyat més de qua-
ranta projectes.

Web: https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/la-comunifica-
dora.jsp

Persona de contacte: Pau Roldán – proldan@bcn.cat

· InnoBA

Equipament de Barcelona Activa que ofereix activitats, serveis especialitzats, recerca, for-
mació i espais d’experimentació i incubació, en l’àmbit de l’economia social i solidària (ESS) i la 
innovació socioeconòmica. A més d’oferir formació bàsica en economia social i solidària, vol ser 
un espai de desenvolupament de projectes.

L’equipament (InnoBA) vol ser un centre pioner en la recerca i bones pràctiques a l’entorn de 
l’àmbit d’economia social i solidària i economia col•laborativa, tant a escala local com internacio-
nal.

Web: http://w28.bcn.cat/innoba/ca/

Persona de contacte: Herminia Gil - herminia.gil@barcelonactiva.cat
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· Conjuntament

Programa de finançament col•lectiu (matchfunding) a projectes de desenvolupament econò-
mic de proximitat, d’emprenedoria social, d’economies comunitàries o col•laboratives proco-
muns. 

Una de les particularitats d’aquesta campanya de crowdfunding és que, en relació amb tots els 
projectes que van participar a la convocatòria, a més de la recaptació aconseguida mitjançant la 
plataforma i gràcies al suport econòmic de la ciutadania, l’Ajuntament es comprometia a doblar 
el que havien aconseguit per tal de donar un impuls econòmic important a cadascuna de les ini-
ciatives participants.

L’impacte aconseguit ha estat finançar 22 projectes, que van aconseguir una recaptació total 
de 231.336 euros a partir de 135.336 cofinançadors.

Web: https://ca.goteo.org/call/conjuntament
Persona de contacte: Pau Roldán - proldan@bcn.cat

· Guies pràctiques de plataformes digitals

Generació de dues guies pràctiques en relació amb les plataformes digitals, una més adreça-
da al consum i l’ús de les plataformes i l’altra al món de treball.

La primera guia tècnica pretén donar a conèixer els conceptes bàsics de l’economia col•labo-
rativa i l’economia de plataforma, així com informar les persones consumidores del que s’ha de 
tenir en compte, com poden fer respectar els seus drets i quines obligacions tenen en l’ús de les 
plataformes digitals. També es busca difondre bones pràctiques i conceptes bàsics d’economia 
col•laborativa a la ciutadania.

Pel que fa a la segona, vol donar a conèixer la nova realitat de treball en els models de negoci 
emergents en el marc de les tecnologies digitals i possibles actuacions de l’Administració pública 
local.
Es vol informar dels drets i deures de les persones consumidores en l’ús de plataformes digitals.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/03/14/barcelona-edi-
ta-dues-guies-que-donen-a-coneixer-els-drets-de-les-persones-treballadores-i-consumido-
res-de-les-plataformes-digitals-deconomia-collaborativa/  

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2019/03/Guia_consum_plata-
formes_CORR4.pdf

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2019/03/Guia_treballadores_
CORR3.pdf

Persona de contacte: Pau Roldán - proldan@bcn.cat
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· Make in Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb entitats de l’ecosistema de la innovació social 
digital i el moviment maker, ha creat i està executant un seguit d’accions orientades a reforçar i 
escalar aquesta comunitat que realitza amb tecnologies obertes projectes d’alt impacte social.
D’una banda, la creació d’unes reunions periòdiques amb la comunitat que són un espai de tro-
bada, diàleg i treball per a visibilitzar aquest col•lectiu. De l’altra, el suport de l’Ajuntament a la 
creació d’un gran esdeveniment anual, la Maker Faire. I, finalment, l’obertura d’una línia de fi-
nançament específica per a aquest tipus de projectes.

Amb aquest projecte es vol impulsar l’economia digital col•laborativa i circular.

• Projectes subvencionats el 2018: 16 projectes 
• Import total subvencionat el 2018: 500.000 €
• Import total subvencionat esperat a l’acabament del projecte: 700.000 €
• Meetups celebrats el 2018: 4 meetups
• Meetups totals esperats a l’acabament del projecte: 7 meetups
• Mitjana de persones assistents als meetups: 60 entitats
• Mitjana d’entitats assistents als meetups: 50 entitats
• Mitjana de persones assistents a la Maker Faire: 12.000 assistents

Web: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/innovacio-digital/make-in-bcn

Persona de contacte: Marc Pérez - mperezba@bcn.cat
Coloma Serra - coloma.serra@barcelonactiva.cat

· Incubadora MediaTIC

És una nova incubadora adreçada a empreses d’alt impacte tecnològic. Les empreses se-
leccionades tindran a l’abast un conjunt d’avantatges i serveis d’alt valor afegit per al desen-
volupament de l’activitat empresarial, serveis d’acompanyament i assessorament empresarial i 
connexions amb l’ecosistema.

Web: https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
Persona de contacte: Mar Garcia mar.garcia@barcelonactiva.cat

· UXLab

Barcelona Activa ha obert un nou servei dotat d’un laboratori, UXLab, destinat a testar els 
productes i serveis, tant físics com digitals, abans que surtin al mercat. L’innovador centre, cofi-
nançat pel programa FEDER de la Unió Europea, treballarà amb metodologies de disseny centrat 
en les persones, és a dir, prioritzarà l’experiència que té una persona usuària en fer ús d’un servei 
o d’un producte. El servei també es destinarà a empreses que ja funcionen i tenen algun proble-
ma a l’hora d’entendre les dificultats que té el seu públic en relació amb l’ús dels seus productes 
o serveis.

L’UXLab vol donar accés a aquesta metodologia a start-ups de la ciutat d’una manera gratuïta, 
amb l’objectiu d’incrementar-ne les possibilitats d’èxit i, en millorar l’experiència dels clients i les 
clientes, reduirà les queixes negatives i consolidarà la seva lleialtat.

S’ha incorporat com a servei a la xarxa d’incubadores de Barcelona Activa.

Web: https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
Persona de contacte: Mar Garcia - mar.garcia@barcelonactiva.cat
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· eReuse

Ereuse.org és una comunitat global formada per activistes, grups locals, investigadors i in-
vestigadores, universitats, centres educatius, empreses, entitats d’economia social, institucions i, 
en general, totes les persones i entitats que promouen l’economia circular en el camp de l’elec-
trònica. Els membres tenen l’objectiu d’estendre la vida útil del producte a través de la reparació, 
restauració i reutilització. Els socis són organitzacions que promouen la consciència social sobre 
l’impacte social i ambiental de l’electrònica, el treball social, el malbaratament zero, l’economia 
circular, l’electrònica de fira, el dret a la reparació, la reducció de la bretxa digital i la inclusió so-
cial. Els membres i socis desenvolupen i comparteixen recursos per donar suport al procés de 
reutilització, sobretot per garantir la cadena de custòdia, el reciclatge final i el mesurament de 
l’impacte generat amb la reutilització. Ereuse.org es va llançar el 2015, un projecte sota Pangea.
org, una organització privada sense ànim de lucre fundada el 1993 per promoure l’ús estratègic 
de les TIC.

Aquest projecte està liderat per l’Administració que el va cofinançar a partir d’un conveni de 
cessió d’equipaments informàtics a l’entitat, per tal de promoure l’economia circular a la ciutat de 
Barcelona, així com lluitar contra la fractura digital que es produeix a la ciutat.

Es vol promoure l’economia circular, fomentar la inclusió digital, promoure recursos lliures i 
oberts, crear economia social i solidària i fomentar el consum responsable, entre d’altres.

S’ha aconseguit la donació de més de 800 equips informàtics.

Web: https://www.ereuse.org/

Persona de contacte: Pau Roldán - proldan@bcn.cat

Innovació urbana per millorar els serveis i el confort de la ciutadania, amb co-
rresponsabilitat i consciència envers la mitigació del canvi climàtic, les políti-
ques de l’habitatge i la mobilitat sostenible

· Operador local d’energia

Neix Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública metropolitana. Barcelona 
Energia està gestionada per TERSA, empresa pública de serveis mediambientals. La seva missió és 
contribuir a la transició del model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, l’energia 100% 
renovable i un servei de proximitat.

Actualment Barcelona Energia subministra electricitat a edificis i equipaments municipals de 
l’Ajuntament de Barcelona i, a partir del 2019, també obrirà el servei als equipaments de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i a la ciutadania per a un màxim de 20.000 habitatges.

Web: https://www.barcelonaenergia.cat/ca/comercialitzadora-publica-denergia/

Persona de contacte: Cristina Castells - ccastellsg@bcn.cat

20

https://www.ereuse.org/ 
https://www.barcelonaenergia.cat/ca/comercialitzadora-publica-denergia/ 


Barcelona Ciutat Digital

· “Omplim de vida els carrers” - Superilles

Una ciutat en què els carrers i les places siguin llocs de trobada i de joc, d’intercanvi cultural, 
econòmic i social. Una ciutat amb l’aire més net, espais verds i trànsit pacificat. Una ciutat que 
es mogui de manera més ordenada i més sostenible. Una ciutat en què les persones recuperin el 
seu lloc en l’espai públic. El programa “Omplim de vida els carrers: La implantació de les superilles 
a Barcelona” requereix la implicació de tothom, ja que a través de processos participatius, veïnat 
i col•lectius de cada barri intervenen en les anàlisis i el disseny de cada superilla, i adapten el mo-
del a les característiques de la zona i a les necessitats concretes de cada cas.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/05/160505-Dos-
sier-Superillesv4.pdf

Persona de contacte: Mercedes Llopis - mllopis@bcn.cat

Ariadna Miquel - amiquel@bcn.cat

· PIU: Portal d’Informació Urbanística

Projecte del nou Portal d’Informació Urbanística de l’Ajuntament de Barcelona: Actualment 
la informació urbanística de la ciutat de Barcelona es troba totalment disgregada en diferents 
cercadors i punts d’informació integrats en un site del web d’Urbanisme però sense relació entre 
ells. A això cal afegir-hi que el nou refós del planejament urbanístic sobre la nova base topogràfi-
ca ETRS89 (Sistema de Referència Terrestre Europeu 1989) provoca modificacions sobre l’actual 
base de dades del Sistema d’informació urbanística. Davant aquest escenari, la Gerència d’Urba-
nisme es planteja el disseny i la construcció d’un portal web unificat de consulta de la informació 
urbanística en un entorn amigable, entenedor i accessible tant a escala interna per a persones 
usuàries de l’Ajuntament de Barcelona com a escala del ciutadà, així com una nova aplicació del 
sistema integrat de consultes urbanístiques per a persones usuàries internes que substituiria l’ac-
tual sistema (SICS). 

L’eix central del Portal és un plànol urbanístic navegable, on la persona usuària pot seleccionar 
elements per consultar les seves dades. Un cercador de planejament ofereix una manera alterna-
tiva de cercar i consultar elements urbanístics que l’afecten. Aquest portal substitueix i integra el 
web de planejament urbanístic, així com el web de catàleg de patrimoni.

Es vol posar a disposició de la ciutadania l’urbanisme des d’un punt de vista clar, comprensible 
i sobretot accessible. Renovació tecnològica de manteniment i l’explotació de la informació urba-
nística. Compatibilitat amb AMB i MUC.

Web: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica

Persona de contacte: Isabel Casas - icasas@bcn.cat ; José Miquel Guillen - jguillen@bcn.cat
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· E-llicències

Obres, esdeveniments i activitats: Les principals característiques del sistema són: integració 
amb els sistemes de gestió d’inspeccions, informació sobre emplaçaments, notificació electrò-
nica, sistemes d’hisenda, aplicacions comunes (mòdul d’informes, plantilles i mòdul d’informació 
base), gestor documental i arxivament electrònic, BI, CityOS. Habilitació processos d’expedient 
electrònic, implementació de la metodologia IPSATAS de la Direcció de Processos de l’Ajuntament 
de Barcelona en relació amb les actuacions subjectes a control. Comunicació amb col•legis pro-
fessionals i entitats col•laborades en els processos de tramitació. Desenvolupament de bockoffi-
ce de tramitació per als serveis tècnics dels districtes i els serveis centrals d’Urbanisme.

Desenvolupament de millores en l’expedient electrònic d’obres i adaptació dels règims d’As-
sabentat i Tràmits d’Urgència a la metodologia IPSATAS.

Avantprojecte de les llicències d’activitats (entrada de tots els expedients i tramitació de co-
municats).

Desenvolupament dels informes i certificats urbanístics en format electrònic al Mòdul Comú 
d’Informes (MCI).

S’ha aconseguit la gestió telemàtica de tot el procés de consulta, sol•licitud, tramitació, segui-
ment i processos complementaris relatius a la gestió d’una llicència d’obres.

Seguiment de l’estat dels seus tràmits de llicències al ciutadà o ciutadana. Alineament de la 
tramitació de llicències d’obres amb el marc normatiu vigent.

Web: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/tramits/tramitacio-telemati-
ca-de-llicencies-d-obra

Persona de contacte: Ester Santiago - esantiago@bcn.cat
José Miquel Guillen - jguillen@bcn.cat

· Escoles refugi

El projecte municipal “Adaptació climàtica a les escoles blava, verda i grisa” ha estat recone-
gut per la Comissió Europea com a Acció d’Innovació Urbana (Urbana Innovation Action) i rebrà 
una subvenció FEDER de quatre milions d’euros. El pla preveu convertir els centres educatius en 
refugis climàtics amb mesures relacionades amb l’aigua, el verd i la rehabilitació per disminuir 
l’impacte de la calor als estius. 

La proposta, que s’aplicarà primerament en una prova pilot amb deu escoles, inclou la reha-
bilitació de patis per ampliar els espais verds i amb aigua, i millorar l’eficiència energètica, amb 
l’objectiu que els centres estiguin preparats per fer front a la calor de l’estiu. A més, les escoles 
de la ciutat romandran obertes durant el període estival com a instal•lacions d’oci refrescants 
per a tota la ciutadania. El projecte, que permetrà protegir un dels col•lectius més vulnerables i 
menys responsables dels problemes derivats del canvi climàtic, es desenvoluparà entre el 2019 
i el 2022. Mitigar aquests efectes és un dels eixos de treball del Pla Clima de Barcelona, que ha 
estat reconegut com a millor iniciativa en la lluita contra el canvi climàtic de les ciutats europees.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/noticia/impuls-europeu-a-la-crea-
cio-de-refugis-climatics-a-les-escoles_718983

Persona de contacte: Jaume Barnada - jbarnada@bcn.cat
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La innovació social per afrontar els grans desafiaments d’una ciutat inclusiva i 
equitativa on tothom s’hi ha de sentir inclòs

· Superilles socials SAD

Els projectes pilot del SAD consisteixen a assajar una nova forma de provisió del servei, ba-
sada en la creació d’equips de professionals que atenen un grup de persones usuàries que viuen 
en una superilla. 

S’inspiren en el model de Buurtzorg, organització holandesa de serveis sanitaris domiciliaris.
L’atenció per part de l’equip permet millorar la continuïtat, proximitat i personalització de l’aten-
ció.

Els pilots demostren que es poden reduir les actuals puntes de serveis en les franges de matí, 
i, per tant, aconseguir jornades de treball més llargues.

S’estan duent a terme quatre pilots als barris de la Marina, Sant Antoni, Vilapicina i el Poblenou. 
En cadascun d’ells hi ha en funcionament dues superilles del SAD.

S’espera poder millorar la qualitat dels serveis, les condicions de treball del personal del SAD 
i aconseguir la sostenibilitat social i econòmica del SAD.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/11/Presentaci%-
C3%B3-Pilot-SAD-Roda-29.11.2017def.pdf

Persona de contacte: Marta Juan Serra - mjuans@bcn.cat

· B-MINCOME

El B-MINCOME és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat en zones desfa-
vorides de Barcelona, que s’inclou dins el programa Urban Innovative Actions de la Unió Europea. 
El projecte tracta de testar l’eficiència i l’eficàcia de combinar un ajut econòmic en la forma d’un 
suport municipal d’inclusió amb polítiques actives sociolaborals a deu barris de l’eix Besòs de 
Barcelona.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/bmincome/ca

Persona de contacte: Lluís Torrens - ltorrens@bcn.cat 
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· APROP

APROP és un nou model de pisos d’estada temporal de construcció ràpida, sostenible i de 
qualitat i ha estat concebut per fer front a l’expulsió del veïnat dels barris i poder atendre l’emer-
gència habitacional.

A Barcelona s’impulsen mesures per ampliar el parc d’habitatge assequible, defensar l’accés a 
una llar digna i corresponsabilitzar-ne el sector immobiliari privat.

En els darrers anys s’han activat:

• 72 solars públics per construir-hi 4.644 habitatges protegits;
• 52 solars més en procés de mobilització;
• 70 milions d’euros per comprar pisos, i
• 20 milions d’euros per a la Borsa de Lloguer.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/veniu-a-conzuixer-els-aprop

Persona de contacte: Tonet Font afont@bcn.cat ; Julio Calvo – jcalvon@ext.bcn.cat

· Simulador d’ajudes socials

El simulador o assistent virtual d’ajuts és una eina d’ajuda al ciutadà i al treballador social per 
conèixer a quins ajuts i prestacions socials té dret.  

El ciutadà/professional social introdueix les (seves) dades socioeconòmiques i el simulador 
indica quins ajuts i prestacions pot sol•licitar entre els gestionats per l’Ajuntament, la Generalitat, 
l’Estat o altres entitats, i l’import estimat. Al resultat s’hi afegeixen els enllaços a la informació 
detallada de les bases de cadascun dels ajuts.

La iniciativa vol ser una eina més de transparència i apoderament de la ciutadania i parteix 
de la premissa que una part important del no accés a les prestacions públiques té a veure amb el 
desconeixement de les persones dels seus drets i, també, amb la complexitat associada a la seva 
tramitació.

Web: https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/nou-simulador-per-saber-a-quines-aju-
des-socials-es-te-dret_751164.html

Persona de contacte: Lluís Torrens ltorrens@bcn.cat ; Julio Calvo – jcalvon@ext.bcn.cat
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· Intel•ligència col•lectiva aplicada al personal professional social

L’ús de la intel•ligència col•lectiva té com a finalitat la cerca d’una eficiència més gran mit-
jançant el desenvolupament d’eines de suport automatitzades al treball dels i les professionals 
socials. Es generen models d’intel•ligència col•lectiva amb un coneixement que s’incrementa amb 
la informació acumulada al llarg dels anys pels mateixos professionals i que creix dia a dia.

S’utilitzen aquests models per proporcionar al personal professional social eines de suport 
en la presa de decisió basades en tecnologies innovadores d’intel•ligència artificial (machine lear-
ning, deep learning,speech to text...). I es fa participar els i les professionals des de l’inici per 
assegurar que siguin eines amb utilitat real, i així, ajudar a millorar la praxi professional. D’aquesta 
manera es podran alliberar hores de tasques de poc valor afegit dels professionals socials per 
poder-les destinar a treballs que impliquin una relació humana amb la ciutadania.

Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.ps-
cp?reqCode=retrieveFile&docHash=2666f9df0b9ff048ac0b7b5245693d75&fileId=39996751&ca-
pId=15937468

Persona de contacte: Lluís Torrens ltorrens@bcn.cat ; Julio Calvo – jcalvon@ext.bcn.cat

· Big Data Social

El Big Data Social és la captació, l’emmagatzematge, l’organització, l’administració i l’anàlisi de 
grans volums de dades, estructurades i no estructurades, en l’àmbit de la gestió social. 

Les dades poden procedir de qualsevol origen: registres administratius, enquestes, sistemes 
de gestió, dades de tercers, sensors...

L’objectiu és tenir coneixement del que “està passant” a la ciutat de Barcelona, en el pla agre-
gat i individual.

L’objectiu principal serà proporcionar informació del conjunt de les bases de dades de gestió 
social pròpies corporatives, i poder creuar la informació amb altres bases de dades de l’Ajunta-
ment, o dades de bases externes, o d’altres administracions, per poder tenir el coneixement i 
adequar, si cal, les intervencions més adients per mitigar les problemàtiques socials existents, i 
les desigualtats socials.  

Web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.ps-
cp?reqCode=retrieveFile&docHash=2666f9df0b9ff048ac0b7b5245693d75&fileId=39996751&ca-
pId=15937468

Persona de contacte: Carmen Rueda crueda@bcn.cat ; Julio Calvo – jcalvon@ext.bcn.cat
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Ciutadania
Apoderament digital de la ciutadania: sensibilització, capacitació, inclusió 
i foment de vocacions STEAM

· Cities Coalition for Digital Rights

La Coalició de les Ciutats pels Drets Digitals (Cities Coalition for Digital Rights) es va formar 
amb la intenció de proposar polítiques, eines i recursos per ajudar a avançar en la protecció 
dels drets digitals de les persones, d’acord amb la Carta dels drets humans i els principis per a 
internet, i en coordinació amb el Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans 
(ONU-Hàbitat). Les tres ciutats impulsores van signar una declaració basada en cinc principis fo-
namentals.

Web: www.citiesfordigitalrights.org
Persona de contacte: Ivan Mingueza - imingueza@bcn.cat

 · DECODE

DECODE duu a terme recerca de frontera, desenvolupa eines i propugna la sobirania de da-
des envers l’actual sistema inequitatiu de captació d’aquestes. DECODE treballa en tres àmbits: 

• la recerca tecnològica en transparència, privacitat, seguretat i arquitectures distribuïdes, 
sempre en l’entorn de programari obert i lliure;
• l’aplicació, en casos d’ús reals, amb comunitats / persones usuàries existents que busquen 
solucions als problemes que DECODE afronta, i
• l’àmbit social. Reflexionen sobre la sobirania de dades estudiant les implicacions legals en 
l’entorn de la GDPR, els incentius de les persones usuàries a l’hora de compartir les seves da-
des, la governança en models de compartició, i, a la vegada, promouen la consciència social 
sobre l’ús de les dades.

Web: https://decodeproject.eu/
Persona de contacte: Pau Balcells - pbalcells@bcn.cat

· Ateneus de fabricació digital

Els ateneus de fabricació són un servei públic que divulga la tecnologia i la ciència de la fa-
bricació digital. L’objectiu és facilitar que les persones aprenguin, treballin i col•laborin per fer 
realitat idees que transformin l’entorn i puguin contribuir al desenvolupament social.
Els ateneus de fabricació volen desplegar i coordinar transversalment en els barris i districtes de 
la ciutat un projecte estratègic de participació ciutadana que vol ser “de baix a dalt” i que es basa 
en els preceptes de la innovació social i l’economia col•laborativa.

Actualment hi ha cinc ateneus de fabricació a Barcelona:
• Ateneu de Fabricació Fabra i Coats
• Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana
• Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol
• Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic
• Ateneu de Fabricació Gràcia.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/ateneusdefabricacio/
Persona de contacte: Jordi Reynes - jreynes@bcn.cat
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· Bibliolab

Amb el nom de Bibliolab agrupem un conjunt de projectes, activitats i serveis innovadors que 
ofereixen capacitació a la ciutadania, gràcies a les aportacions de persones i organitzacions que 
comparteixen el seu coneixement amb la comunitat i n’enriqueixen el capital social.

L’objectiu principal és el de generar comunitats competents amb el lideratge de la biblioteca i 
de les organitzacions que hi donen suport, les quals funcionen com un punt en què es connecten 
capacitats i s’apodera la ciutadania.

Les accions que formen part dels Bibliolabs tenen com a finalitat l’accés al coneixement a 
través de l’experimentació i les metodologies innovadores i creatives en un entorn col•laboratiu 
obert a la ciutadania.

Els projectes desenvolupats en un Bibliolab abasten diferents branques del coneixement, en 
moltes de les quals el factor tecnològic té un paper important com a eina vehicular, però el més 
important és aprendre a treballar de manera col•laborativa i compartir coneixement a partir de 
propostes que tenen com a base l’experimentació i la creativitat.

En un Bibliolab es podran desenvolupar projectes purament tecnològics, com en el cas de 
l’American Space o del Bibliolab Maker, però també projectes cientificosocials, com en el cas del 
Bibliolab de Ciència o la Zona Gaming, de projectes artístics i projectes relacionats amb la lectura 
i la literatura.

Els projectes Bibliolab reben suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/bibliolab
Persona de contacte: Anna Bröll - abroll@bcn.cat

· IT Academy

Barcelona Activa desenvolupa de manera continuada noves eines i programes destinats a la 
millora de la competitivitat de les empreses de la ciutat mitjançant la millora de les competències 
tecnològiques de la ciutadania, professionals i empreses, per donar així resposta a la necessitat 
de les empreses de disposar de personal professional qualificat en l’àmbit tecnològic.

Amb aquest objectiu el 2018 s’ha creat la IT Academy, un programa d’alta especialització TIC 
per capacitar els perfils qualificats que més demanen les empreses de Barcelona.

Es tracta d’una iniciativa innovadora de formació mentoritzada en què les persones parti-
cipants adquireixen coneixements de programació mitjançant plataformes en línia d’autoapre-
nentatge i participen en equips de simulació de projectes empresarials reals. Addicionalment 
contribueix també a difondre tecnologies emergents dins del sector TIC. 

Amb aquesta iniciativa, es vol contribuir a reduir el gap que hi ha entre demanda i oferta de 
personal professional qualificat en l’àmbit tecnològic.

Fins ara, el 88% de les persones que s’han format en l’itinerari de programació de la IT Aca-
demy han estat contractades per les empreses de la ciutat. En total, s’ha aconseguit que 52 per-
sones hagin trobat feina al sector TIC.

Web: https://cibernarium.barcelonactiva.cat/it-academy
Persona de contacte: Raúl Sánchez - raul.sanchez@barcelonactiva.cat
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· Digitalització de serveis de formació

El projecte consisteix en la digitalització de part de l’oferta estable de formació presencial 
de Barcelona Activa amb la finalitat d’avançar cap a les tendències actuals i futures de la forma-
ció contínua, mantenint i incrementant el nombre de persones beneficiàries, trencant amb les 
limitacions d’espais i ubicació, i universalitzant, encara més, l’accés a la formació des de l’àmbit 
públic. En les primeres fases del projecte (2017-2018) s’ha posat en marxa la infraestructura tec-
nològica per facilitar serveis de formació en línia i s’ha desplegat una primera oferta de formació 
en línia en format MOOC (Massive Online Open Course) sobre temes TIC basada en els continguts 
del programa formatiu de Cibernàrium. En la segona meitat del projecte (2019-2020) s’ampliarà 
la digitalització de serveis formatius a altres àmbits temàtics com ara emprenedoria, creixement 
empresarial, comerç, innovació socioeconòmica i polítiques d’igualtat.

S’han volgut adaptar els serveis públics de formació i capacitació a les necessitats de la ciu-
tadania en un entorn social, econòmic i laboral marcat per la versatilitat, incertesa, complexitat i 
ambigüitat, en el qual es fa necessari l’aprenentatge permanent (long life learning). 

Les accions de digitalització de la formació estan encaminades a millorar l’accessibilitat ac-
cedint a públic que no té disponibilitat per formar-se presencialment, ampliar els serveis i millo-
rar-los amb noves metodologies, i afavorir la igualtat d’oportunitats.

Web: https://cibernarium.barcelonactiva.cat/
Persona de contacte: Iban Garcia - iban.garcia@barcelonactiva.cat

Participació i cocreació ciutadana

· Decidim.org / Decidim.Barcelona

Decidim és una plataforma digital de participació que s’ha desenvolupat de manera genèrica 
per tal de poder articular qualsevol tipus de procés democràtic i amb l’objectiu que pugui ser 
utilitzat fàcilment per altres institucions i organitzacions. El seu disseny i la seva flexibilitat, el fet 
de ser programari lliure, la seva arquitectura modular i el model de desenvolupament obert, han 
generat una enorme extensió, de manera que, després de tres anys, hi ha més de vuitanta governs 
locals i regionals que han apostat per aquesta plataforma i més d’una quarantena d’organitza-
cions socials. 

Decidim.Barcelona té com a objectiu servir com a portal i infraestructura tant per als pro-
cessos de participació promoguts per l’Ajuntament (PAM, desenvolupament de normes, plans 
d’urbanisme, etc.) com per a aquells posats en marxa per la ciutadania i les associacions (iniciati-
ves populars, desenvolupament comunitari, etc.). La plataforma, desenvolupada amb programari 
lliure mitjançant metodologies obertes, àgils i participatives, ofereix eines de presa de decisions 
col•lectives, comunicació i campanyes, convocatòria de citacions presencials (assemblees, tro-
bades), escriptura col•laborativa de textos i altres funcionalitats de comunicació i col•laboració 
digital per millorar la qualitat democràtica del consistori i altres entitats de la ciutat.

Actualment, els consorcis, les diputacions i els governs que utilitzen el Decidim tant a Cata-
lunya com a la resta d’Espanya arriben a 5; hi ha 21 ajuntaments que utilitzen el Decidim, tant a 
Catalunya com a la resta d’Espanya, 28 ajuntaments que utilitzen el Decidim de la Diputació de 
Barcelona i 4 de la Diputació de Girona, 25 organitzacions internacionals (ciutats, governs regio-
nals, organitzacions) i 28 organitzacions nacionals.

Web: https://decidim.org/ - Decidim.barcelona
Persona de contacte: Arnau Monterde - amonterde@bcn.cat
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· Laboratori d’Innovació Democràtica de Barcelona  

El Laboratori d’Innovació Democràtica (LID) és un laboratori per a la democràcia, és un espai 
de recerca oberta i col•laborativa orientat a abordar problemes clau per al desenvolupament de 
la plataforma Decidim, la democràcia en xarxa i la innovació tecnopolítica. Un espai per al foment 
de la intel•ligència col•lectiva i la complexitat social, i per a la investigació oberta i en xarxa, des 
del qual es puguin teixir aliances de recerca a la ciutat.

El LID es troba a la Fàbrica de Creació de Fabra i Coats.

Web: https://lid.decidim.barcelona/

Persona de contacte: Arnau Montarde - amonterde@bcn.cat

Reflexió ciutadana

· Biennal de Pensament “Ciutat oberta”

La Biennal de Pensament “Ciutat oberta” es va posar en marxa el 2018 a fi d’escampar pels 
deu districtes de la ciutat els principals debats de la nostra societat. Ubicant majoritàriament 
les seves sessions a l’espai públic, en el marc d’aquesta biennal es va debatre sobre innovació 
tecnològica, arquitectura, gènere, convivència, models col•laboratius, drets culturals... En les ses-
sions hi van participar especialistes d’arreu del món —entre ells, uns quants de barcelonins—, i 
aquestes sessions van tenir un marcat caràcter participatiu.

La Biennal de Pensament “Ciutat oberta” va tenir un gran èxit de públic —unes 20.000 perso-
nes assistents a les seves sessions— i de crítica. Va rebre el premi a la millor iniciativa cultural de 
la revista Time Out.

Web: https://www.biennalciutatoberta.barcelona/

Persona de contacte: Jaume Muñoz Jofre - jmunozj@bcn.cat

· Biennal Ciutat i Ciència

La Biennal Ciutat i Ciència va suposar una mirada àmplia sobre el coneixement científic i la 
implicació ciutadana. Hi van col•laborar acadèmics i acadèmiques, investigadors i investigadores, 
educadors i educadores i científics i científiques de la ciutat amb l’objectiu de reflexionar de ma-
nera oberta amb tothom que volgués prendre part en les seves activitats.

Web: https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/

Persona de contacte: Jaume Muñoz Jofre - jmunozj@bcn.cat

29

https://lid.decidim.barcelona/ 
https://www.biennalciutatoberta.barcelona/
https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/


Barcelona Ciutat Digital

· Oficina de Ciència Ciutadana

L’Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona, pionera a Europa, constitueix una comunitat 
de pràctica a l’entorn de la recerca participada que vol consolidar projectes de ciència ciutadana 
existents, generar-ne de nous i acompanyar-los a l’hora d’afrontar els reptes socioambientals 
propis de la ciutat. Impulsada per l’Institut de Cultura de Barcelona, actualment incorpora quinze 
projectes en actiu que propicien la participació de la ciutadania en projectes de recerca real 
amb un impacte directe sobre el territori gràcies a la col•laboració de centres cívics, biblioteques, 
centres educatius i de recerca.

Des del 2016 s’han engegat vuit projectes a vuit barris de la ciutat, amb epicentre als centres 
cívics, cadascun adaptat a les demandes de la ciutadania usuària dels centres. Des del 2018 s’ha 
posat en marxa un pilot a dotze centres escolars públics amb sis dels projectes membres de 
l’Oficina.

Web: https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-ciutadana
Persona de contacte: Diana Escobar - descobarv@bcn.cat

· Mobile Week

La Mobile Week Barcelona és un projecte que uneix el món de l’emprenedoria i la indústria 
digital amb un dels sectors clau de Barcelona: la cultura.
Es tracta d’un projecte de ciutat que vincula els espais d’innovació, centres culturals, científics 
i d’investigació, oberts a tot tipus de col•lectius (científics i científiques, artistes, pensadors i 
pensadores…). I té com a objectiu reflexionar sobre com la transformació digital està canviant el 
nostre dia a dia.

La iniciativa, que es desenvolupa la setmana abans del Mobile World Congress, ofereix tres 
tipus d’activitats gratuïtes que es portaran a terme pels deu districtes de Barcelona i també a 
l’àrea metropolitana. Les activitats són diàlegs (converses amb persones expertes), rutes (reco-
rreguts pels espais més innovadors de cada districte) i creacions artístiques (propostes creatives 
que ofereixen la seva visió de la transformació digital).

El 2019 la Mobile Week Barcelona ha aspirat a rebre 16.000 visitants, 8 vegades més que en 
l’edició anterior, i s’ha implicat en 90 espais, més del doble que el 2018.

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/es/noticias/mobile-week-barcelo-
na-una-semana-para-acercar-la-tecnologia-y-la-cultura-la-ciudadania
https://mweek.com/
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· Smart City Week:

La Smart City Week és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per reflexionar i experi-
mentar sobre la relació entre les persones, la tecnologia i les ciutats.

L’objectiu consisteix a acostar a la ciutadania el concepte de ciutat intel•ligent, entès com 
la capacitat d’utilitzar les noves tecnologies i el coneixement acumulat en l’art de fer ciutat per 
avançar cap a un entorn urbà més inclusiu i sostenible.

A través d’un conjunt d’activitats es pretén reflexionar sobre com les tecnologies modifiquen 
el nostre espai urbà, la manera com ho interpretem i ens hi relacionem.
Al novembre del 2018 se’n va celebrar la primera edició coincidint amb la Smart City Expo als deu 
districtes de la ciutat.

Es va estructurar al voltant de quatre eixos fonamentals definits a partir dels diferents nivells 
de relació entre la persona i el seu entorn físic: casa, barri, ciutat i món. La temàtica de cada eix 
va servir de fil conductor per a tot un seguit d’activitats obertes i gratuïtes per a tothom: con-
ferències i xerrades; itineraris, visites guiades i jornades de portes obertes; activitats participati-
ves, experimentals i educatives, i activitats familiars per educar les generacions futures.

En la primera edició hi van participar prop de 2.000 persones, més de 40 entitats col•labo-
radores i més de 50 activitats corresponents.

Web: https://www.barcelona.cat/smart-city-week
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